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BON NADAL 
I BON PROFIT  

Els rituals familiars i compartits marquen
les celebracions per aquests dies de festes
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¿VEN EL SEU PIS?
...DONCS JA TÉ

UN REGAL

TAN SOLS PER ENCARREGAR-NOS 
LA SEVA VENDA LI REGALEM:

Cèdula d’habitabilitat.
Certificat Energètic.

www.sucasa.es
+ Informació + immobles + fotos

106.000€

OCASIÓN ÚNICA
Ref. 12701 Z. PALAU-ESCORXADOR: Plan-
ta baja con patio. 60m2, 2 dorm. dobles. Sa-
lón a la calle. Baño con plato de ducha. Cocina 
con salida a patio de 20m. Totalmente refor-
mado a estrenar, ideal gente mayor, parejas, 
amantes de los animales e inversores que 
demanden buena rentabilidad. 

T

189.000€

DÚPLEX REFORMADO
Ref. 11782 JTO. PL. PINTOR CUSACHS: Bo-
nito piso-dúplex, con ascensor. 120 m2, estancias 
amplias. Salón comedor 25m2, chimenea y bal-
cón.3 dorm. dobles. Baño completo y aseo. Gran 
cocina cerezo reformada, galería. Tza sup. 15 m2, 
trastero. Gres. Aluminio. Calefacción y Aire Acon-
dic. Puertas roble. Servicios y cerca de autopista.

T168.000€

PISO EXCLUSIVO
Ref. 12734 Z./PL. FIVALLER: Bonito piso semi-
nuevo, pocos años de construcción. Con ascensor. 
68m2  + 4 m2 de trastero. Piso esquinero y exte-
rior, muy luminoso. Salón comedor 24m2. Cocina 
de haya independiente, galería. 2 dormitorios. Baño 
Zona Pl. Fivaller a tan sólo 5 m andando a la playa. 
Planta baja en perfecto estado, mejor que nuevo. 
Llame y reserve hora de visita!!!!.

T

248.000€

GRAN PISO DE 95M2
Ref. 12775 JUNTO FORN DEL VIDRE: Gran 
piso 95m2  4 habitac. ( 2 dobles) 2 baños com-
pl. Amplio salón  comedor, balcón-terracita. Co-
cina, galería. Vivienda exterior, muy luminosa y 
soleada. 20 años, ascensor. Pl. párking y traste-
ro directo desde el ascensor. CÉNTRICO!!!

T

66.000€

BUENA RENTABILIDAD
Ref. 12813 JTO. AVDA. PERÚ: Atención 
inversores!! Buen producto por característi-
cas. Piso 1/2 altura, pocos vecinos. Distribu-
ción cuadrada sin pasillos. Aprovechando 
espacios. Para acabar a su gusto. 3 dorm. 
2 dobles. Salón comedor amplio. Cocina de 
buenas medidas. Baño completo. Asequible. 

T 125.000€

OPORTUNIDAD
Ref. 12764 CENTRO-RONDAS: 1er piso en edi-
fi cio sin ascensor. 80m2, 3 dor. 2 dobles. Baño 
completo. Cocina reformada, galería amplia. Sa-
lón comedor amplio, balcón exterior. Calefacción. 
Junto Ronda Alfonso X. Excelente oportunidad!!. 

T

192.000€

BUENA OCASIÓN POR CUALIDADES
Ref. 12837 MOLINS-TORNER: Edificación recien-
te construcción, muy buena imagen y ascensor. 87 
m2 perfectamente distribuido sin pasillos. 3 dor. Sa-
lón com. 24 m2. Balcón amplio. 2 baños completos. 
Aire Acondic. conductos. Suelos parquet. Puertas 
cedro. Cerca de colegios y en zona tranquila. .

T 265.000€

BUENA COMPRA
Ref. 12753VIA EUROPA: De las mejores zo-
nas Mataró. Magnífi co dúplex, tza a nivel salón 
45m2. 90m2 aprox. Salón com. espacioso y lu-
minoso. Cocina equipada. 3 dor. planta superior. 
2 baños. Parquet. A.A por conductos frío y calor.  
Parking incluido en el precio. BIEN EMPLAZADO 
Y CON TERRAZA A NIVEL!!

T

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

Molt 
Bones Festes 

a tothom!
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El món

canvia,

les teves

prioritats

també

Joies · monedes · rellotges · plata · diamants · lingots | MÀXIMA TAXACIÓ

Allò que no et poses et pot fer feliç. Ara és hora de vendre-ho.

MATARÓ
Av. Maresme, 201
(Davant estació)
Tel. 93 790 81 64

www.compremor.com

Més de 40 anys oferint un servei discret i de confiança

A Comprem Or i Plata estem 

sempre al dia per oferir-te el servei 

que més s’ajusti al teu estil de vida.

Som un equip professional de 

gemmòlegs experts en pedres 

precioses i diamants de més de 4 

quirats, mestres  rellotgers i joiers 

especialistes en peces d’or i de plata.

Al comptar amb refineria pròpia, 

sense intermediaris, et garantim 

una molt bona taxació.



Opinió: Lluís Martí

L’evidència dels carrers il·luminats i l’avassallament 
d’anuncis de perfums que semblen garantir més sexe 
que no pas bona olor confi rmen que el Nadal s’acos-
ta, i enguany més trist que mai, embafat com arriba 
d’aquesta escudella electoral que tan malagradosa-
ment han decidit servir-nos. Un perfecte catàleg de 
mitges veritats rebregades i de silencis patrocinats per 
les més surrealistes prohibicions i les més indecents 
detencions. I, també, per certa vergonya de la pròpia 
paràlisi, l’haver de corregir Unamuno que el que ens 
perdia no era l’estètica, sinó l’estàtica.

A falta d’èpica, acabem traçant camps de batalla mí-
nims, a vegades ínfi ms, vorejant l’abisme d’acabar 
creient que tot es lliura a la importància dels gestos 
i la força de determinades accions simbòliques. Que 
sí, però no només. Pagaria la pena, en tot cas, saber 
aprofi tar la voluntat de canvi per replantejar d’arrel 
cada tema, per nimi que sigui, en lloc de lliurar-nos a 
aquesta lògica falsament binària dels uns o els altres, 

Jo passo

L’ENQUESTA

Perceps la droga com un 
perill al teu cercle més 
proper?

51,9 % Sí.
48,1 % No.

MARATÓ DE TV3

LA PREGUNTA

Quina és la teva tradició de 
Nadal preferida?

MATARONÍ HOMÒFOB

El derbi de bàsquet mataroní va omplir les graderies de l'Eusebi Millan. 
Sempre és una bona estampa veure els pavellons plens i, encara més, 
si és per gaudir del bon nivell de l'esport femení.

APLAUDIT: Nova exhibició soli-
dària a escala de país amb gran 
aportació maresmenca a pel que 
fa a activitats i recaptació.

CASTIGAT: Al mataroní que es va 
fer famós per fer vídeos amb ame-
naces homofòbiques li demanen 
tres anys de presó. Merescuts.

VOTA L'ENQUESTA A:

mataró cat

a reduir-ho tot a un simple canvi de voreres i de titu-
laritats. I es debatrà si gordo o si grossa, perquè espa-
nyola o catalana sembla l’única contraposició possi-
ble. Cadascú és lliure de fer el que més li plagui o li 
sembli més convenient, només faltaria, més encara si 
assumim que la venda de participacions és clau en els 
pressupostos de moltes entitats.

Però pagaria la pena anar una mica més enllà en àm-
bits com l’escola, les AMPA, en qualsevol entorn que es 
pretengui formador i transmissor de valors, i aprofi tar 
per fer una refl exió un pèl més profunda, oblidar-se 
de les lletanies de l’és-tradició, del total-és-un-cop-
l’any, i valorar la conveniència de fer partícips els nens 
d’aquest mercadeig, tantes voltes excessiu, de butlletes 
de l’escola, del club i de tutti quanti. D’aïllar-los, al-
menys a ells, d’aquesta pàtina festiva que contribueix 
a normalitzar als jocs d’atzar en una societat on la lu-
dopatia és un problema tan real i tan greu.

I la solució és senzilla: l’alternativa real a no comprar 
loteria espanyola és, simplement, no comprar cap loteria.

Daniel Ferrer 

Davant de tot

Davant de tot 1800.indd   1 20/12/2017   12:55
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I QUI DIA PASSA...
Mataró canvia d’any amb la voluntat 
que el 2013 sigui millor
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 Foto antiga Les portades

 Pels més joves de la ciutat, l'oca 
pot ser el nom de la festa popular 
de Cap d'Any de la ciutat o un dels 
elements més antics i estimats 
dels que surten a la Cavalcada de 
Reis, cada 5 de gener. Altres, en 
clau mataronina, poden associar 
l'animal a la imatge comercial de 
l'empresa centenària de sabons i 
productes de neteja.

Les oques del Parc

Però entre la gent de més edat, 
de ben segur, les oques que tenen 
més presents són les que antiga-
ment vivien al Parc Central. Oques 
que eren un dels principals re-
clams d'aquest espai tan estimat 
pels mataronins, que eren alimen-
tades popularment i que constitu-
ïen una de les espècies vives que, 
llavors, trobàvem al Parc.

De fa 25 anys

De fa 15 anys

De fa 5 anys

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!
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Més inversions a Rocafonda i Cerdanyola 
El govern planteja un pressupost continuista amb capítol important en matèria 
d'habitatge social i un apartat especial sobre equipaments al Centre

Pressupostos: Cugat Comas

  Aquest divendres 22 s'ha d'apro-
var, inicialment, en Ple Municipal 
el pressupost de l'Ajuntament de 
Mataró pel 2018. En la mateixa ses-
sió en què les Ordenances Fiscals 

tenen tots els números de superar 
sense problemes l'aprovació defi-
nitiva, el govern sotmet al primer 
tràmit un projecte que admet con-
tinuista respecte el de l'any pas-
sat i pel que espera comptar amb 
suficients acords. 

Dimarts es presentava als porta-
veus de grups municipals un do-
cument que, en el capítol d'inver-
sions, dibuixa una doble prioritat: 
per una banda manté l'esforç en 
rehabilitació i habitatge social fet a 
Rocafonda a l'empara de la Llei de 

Ciutat
www.totmataro.cat/ciutat

Obertura 1-2 pressupostos.indd   2 20/12/2017   13:12



La principal despesa de l'Ajuntament el 2018 tornarà a ser la 
destinada a finançar el deute municipal, que se situarà en un 
83,54 per cent i segueix la tendència a la baixa, ja que era del 
90,4 per cent el 2017 i del 99,91 per cent el 2016.

El projecte de pressupost de l'Ajuntament contempla un crei-
xement de l'1,37 per cent derivat del repunt de l'Impost de 
construccions i 800.000 euros més de les participacions en 
interessos de l'Estat. El total puja fins als 136.662.000 euros 
que s'enfila fins més enllà dels 179.000 si es contemplen les 
empreses municipals.

El pressupost creix 
lleugerament

Barris de la Generalitat –programa 
que s'extingeix aquest any– i hi 
afegeix Cerdanyola. L'Ajuntament 
pressuposta 500.000 euros per a 
dos dels barris on la inversió en 
polítiques socials és més necessà-
ria i demanarà a la Diputació que 
posi sobre la taula mig milió més.

El Centre de Mataró, per la 
seva banda, és una altra prioritat: 
“Volem que sigui el motor econò-
mic de la ciutat i és per això que 
fem una aposta per mantenir les 
inversions previstes al Cafè Nou, 
La Presó o el traspàs de la biblio-
teca de la Fundació Iluro”, apunta 
Juan Carlos Jerez.

Cercant 'cohesió social'
El pressupost va demorat en ca-
lendari respecte la seva tramitació 
l'any passat i incideix especialment 
en l'aposta en habitatge, fomen-
tant el lloguer social, a Rocafonda 
i Cerdanyola. “Volem mantenir la 
inversió que serveis per a la cohesió 
social i territorial de la ciutat”, ex-
plica el regidor de serveis centrals, 
respecte l'aposta per Rocafonda i 
Cerdanyola. Aquest últim barri, el 
més densament poblat de la ciu-
tat, està pendent de l'aprovació 
del seu Pla Integral. Rocafonda i 
Cerdanyola són les dues puntes de 
llança d'una inversió social per la 
que Jerez admet que “hi ha molts 
barris que necessiten que s'hi ac-
tuï”. Per això augmenten la partida, 
per fer front a l'emergència habita-
cional que hi ha especialment en 

aquestes parts de la ciutat.
Respecte al Centre, el full de ruta 

depèn del Concurs d'Idees del Pla 
d'Impuls però el govern ja provisio-
na partides per a dos equipaments 
a tocar l'un de l'altre i que han de 
permetre sacsejar l'eix Riera. Per 
una banda La Presó i per l'altra el 
Cafè Nou. 

El govern manté el calendari pre-
vist en aquests dos equipaments 

i no varia de rumb. Una partida 
important, també en l'àmbit del 
Centre, és la prevista per al tras-
pàs de la biblioteca de la Fundació 
Iluro a la titularitat pública. Jerez 
confia que amb els 800.000 euros 
previstos es pugui obrir com a tal 
aquest 2018, segurament al local 
de la Plaça de la Muralla que havia 
acollit la cooperativa Actua en els 
seus inicis.

www.totmataro.cat/ciutat
núm. 1800 del 22 al 29 de desembre de 2017
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Una eina per conèixer a fons els comptes 
L'Ajuntament crea una web amb informació municipal sobre ingressos i despeses, 
gràfiques i comparatives amb altres municipis per garantir la màxima transparència

Política: Laia Mulà

 Oferir la màxima transpa-
rència és l'objectiu de la nova 
eina presentada per l'Ajunta-
ment que permet consultar els 

pressupostos municipals de mane-
ra fàcil i entenedora. La pàgina web 
(pressupost.mataro.cat) ofereix in-
formació sobre el pressupost vi-
gent i els exercicis anteriors des de 
l'any 2010, així com comparatives 

amb les dades d'altres municipis 
de Catalunya. 

L'eina estarà subjecta a constant 
actualització i ofereix dades d'inte-
rès ciutadà en relació als impostos, 
les taxes, les despeses en les quals es 

El regidor Juan Carlos Jerez va presentar la web dels pressupostos Daniel Ferrer 

Ciutat

Obertura 3-4 web pressupostos.indd   2 20/12/2017   13:10



destina cada aportació, els ingres-
sos municipals i molt més.

Segons va destacar durant la 
roda de premsa de presenta-
ció Juan Carlos Jerez, regidor de 
Serveis Centrals, des de l'Ajunta-
ment aposten per aquesta eina 
perquè els ciutadans puguin “veu-
re i entendre els pressupostos” i és 
per això que ofereix “informació 
detallada i intel·ligible”. Per con-
cloure va recalcar que és “una eina 
fonamental per a la ciutadania”, 
una manera d'aproximar els comp-
tes als seus propis interessats.

Eina completa
La pàgina web ofereix una guia 
amb tota la informació necessà-
ria per comprendre l'eina. També 
disposa d'informació referent al 
pressupost de 2017 per conèixer 
l'estat diari de l'execució de les 
despeses i dels ingressos.

La iniciativa s'emmarca dins el projecte de la Comissió Informativa 
Especial de Bon Govern, Ètica i Transparència de l'Ajuntament. 
A més d'aquesta pàgina web recentment inaugurada, fa uns 
mesos també van posar en marxa l'Observatori del Deute, un 
espai informatiu al web municipal que mostra l'estat del deute 
de l'Ajuntament i les empreses vinculades.

També el deute

Esteve Martínez, regidor 
d'ICV-EUiA que presideix 
la Comissió de Bon Govern, 
Ètica i Transparència, va 
acompanyar Jerez en 
la presentació

93 796 01 25 | www.ihes.com/mat                                         IDIOMES . LANGUAGES

BON NADAL
Season's Greetings from International House Mataró

NOUS CURSOS AL GENER

núm. 1800 del 22 al 29 de desembre de 2017
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Urbanisme: Cugat Comas

 La Biblioteca Popular de la 
Fun dació Iluro –en trànsit a ser 
la tercera biblioteca pública de 
la ciutat– té tots els números de 
canviar d’ubicació. L’actual equi-
pament amb accés des de la Plaça 
de l’Ajuntament i el Carrer d’en 
Pujol no compleix els requisits que 
estableix la Diputació per formar 
part de la xarxa pública i l’Ajun-
tament preveu que la biblioteca 
passi a l’àmbit de Can Xammar, 
a la Plaça de la Muralla, a l’edifi ci 
de propietat municipal que havia 
ocupat l’antic Actua/Abacus, ac-
tualment en desús.

Es tracta d’un local comercial 
de grans proporcions en el que no 

L’Ajuntament vol destinar l’antic local de l'Actua al nou equipament 
i l’actual edifici de la Fundació Iluro a oficines municipals 

ha reeixit cap dels negocis oberts i 
ubicant-hi la biblioteca municipal 
l’Ajuntament creu que es revifaria 
la zona en la línia del Pla d’Impuls 
del Centre Històric que està pre-
vist que aquest 2018 aprovi el seu 
Concurs d’Idees.

L'opció de traslladar la bibli-
oteca del Centre a Can Xammar 
l'ha feta pública el regidor de ser-
veis centrals Juan Carlos Jerez en 
la presentació dels pressupostos 
de l'Ajuntament per l'any vinent. 
2018, explica Jerez, ha de ser “l'any 
de la tercera biblioteca”: “Si tècni-
cament és possible, destinarem 
800.000 euros a adequar aquest 
espai de propietat municipal”. La 
decisió no està presa però és clara 
la preferència governamental per 

Volen la biblioteca del Centre a Can Xammar

El local de la Plaça de la Muralla que ha d'acollir la biblioteca pública

L'actual bilblioteca de la Fundació Iluro

 Daniel Ferrer 

Daniel Ferrer 

canviar la ubicació de l'equipa-
ment cultural i alliberar l'espai que 
ocupa actualment la Biblioteca 
Popular de la Fundació Iluro.

Els plans de l'Ajuntament im-
pliquen alliberar l'espai de l'actual 
biblioteca i destinar tot l'edifi ci a 
ofi cines municipals. D'aquesta 
manera ubicarien la biblioteca a 
Can Xammar, un espai estratègic 
dins el Pla d'Impuls del Centre, en 
una propietat municipal que pas-
saria de comercial a equipament.

Una possibilitat madurada

Des de l’inici de les relacions entre 
la Fundació Iluro i Ajuntament de 
Mataró es va posar sobre la taula 
la possibilitat que l'edifi ci histò-
ric de l'antiga Caixa Laietana pas-
sés –amb l'espai de la Biblioteca 
Popular, l'aparcament i les plan-
tes d'ofi cines– a formar part dels 
equipaments municipals. Ara 
l'A jun tament preveu començar a 
desembarcar-hi i situar-hi ofi ci-
nes municipals, així com destinar 
l'espai de l'actual biblioteca a la 
planta baixa a atenció ciutada-
na. Això alliberaria la planta baixa 
de l'edifi ci consistorial que es vol 
“permeabilitzar” per connectar La 
Riera, la plaça de l'Ajuntament i 
Can Cruzate.

Ciutat núm. 1800 del 22 al 29 de desembre de 2017
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Successos: Redacció - ACN

  La Fiscalia de Delictes d'Odi de 
Barcelona ha demanat tres anys de 
presó pel veí de Mataró que l'estiu 
del 2016 va ser detingut per ame-
naçar a través d'internet a homo-
sexuals i feministes. El jove utilit-
zava comptes de Twitter, Facebook 
i Youtube, a més d'una web, per 
proferir insults i greus amenaces 
a aquests col·lectius, amb mis-
satges, vídeos i fotografi es amb 
comentaris vexatoris, humiliants i 
denigrants, promovent la seva dis-
criminació i fi ns i tot justifi cant la 
violència contra ells, per exemple, 
mostrant una pistola detonadora.

A les xarxes tenia cente-
nars de seguidors i milers de 

Difonia vídeos i missatges a través de les xarxes socials contra 
el que ell anomenava 'homofeixisme', 'feminazisme' i 'heterofòbia' 

visualitzacions i havia publicat 
milers de missatges de forma pú-
blica fi ns que va ser denunciat el 4 
d'agots del 2016 per l'Observatori 
Madrileny contra la LGTBIfòbia, 
i va posar els comptes en privat. 
En ells atacava el que anomenava 
'homofeixisme' i 'feminazisme' i 
defensava l''antiheterofòbia'. Fins 
i tot, quan Youtube li va retirar al-
guns vídeos, va decidir, el juliol del 
2016, obrir la web www.stophomo-
fascistas.com per seguir penjant 
vídeos homòfobs.

“Hostil animadversió”

Segons la fi scalia, José Miquel C.Q. 
actuava “guiat per la seva profunda 
i hostil animadversió a les perso-
nes LGTBI i el seu rebuig a les lleis 

Demanen tres anys de presó pel mataroní 
que amenaçava homosexuals i feministes

Captura del vídeo on brandava una pistola amenaçant el col·lectiu homosexual

Concentració contra l'homofòbia dies després de la detenció

 Daniel Ferrer 

Lluís Rugama 

i polítiques d'igualtat de drets en 
favor de la dona i de lluita con-
tra la violència de gènere”. El noi 
va usar els comptes des del mes 
d'agost del 2015 i sobretot entre 
juliol i setembre del 2016.

Per tot això, el ministeri públic 
l'acusa d'un delicte contra els drets 
fonamentals per incitació a l'odi, 
la violència i la discriminació per 
motius d'orientació sexual i de gè-
nere. A banda de la presó, li de-
mana 3.000 euros de multa i vuit 
anys d'inhabilitació per treballar en 
l'àmbit docent, esportiu i de lleu-
re, a més del decomís de la pistola 
detonadora i el tancament o blo-
queig dels comptes de Facebook, 
Youtube i Twitter, així com de la 
seva pàgina web, des dels quals 
proferia amenaces contra aquests 
col·lectius. L'home té antecedents 
penals per delictes relacionats amb 
la violència de gènere.

8

A més de la presó també 
es demanen 8 anys 
d'inhabilitació per 
treballar en àmbits 
públics

Ciutat núm. 1800 del 22 al 29 de desembre de 2017
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AQUEST  NADAL
ET REGALEM UN TRACTAMENT FACIAL

Estètica Científica i Benestar

Per la compra d’una sessió de cames 
senceres de depilació làser de Díode

Promoció vàlida fins al 15 de gener.

korrmataro.cat
Mataró (Barcelona)   93 798 08 45 / 638 55 63 44  info@korrmataro.cat

Per la compra d’una sessió de cames 
senceres de depilació làser de Díode

Promoció vàlida fins al 15 de gener.

t’obsequiem amb 
un xec regal per a un 
tractament facial 
(Regenerador-Multivitamínic).

  Estudiants, treballadors del parc 
i ciutadans van participar de la 
gran Caminada per la Marató de 
TV3 dedicada a les malalties infec-
cioses que va tenir lloc el passat 
diumenge. La voluntat de la cami-
nada era, a més que els participants 
gaudissin d'un esdeveniment lú-
dic i esportiu, recaptar fons per la 
Marató d'enguany. 

Concretament van aconseguir 
reunir un total de 4.231 euros que 
aniran destinats a la investigació 
de les malalties infeccioses.

Dos recorreguts
La caminada va tenir dos recorre-
guts de sis i vuit quilòmetres, amb 
un punt de sortida i arribada en 
comú: l'edifi ci TecnoCampus. Un 
cop a la plaça del TecnoCampus, 
es van fer una sessió d'estiraments 
i una flashmob per cloure la jor-
nada lúdica. 

Els voluntaris de les comissions 
de campus saludable i cultura, for-
mades per estudiants i treballadors 
del TecnoCampus, van fer possible 
aquesta iniciativa, coordinada per 
la Unitat d'Atenció a la Comunitat 
Universitària.

La recaptació, al pot de la 
iniciativa solidària

420 persones a 
la Caminada per 
La Marató de TV3

La caminada  Daniel Ferrer 

Ciutat
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Especial 
Nadal

 Les festes esclaten de cop. Com bé 
tothom deuria fixar-se en entomar 
un calendari d'aquest 2017, el Nadal 
ens dibuixa un llarg període festiu que 
arranca aquest divendres 22 –sort a la 
loteria!– i que s'allarga fins dimarts, dia 
de Sant Esteve. Cinc dies enllaçats per 
celebrar que ja és Nadal. 

Tot Nadal 18 portada.indd   1 20/12/2017   19:18



Nadal a Mataró

www.visitmataro.cat  ·  #nadalmataro

Als mercats municipals
hi trobaràs els secrets
de la teva cuina



Viu avui, és més tard del que et penses.
(proverbi xinès)

Bones Festes i els nostres millors 
desitjos per al proper any 2018

Carrer del Parc, 46 Baix - 08302 MATARÓ
Tel. 93 757 17 39 - Fax 93 757 78 58
E-mail: feliu@assegurancesfeliu.cat
www.assegurancesfeliu.cat
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L
a perspectiva d'una taula generosa de Nadal, 
parada elegantment per a l'ocasió, amb un 
suculent plat d'escudella ens saluda des de la 

portada d'aquest Tot Mataró remetent-nos al moment 
en què, amb la gent estimada a taula, comencem un 
dels àpats tradicionals d'aquestes dates. És una ma-
nera que, en certa manera, aquest Tot que surt quan 
l'esclat festiu és ben a la vora, esdevingui un element 
tradicional més, una estampa el màxim de comuna, 
com és la d'aquest plat a punt per iniciar el dinar.

Com cada any fem per aquestes dates, des del Tot 
Mataró volem desitjar a tota la nostra ciutat i comar-
ca un molt bon Nadal. Ho fem amb el cor a la mà i 
amb el convenciment que, en aquests dies especials, 
és bo de remetre'ns a la versió essencial de l'esperit 
nadalenc per quelcom tan simple com desitjar-nos 
bones festes, bona sort i sobretot salut.

Pel Tot, però, aquest també és un número especial, 
ja que la revista que ara teniu a les mans és la que 
fa 1.800. Això vol dir que fa 1.800 setmanes que la 
ciutat i la revista mantenen el seu vincle, la seva cita. 

Des d'una perspectiva com aquesta, al costat del 
desig nadalenc, ens pertoca donar les gràcies. Als 
mataronins i maresmencs que ens llegiu, que ens 
busqueu, que ens critiqueu, que us sentiu aquest 
mitjà vostre. Als anunciants i clients, per una con-
fiança perllongada 1.800 vegades. A les entitats, el 
teixit empresarial i social, clubs, col·lectius i persones 
anònimes. A treballadors, familiars i amics. A tota la 
ciutat, per la que som part de la família.

De part de l'equip del Tot Mataró gràcies per aques-
tes 1.800 vegades i per totes les que han de venir.

1.800 gràcies i, és clar: Bon Nadal!

1.800 gràcies  
per Nadal

Tot Nadal 20,21.indd   3 20/12/2017   13:46



 Nadal a Mataró  

L
a Unió de Botiguers de Mataró (UBM) organitza 
de nou una tarda d'actuacions musicals itine-
rants amb Rat Pack el dissabte 23 de desembre 

entre les 17.30h i les 20.30h. La formació ofereix un 
tribut a tres dels grans: Frank Sinatra, Dean Martin 
i Sammy Davis Jr. 

Els seus tres músics recorreran els carrers comercials 
del centre amb temes dels anys 50 i 60 i de l'època 
daurada de Hollywood amb un toc d’humor i un es-
pectacle únic al sud d’Europa. L'itinerari proposat 
començarà a la plaça de Cuba, passant pel carrer 
Sant Benet, la plaça de les Tereses, el carrer Santa 
Teresa i el carrer Sant Josep.

Amenitzar les compres nadalenques

Les actuacions itinerants de Rat Pack s'emmarquen 
dins l'aposta de la UBM de dinamitzar els eixos co-
mercials més importants amb motiu del Nadal. Res 
millor per amenitzar el passeig i la compra que un 
grup d'aquesta qualitat.

Música dels 50 i els 60 al carrer
Rat Pack oferirà actuacions itinerants dissabte

L'actuació itinerant recorrerà 
els carrers més comercials i 
acabarà a la Plaça Santa Anna
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 Nadal a Mataró 

A
quest dissabte a la tarda, pels carrers del 
Centre de Mataró, se sentiran unes nadales 
diferents. No serà el fi l musical de gust dub-

tós que posen algunes botigues, sinó els músics de 
diferents colles de cultura popular de la ciutat que 
ja fa uns anys que han agafat com a tradició pel 
dissabte més proper al 25 de desembre d'amenit-
zar la tarda interpretant les cançons nadalenques 
més conegudes.

Així, les cançons que totes plegades acostumem a 
cantar o escoltar amb ximbomba, guitarra, teclat o  
tamborino agafaran el vigor de la gralla, el refi lar 
dels fl abiols o el compàs del tabal. Serà una manera 
diferent que, quan ja fosquegi i els llums siguin pro-
tagonistes, l'ambient nadalenc s'apoderi del tot dels 
principals carrers comercials del Centre. 

Hi intervindran els grallers de la Momeroteta i la 
Momerota, els músics dels Cavallets, Els Garrofers, 
els fl abiolaires del Camí del Mig i els grallers de la 
colla gegantera d'Iluro.

Nadales amb un so diferent
Músics de comparses toquen dissabte pel carrer

El fi nal de les nadales amb 
instruments tradicionals serà 
a la Plaça de Santa Anna
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 Nadal a Mataró  

D
inosaurs Tour visita Mataró, una gran exposi-
ció de dinosaures composta per una vintena 
de peces inèdites a mida real. L'exposició es 

podrà veure des del 23 de desembre al 7 de gener a 
l'Espai Firal del Parc Central de Mataró i compta amb 
alguns dinosaures animatrònics que simularan els 
comportaments d'aquests grans animals prehistòrics. 

Dinosaures a Mataró
Una vintena de peces a mida real al Parc Central 
des del 23 de desembre al 7 de gener

Es podrà visitar de dilluns a divendres de 17h a 21h 
i els caps de setmana d'11h a 14h i de 17h a 21h, a un 
preu de 7 euros per persona.

Es tracta de l'exposició itinerant més gran de dino-
saures animatrònics, la qual ocuparà més de 2.000 
metres quadrats d'espai a Mataró. Aquesta mostra 

Tot Nadal 26,27 dinosaures.indd   2 20/12/2017   13:51



El Tot sorteja dues entrades 
dobles per Dinosaurs Tour 
a través de la nostra pàgina 
www.facebook.com/totmataro

ha recorregut Europa i s'ha pogut visitar fi ns ara a 
ciutats d'Alemanya, Itàlia, Noruega, França i d'altres 
països. S'hi poden veure Triceratops, Tiranosaures, 
Protoceratops, Parasaurolofus, Estegosaures, 
Espinosaure, Diplodocus i el famós Tiranosaure Rex 
a mida real, entre altres reproduccions. També s'han 
proposat fer projeccions didàctiques sobre els hàbits  
de vida d'aquests animals prehistòrics per ajudar a 
conèixer i comprendre amb exactitud com vivien els 
dinosaures durant aquella època.

Una mostra didàctica

L'espai ofereix entreteniment i diversió pels més pe-
tits, combinat amb un factor pedagògic de pes que 

busca que els assistents aprenguin mentre coneixen 
els grans dinosaures. L'exposició aposta per recrear 
l'hàbitat en què podien viure, amb vegetació i esce-
nografi a pròpia dissenyada a partir de la informació 
d'estudis científi cs sobre les característiques del 
planeta en aquella època. La mostra també compta 
amb panells informatius i descriptius amb detalls 
científi cs sobre les eres geològiques, teories sobre 
l'extinció de dinosaures i dades sobre la recuperació 
de restes fòssils.

núm. 1800 del 22 al 29 de desembre de 2017
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 Nadal a Mataró  

U
na nova edició del Tió Gegant Solidari arriba 
aquest divendres 22 de desembre entre les 18h 
i les 21h. Tota la canalla que s'hi acosti i porti 

menjar per la recollida d'aliments solidària de Càritas, 
podrà rebre un regal del Tió Organitzat per la Unió de 
Botiguers de Mataró (UBM), l'esdeveniment proposa 
una tarda familiar especial per començar les festes 
amb bon peu on també es podrà gaudir d'animació 
infantil, a la Riera, a l'altura del Carrer Argentona.

Per a participar-hi es poden aconseguir els vals 
comprant als establiments de l'UBM. La recollida 
d'aliments solidària espera reunir llet, llegums, con-
serves de peix i oli. L'activitat està patrocinada per 
la Clínica Issa i els infants que hi participin rebran 
obsequis aportats pels establiments associats a la 
UBM: Affl elou Mataró, Alemany, United Colors of 
Bennetton, El Món de l’Esquitx, Eurofi tness, Global 
English, La Mallorquina, Lola Perruquers, Moldumat, 
Mr Usby, Nautalia, Nuanju, Pell Tolrà, Perruqueria 
Joaquim, Pinmat, Ponys Sabateries, Veritas, Vigna.

Tió gegant i solidari
Avui divendres, a fer cagar el Tió Gegant de l'UBM

El Tió cagarà per a tothom 
aquest divendres, a les 18h, 
al Xurrero, La Riera

Tot Nadal 28,29 tio + silenci.indd   2 20/12/2017   17:50



L
'objectiu és trobar un moment de refl exió en-
mig de “la bogeria perquè per Nadal tots anem 
ràpid i cal trobar-hi el seu sentit”, explica una 

de les impulsores, Maria Coll. El Nadal s’associa a 
compres frenètiques, soroll, música,... “la festa so-
vint se’ns menja”, diu Coll que assegura que això es 
pot pal·liar amb “tan sols 10 minuts de pausa a la 
Plaça de Santa Anna”.

Durant els deu minuts  “tothom pot refl exionar amb 
el que vulgui, són deu minuts per aturar-se abans de 
festes i pensar en el sentit de les festes de Nadal, si 
un hi pensa religiosament, és lliure de fer-ho, si un 
altre pensa en l’organització d’aquests dies, també”, 
assegura Coll.

Mataró pionera

Escoltar el Nadal” va ser una iniciativa pionera a 
Catalunya. Ara, hi ha més indrets que la tiren endavant, 
com el cas del barri de Sant Andreu de Barcelona. 
A Mataró la iniciativa l'organitzen Revista Valors, 
Acció Catòlica Obrera, Justícia i Pau del Maresme, 
la Fundació Carta de Pau i el Grup Tercer Món de 
Mataró) i ara ja aplega a desenes i desenes de per-
sones cada 24 de desembre a les 19h.

Silenci per escoltar el Nadal
Deu minuts de recolliment el 24 a Santa Anna

Aquest Nadal arriba una nova edició d’un dels 
actes que fa disset anys que se celebra a la ciu-
tat: “Escoltar el Nadal”. La iniciativa, impulsada 
per un grup de mataronins a títol individual l’any 
2000, ha anat creixent de participants

núm. 1800 del 22 al 29 de desembre de 2017
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 Nadal a Mataró

B
IKS és el nom de la proposta escènica que la 
companyia CIRK' CRASH estrenarà el pròxim 
23 de desembre a Can Fugarolas. Es tracta 

d'un espectacle de circ nadalenc que comptarà amb 
quatre personatges, amb les mentalitats més retor-
çades, encarnats per Lucas Cantero, Yves Chevallier, 
Pol Jubany i Pol Casademunt. 

Les diverses maneres de fer d'aquests personatges 
es veuran condicionades per la presència del públic, 
l'ambient decadent però cuidat i la necessitat que 
senten de donar valor a tot allò que ja fa temps va 
tenir el seu moment. Els adults poden assistir-hi a un 
preu de 6 euros i els nens i socis a 4 euros.

Deu dies d'espectacle

El muntatge de circ es podrà veure al llarg de les 
festes els següents dies: el 23 i 24 de desembre a 
les 17h; el 26, 27 i 28 de desembre a les 20.30h; el 
dia 31 a les 12h del migdia; els dies 2, 3 i 4 de gener 
a les 20.30h; i, per últim, el 5 de gener a les 12h.

Sota la direcció de Loco Brusca, amb un disseny de 
llums de Carlos Ferrer i el disseny de vestuari a càr-
rec de Luna Brusca, BRIKS oferirà una bona estona 
per a grans i petits.

El circ més artístic
CIRK' CRASH presenta  BRIKS a Can Fugarolas

Tot Nadal 30 cronopis.indd   2 20/12/2017   14:20
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 Nadal a Mataró  

E
l concert de Nadal d'enguany de la Big Band 
Jazz Maresme va fi ns als orígens de la música 
negra per oferir un espectacle ple d'energia 

musical. Per fer-ho, comptaran amb dos joves valors 
del blues i el soul: Víctor Puertas i Tòfol Martínez. 

Blues i soul de primera
La Big Band Jazz Maresme s'acompanya al 
Monumental de Víctor Puertas i Tòfol Martínez 

L'Associació Jazz Maresme i la Direcció de Cultura 
de l'Ajuntament de Mataró organitzen aquest recital 
que tindrà lloc al Teatre Monumental el pròxim dis-
sabte 23 de desembre a partir de les 21h. 

Tot Nadal 32,33 big band.indd   2 20/12/2017   17:54



 La cita de la Big Band Jazz 
Maresme amb el Nadal a 
Mataró és fi xa i l'al·licient 
és sempre els convidats que 
la fan excepcional

Les entrades es poden adquirir de manera anticipada 
per 14 euros i a les taquilles per 18 euros.

Com ja és tradició, la Big Band Jazz Maresme ofereix 
per aquestes dates un concert amb algun convidat 

especial. En aquest cas seran Víctor Puertas a l'har-
mònica, orgue i veu i Tòfol Martínez a la guitarra i 
veu els encarregats d'acompanyar la banda.

Dos grans artistes convidats

Victor Puertas ha compartit escenari amb músics 
de gran prestigi com Gary Primich, Mark Hummel, 
Jerry Portnoy, Joe Filisko, Eric Noden, entre molts 
altres. A més de realitzar concerts, també col·labora 
com a músic d'estudi en les bandes sonores de pel-
lícules. Per la seva banda, Tòfol Martínez mostra la 
seva passió pel blues i la música negra en general des 
que era un nen. Als quinze anys va muntar la seva 
primera banda de blues i des de llavors hi ha hagut 
molts festivals, discos, concerts i col·laboracions. 
Aquest màgic duet serà l'encarregat d'oferir una 
explosió de sons amb la Big Band Jazz Maresme en 
el concert de Nadal.

núm. 1800 del 22 al 29 de desembre de 2017
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 Nadal a Mataró

E
l jurat encarregat de decidir els premis ha estat 
format per treballadors de diferents centres 
del Consorci, els quals han premiat la creació 

artística, la caracterització personal, l'ambientació, 
l'ús d'elements reciclats i l'esforç en les obres. Un 
total de 18 equips han participat en aquesta segona 
edició del concurs.

El segon premi ha recaigut en el Servei de Prevenció 
de Riscos Laborals, que ha recreat un pessebre vivent 
amb material reciclat, i el tercer en l'equip d'Admi-
nistració de l'antic Hospital de Sant Jaume i Santa 
Magdalena, amb l'escenifi cació dels pastorets. El ju-
rat, format per treballadors de diferents centres del 
Consorci, ha lliurat els premis als guanyadors: tres 
cistelles amb productes nadalencs per compartir amb 
els companys de l'àrea guarnida. El jurat ha primat 
valorar la creació artística, la caracterització del per-
sonal, l'ambientació, l'ús d'elements reciclats, així 
com l'esforç i laboriositat en l'execució de les obres.

Divuit equips professionals

Aquest és el segon any que el Consorci promou la 
decoració dels espais de treball i atenció dels usuaris 
amb motius nadalencs i enguany ha comptat amb 
un total de divuit propostes. 

Ambient de Nadal a l'Hospital
'L'Orient Express' guanya el concurs de decoració

L'experiència de simular el viatge a Lapònia en 
l'Orient Express li ha valgut a l'Hospital de Dia 
de Salut Mental d'Adults el primer premi del 
concurs de decoració nadalenca del Consorci 
Sanitari del Maresme.
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 Nadal a Mataró  

E
nergia, reivindicació i bona música, aquesta és 
l'aposta de so de Partidaris, una formació mu-
sical composta per músics de primera que es 

proposen fer un gran concert a la Sala Clap. Després 
de quinze anys del primer Sant Esteve, Partidaris 

Cita al Clap per Sant Esteve
Partidaris celebra el seu quinzè aniversari amb 
un repertori renovat, reivindicatiu i compromès 

oferirà un repertori renovat amb una aposta ferma 
per la cançó reivindicativa, protesta, de compromís 
social i de llibertat. Amb versions d'autors tan co-
neguts com Lluís Llach, Aute, Ovidi Montllor, Pedro 
Guerra, Moustaki, Ismael Serrano o Raimon, Partidaris 
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La cita de Sant Esteve al Clap 
és fi xa a l'agenda dels Partidaris 
i del seu públic

visitarà de nou Mataró el dimarts 26 de desembre a 
les 20h del vespre. 

Les entrades es poden adquirir a 6 euros l'anticipa-
da, i 8 euros en taquilla.

La proximitat, el fort del grup

La proximitat del grup amb el públic busca que cada 
concert es converteixi en un moment irrepetible, el 
qual ofereix un directe sòlid que beu de l'essència 
de la música d'autor i la visió contemporània dels 
músics del grup. Música i lletres es troben unides 
per uns arranjaments i una instrumentació d'aire 
mediterrani, que confereix al conjunt un so íntim 
i acollidor. Cançons de sempre, transportades de 
forma valenta i sense nostàlgia al moment actual.

Sense cap mena de dubte, el contingut de les lle-
tres i dels cantautors traspuen la intencionalitat 
de Partidaris de reivindicar la cançó com a vehicle 
d'expressió social, de manera que presenten amb 
sonoritat vigent i adaptacions i noves harmonies 
cançons plenes de missatge que, algunes d'elles, 
van protagonitzar èpoques passades. Igualment, 
en el seu repertori, aprofi ten per repescar alguna 
cançó possiblement oblidada i fer-la del tot vigent. 

L'evolució de la formació

Durant aquests 15 anys de trajectò-
ria la composició del grup ha patit 
alguns canvis però els seus mem-
bres sempre han intentat conservar 
l'esquema i la idea original. Al llarg 
de la seva trajectòria, Partidaris 
ha autoeditat diversos treballs i 
enregistraments en directe. Entre 
els seus treballs destaquen el DVD 
'En directe al Clap' i 'Partidaris, 10 
anys', moment en el qual van ce-
lebrar la primera dècada del grup. 
Però millor que veure-ho enregis-
trat és gaudir de l'espectacle en 
directe. Per Sant Esteve, Partidaris 
al Clap. És cita fi xa.
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 Nadal a Mataró  

E
n català es coneix com a 'Nit de Nadal' la vi-
gília del 25 de desembre. La vetlla i la missa 
del gall, en sentit tradicional. Però no hi ha 

celebració típica per la que seria la nit del Dia de 
Nadal, la del 25, un moment en què l'esquema ritual 

Les corals, protagonistes
El Cor Madrigalista, a Sant Josep, i la Primavera 
per la Pau, davant l'Ajuntament, no fallaran 

de celebracions familiars acostuma a deixar buit 
després dels copiosos àpats i cites de la vigília i el 
mateix dinar. Molta gent aprofi ta per passejar i pair 
millor el que s'ha pres i possiblement vingui de gust 
una mica de música. Encara més si és amb format 
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La Primavera per la Pau 
canta nadales davant de 
l'Ajuntament, donant 
encanteri a La Riera

de cant coral, a càrrec de reputats conjunts corals 
de la ciutat i amb les nadales de vas comunicant. En 
pocs metres de distància i en diferent format, el 25 
al vespre a Mataró hi ha dos recitals corals a càr-
rec de la Primavera per la Pau i el Cor Madrigalista.

El Concert de Nadal és una de les cites anuals im-
prescindibles del Cor Madrigalista. Convoquen el seu 
públic, que els és fi del, dins de l'església de Sant Josep 
a les 21h i amb entrada gratuïta. Per aquest any els 
madrigalistes cantaran en primer lloc la cantata na-
dalenca 'Nit de Vetlla' i en la segona part faran una 
selecció de nadales amb la col·laboració de diferents 
amics del cor. És un dia habitual que antics cantaires 
se sumin a la formació per entonar més afi nades que 
de costum les cançons més populars nadalenques.

Cita davant l'Ajuntament

La cita de la Primavera per la Pau, a les 20h, és una 
mica més prosaica. Se citen davant l'Ajuntament, que 
s'omple com si fos una Dormida de Les Santes. Allà, 
al carrer, i amb àmplia requesta entre passejants en-
tonen nadales que rematen bucòlicament l'escena 
del dia de Nadal. Cançons amb sonoritat especial que 
són ben esperades pel mateix públic any rere any.
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 Nadal a Mataró

E
l dia 16 de desembre l'espai cultural La 
Destil·leria va inaugurar la mostra col·lectiva 
de Nadal d'enguany que compta amb les obres 

de més de 30 artistes de diferents disciplines. Sota 
el títol 'Tres-cents' l'exposició es podrà veure fi ns 
a l'11 de gener. Les obres d'art exposades es poden 
comprar a un preu de 300 euros.

En aquesta ocasió La Destil·leria ha apostat per obres 
d'escultura, joieria, pintura, ceràmica, il·lustració 
i d'altres disciplines d'artistes com, per exemple, 
Regina Puig, Joan Poch, Albert Alís, Carla Aledo, 
Iago Vilamanya, Josep Maria Codina, Perecoll, Sit 
Cantallops, Vanessa Linaris i molts d'altres. En de-
fi nitiva, es tracta d'un aparador d'art que creix any 
rere any amb peces úniques d'artistes del territori.

Mostra col·lectiva de Nadal
'Tres-cents' és l'exposició de festes a La Destil·leria

A la Destil·leria s'exposen obres 
de més de 30 artistes a la venda 
a un preu de 300 euros
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 Nadal a Mataró

E
l Mirinda es proposa celebrar el Nadal de la 
manera més festiva amb dos concerts festius 
amb música de primer nivell. El primer anirà 

a càrrec de Miquel Abras, un artista que interpreta-
rà en solitari amb la seva guitarra els clàssics més 

Bona música al Mirinda
Organitza dos concerts a càrrec del cantautor 
Miquel Abras i la New Orleans Christmas Party

nadalencs, i tindrà lloc el dissabte 23 de desembre a 
les 22h. La segona cita serà el dijous 28 de desem-
bre, en aquest cas amb la New Orleans Christmas 
Party. Una festa musical divertida per gaudir del 
jazz més nadalenc.  
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La sala de Can Xammar 
aposta per una programació 
de qualitat per aquestes festes

Els dos concerts nadalencs a la sala de concerts del 
Mirinda tenen el mateix preu de 10 euros.

Clàssics i un nou tema nadalenc d'Abras

Miquel Abras, cantautor de la bisbal d'Empordà, s'ha 
proposat omplir l'espai de música nadalenca amb els 
clàssics com Santa Nit, Les dotze van tocant, Quan 
somrius, El noi de la mare, És un desig i molts d'altres. 
A més, l'artista ha compost un tema especialment 
per aquestes dates, titulat L'Esperança és el regal. 

Jazz i nadales amb músics de primera

La New Orleans Christmas Party és una formació 
formada per cinc músics de primera: l'Ivó Oller a la 
trompeta, Pau Casares al clarinet, Lluís Murillas a la 
guitarra, Pep Rius al contrabaix i Oriol Gonzalez a la 
bateria. El quintet proposa un espectacle per digerir 
amb més alegria les dates amb Nadales d'aquí i d'al-
tres cultures, a més de temes del seu propi repertori. 
Descobreix el jazz més nadalenc en aquesta vesprada 
de New Orleans el pròxim 28 de desembre a la sala 
de Can Xammar, que obrirà òbviament també totes 
les nits de festa.
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 Nadal a Mataró  

P
au Riba + De Mortimers presenten Jisàs de 
Netzerit o Capítol Zero de la Guerra de les 
Galàxies, un concert transgressor, transga-

làctic i transvocàlic. L'espectacle està narrat amb el 
que la formació anomena 'Que-te-lé', un dialecte del 

Sàtira política i univers propi
Pau Riba + De Mortimers se citen al Clap el dia 
dels innocents i en el seu xou nadalenc anual 

català afectat per un desplaçament de les vocals un 
punt a la dreta. El grup oferirà l'espectacle a la Sala 
Clap el dijous 28 de desembre a les 21h a un preu de 
12 euros l'entrada anticipada i 15 euros en taquilla.
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La cita de Pau Riba amb Mataró 
per Nadal es remunta a fa 17 
anys i es va fer a Privat abans 
d'aterrar al Clap

2000 anys abans i després

L'espectacle proposa també una sàtira política a 
mig camí entre el monòleg i el show de pallassos, 
a més d'un divertit i innovador recital de nadales 

tradicionals. Com ja és d'esperar venint de Pau Riba 
i els seus companys, es tracta d'un espectacle dife-
rent en què, entre la vida de Jesús, ocorreguda ara fa 
2000 anys, i la de Jisàs, que succeirà d’aquí a 2000 
més, ironitza sobre els avatars i els protagonistes de 
la més rabiosa actualitat política i social.

L'episodi 017

El concert proposa un espectacle polític entorn 
l'emperador Meroenu Rejúo (Mariano Rajoy) i la 
seva portaveu davant l'èxit rotund del Rifi ríndam 
per la indipindinçoe que deien que no s'arribaria a 
celebrar. Sota el títol EPISODI 017 EL REFIRÍNDAM 
PER LA INDIPINDINÇOE, el xou abordarà també les 
vacil·lacions de l'alcaldessa Ede Colea (Ada Colau), 
les manifestacions multitudinàries, les peripècies 
transnacionals de les urnes vingudes de l’altre costat 
de la ciutat o les batusses de la súper policia estatal 
contra els mossos, entre altres.
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 Nadal a Mataró

A
vui us parlaré d'un regal que no costa di-
ners: el temps. Si en els dos post anteriors 
us he donat idees de regals dels que no ocu-

pen espai i no cal endreçar o dels de "tota la vida", 
però regalats amb seny, avui us voldria parlar d'un 
altre regal que podem fer aquests dies. És un regal 
que no costa diners, és fàcil de preparar i no cal 
embolicar-lo, però segur que tant els nostres fi lls 
com la gent que estimeu us l'agrairan molt. Regala 
TEMPS!! Quantes vegades els prometem coses als 
nostres fi lls que al fi nal no fem per falta de temps? 

Regala temps!

O quantes vegades estem en una trobada familiar, 
xerrant tranquil·lament i sonen "bips", "zums" o "pi-
ripits" anunciant notifi cacions al mòbil, que fan que 
la persona en qüestió s'aixequi i perdem el fi l de la 
conversa? O directament perdem la conversa perquè 
aquesta excusa propicia que la resta també agafem 
els nostres mòbils i deixem de parlar?

Avui us voldria fer unes propostes que us serviran 
per regalar temps i atenció als vostres. I dic ATENCIÓ 
perquè no és el mateix estar AMB ells que estar PER 
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ells. Cal que vegin que realment els estàs dedicant 
el teu temps (temps de qualitat com diuen). Com ho 
podeu aconseguir? Seguiu aquests passos: 

• Apaga el mòbil mentre estigueu reunits, sigui 
amb la família o amb els amics. D'aquesta mane-
ra evitareu distraccions i podreu concentrar-nos al 
100% en el que esteu fent, mostrant respecte per 
la persona amb qui esteu, ja que li demostrareu que 
el que us està dient és més important que consultar 
un missatge que hagis pogut rebre. 

• Evita altres distraccions com la televisió. Si es-
tàs parlant o jugant amb algú, apaga la televisió. No 
sé a vosaltres però a mi, sense voler-ho, sempre se 
me'n van els ulls cap a la tele si està encesa i també 
trobo que és una falta de respecte per la persona 
amb qui estic. 

• Controla la teva postura. Pot semblar una ximple-
ria, però la manera en què et poses per estar amb 
algú o els teus moviments, també poden delatar 
que tens més o menys ganes d'estar allà. Per mi no 
hi ha res pitjor que estar parlant amb una persona 
i que no t'estigui mirant o que a mitja frase teva en 
deixi anar una altra que no tingui res a veure amb 
el que estàs dient. Seu de manera relaxada, busca 
el contacte visual, escolta, i parla o pregunta quan 

l'altre hagi acabat. Transmetràs que t'interessa la 
conversa i augmentaràs la teva capacitat d'escoltar. 

• Fes preguntes: No hi ha una manera millor de 
demostrar que t'interessa una cosa que algú t'està 
explicant que fent-li preguntes al respecte. Ja sigui 
preguntant al teu fi ll si ha marcat un gol a l'hora del 
pati, si és que t'està explicant què ha fet avui a l'es-
cola, o preguntant sobre la nova feina o un viatge a 
un amic familiar que t'ho estigui explicant, dones a 
entendre que escoltaves el que et deia, que ho trobes 
interessant i que en vols saber més. Deixar parlar 
a la persona i no dir res pot fer-lo pensar que parla 
sol i que tu no tens gens d'interès en el que et diu. 

• Ofereix la teva ajuda: També és una manera de 
regalar temps i atenció. Dedica part del teu temps a 
ajudar-los a fer els deures, a muntar una joguina que 
els hi hagi cagat el Tió, a preparar un àpat d'aquests 
dies de festa o simplement a parar la taula (si la 
cuina no és el teu fort!!). Moltes vegades les millors 
converses sorgeixen mentre estàs treballant colze a 
colze. Aquest Nadal apaga les distraccions i estigues 
pels teus. Segur que t'ho agraeixen!!

Àmmia Serra | www.enjoyorder.net

Més continguts al seu bloc "Disfrutant de l'ordre" 
a www.totmataro.cat/blocs
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 Nadal a Mataró

L
'Operació Cap d'Any (OCA) és la festa de Cap 
d'Any de Mataró que cada any es proposa  co-
mençar l'any amb una gran celebració popular. 

Enguany els seus organitzadors, tots ells voluntaris, 
han optat per fer algunes modifi cacions que fomenten 
la participació i que busquen que tots els mataronins 
sentin que l'OCA és la seva festa. 

És per això que tornen a apostar per 'l'OCA dels pe-
tits' –activitat creada l'any passat–, que convoquen 
als mataronins a la plaça de Santa Maria per fer les 

L'Oca començarà amb les 
campanades a Santa Maria
La festa a la Plaça de Santa Anna, fi ns a les set 

campanades i que han augmentat la inversió eco-
nòmica en seguretat i neteja.

Cal destacar que els organitzadors han optat per 
eliminar el tradicional concurs popular per escollir 
el cartell de l'OCA d'enguany i l'han dissenyat ells 
mateixos. També treballen per renovar el logo i la 
imatge de l'OCA però, segons la seva presidenta, 
Lara Santana, no serà fi ns a l'any que ve que la nova 
imatge veurà la llum. Aprofi ta per fer una crida a tots 
els majors d'edat que vulguin col·laborar de la festa 
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 La versió infantil repeteix 
respecte l'any passat amb el 
Mag Nil a 'L'Oca dels petits'

inscrivint-se com a voluntaris per servir begudes a 
la barra una estona durant la nit. S'hi poden apuntar 
a través de les xarxes socials o escrivint al correu 
ocamataro@gmail.com.

Sota una gran carpa, amb servei de barra a preus 
populars, entrada lliure i punxadiscos que omplen de 
música la vetllada, l'OCA ofereix una gran festa per 
donar pas a l'any nou amb la millor companyia. PD 
Postdata i DJ Jon Kieb seran els punxadiscos d'aquest 
any, els quals oferiran com és habitual música per a 
tots els gustos i franges d'edat.

L'OCA pels més petits

Aquest és un espai amb activitats infantils que or-
ganitzen durant la tarda del diumenge 31 de desem-
bre a la carpa de la plaça Santa Anna. En aquesta 
ocasió el Mag Nil protagonitzarà un espectacle de 
màgia i hi haurà diversos tallers i berenar pels me-
nuts de la casa.

La novetat de les campanades

Des de l'OCA es proposen fomentar la celebració 
de les campanades a Santa Maria a les 12 de la nit. 
Per aquest motiu han organitzat una cercavila que 
enllaçarà les campanades amb la festa popular. La 
cercavila recorrerà el carrer Nou i baixarà la Riera 
amb músics que tocaran les cançons que sonen du-
rant l'any a Mataró.
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 Nadal a Mataró  

O
n està escrit que el dia de Nadal només ser-
veixi per fer el ronso per casa i esperar que 
sigui l'hora de dinar per treure el ventre de 

pena? Ja fa 67 anys que la gent del Centre Natació 
Mataró se cita amb la tradició cada 25 de desembre 
per a nedar la Copa Nadal on petits i grans desafi en 
la baixíssima temperatura de l'aigua per a nedar-hi 
els 25, 50 o 100 metres segons la categoria, mentre 
la gent ho admira al voltant de la piscina triangular, 

Nadal és sinònim de nedar 
i també de córrer
CN Mataró i Laietània, fi dels a la tradició 

del Complex Joan Serra. Els qui neden durant tot 
l'any fan així una mica d'esport i hi ha companyonia 
entre el públic de manera que entre els socis més 
clàssics de l'entitat és típic de quedar per desitjar-se 
bones festes els uns als altres.

La tradició diu, a més, que al guanyador absolut li 
toca de tirar a l'aigua un bloc de gel de grans pro-
porcions per accentuar encara més la temperatura 
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La Cursa Familiar de Nadal del Laietània, 
el tradicionat "cros", té un divertit recorregut 
de prop de tres quilòmetres que passa 
pel mig del bosc

baixa, tant com l'ambient, de la 
Copa. Aquest any, igual que el pas-
sat, entre els agosarats nedadors 
que s'hagin tirat a l'aigua freda, 
sortejaran una PS4 o una Tablet 
a triar per l'afortunat. 

Cursa Familiar de Nadal

Si s'és més de córrer que no pas de 
nedar, la cita serà al Centre Atlètic 
Laietània amb la seva 44a Cursa 
Familiar de Nadal. Es tracta d'una 
cursa de 2,5 quilòmetres amb sor-
tida i arribada a la seu de l'entitat 
i, per descomptat, cava i aperitiu 
per a tothom en acabar. Igualment 
també hi haurà exhibició de tennis. 
L'esport també fa Nadal.
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 Nadal a Mataró

E
l Teatre Monumental acollirà aquestes festes en 
doble funció l'espectacle Mur, el qual combina 
elements de circ vital, poètic i integrador. El 

muntatge fa servir l'arquitectura efímera per refl e-
xionar sobre les limitacions físiques i mentals amb 

Trencant murs al Monumental
'Mur' refl exiona sobre les limitacions físiques i 
mentals i les capacitats per superar-les 

les quals ens podem trobar i la capacitat dels homes 
i les dones per sobreposar-s'hi i superar-les.

Es tracta d'una performance visual plena d'humor 
que es podrà veure el divendres 29 de desembre a 
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 Es podrà veure el divendres 29 
de desembre a les 20:30h i el 
dissabte 30 a les 18h 

les 20:30h del vespre i el dissabte 30 a les 18h de 
la tarda al Teatre Monumental. Sota la direcció de 
Nacho Flores, l'espectacle compta amb un reparti-
ment format per nou artistes masculins: Jordi Mas, 
David Candelich, Oriol Morgades, Quique Maltas, 

Sergi Comesa, Manolo Osoyo, Alberto Munilla, Ramón 
Giménez i Nacho Flores.

Construint un món nou

Mur és una proposta de qualitat que compta amb 
música en directe i que comença quan sobtadament 
alguna cosa es trenca i fa que s'esfondri un mur fet 
amb cubs. D’entre les restes, apareixen dotze per-
sones que proven una gran quantitat de formes per 
reconstruir un nou món. Malgrat la inestabilitat dels 
cubs i els fracassos a què s’enfronten, els personat-
ges s’esforcen per assolir el seu objectiu a través 
del treball en equip.

A més, compten amb un lema que els impulsa a seguir 
endavant i a no rendir-se: 'Si caminem sols, anem 
més de pressa; si caminem junts, arribem més lluny'. 
Aquest mostra la importància del treball col·lectiu 
per trobar l'estructura cercada, llimar les diferències 
d'opinions i així assolir l'harmonia.
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 Nadal a Mataró  

A 
Mataró es van recollir durant el Gran Recapte 
un total de 105 tones d'aliments, distribuï-
des en 258 banyeres de grans dimensions. 

Aquestes banyeres contenien tot tipus d'aliments 

Més solidaritat  per Nadal
Demanen voluntaris per classifi car tots els 
aliments recollits durant el Gran Recapte

Anticipar-te als  darrers dies 
de  compres és sinònim 
d’estalviar i de comprar 
millor

L'Entorn, l'espai que s'encarregarà de distribuir tots 
aquests aliments entre els benefi ciaris d'ajudes ali-
mentàries, ara ha de separar i classifi car els diver-
sos tipus d'aliments per, després, poder-los repartir. 
Aquesta és una tasca que requereix molt temps, per-
què els voluntaris han d'anar classifi cant els aliments 
de cada una de les 258 banyeres. És per a aquesta 
tasca que fan una crida a tots els ciutadans a fer-se 
voluntari durant les festes de Nadal i passar unes 
hores col·laborant amb l'Entorn.

Solidaritat també per Nadal

El Gran Recapte va comptar amb un gran nombre de 
mataronins i mataronines que, voluntàriament, van 
dedicar el seu temps a col·laborar amb la iniciativa 
solidària. Les vacances de Nadal també poden ser un 
moment per apostar per la solidaritat i col·laborar 
en la classifi cació de tots aquests aliments.

Tot Nadal 56 voluntaris entorn.indd   2 20/12/2017   18:02



www.eltotesport.com |  P. 1FUTBOL
FO

T
O

S
: D

A
N

IE
L
 F

E
R

R
E

R

Les taronges tornen a superar al Platges 
de Mataró amb una victòria molt contundent
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C/ Passatge dels Amics d’Argentona, 2 ARGENTONAC/ Passatge dels Amics d’Argentona, 2 ARGENTONA
(Ctra. del Cross a Argentona, a prop centre ITV, sense problemes d’aparcament)(Ctra. del Cross a Argentona, a prop centre ITV, sense problemes d’aparcament)(Ctra. del Cross a Argentona, a prop centre ITV, sense problemes d’aparcament)(Ctra. del Cross a Argentona, a prop centre ITV, sense problemes d’aparcament)

Camí del Mig cantonada Camí de Sant Crist, núm. 1, MATARÓCamí del Mig cantonada Camí de Sant Crist, núm. 1, MATARÓ
Pol. Ind. Pla d’en Boet.  Pol. Ind. Pla d’en Boet.  T 93 161 50 15T 93 161 50 15

Més de 20 anys d’Experiència i Qualitat

és
Ferreteria, banys, cuines, parquet, paviments...

BonesBonesBonesBonesBonesBonesBonesBonesBonesBonesBones
Festes!

PROMOCIÓ!
Del 15 de Desembre
el 15 de Gener
Mampares
de bany, amb
INSTAL·LACIÓ
GRATUÏTA
Oferta no acumulable a altres ofertes
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Parlem amb la jugadora 
del Mataró Parc 
Dori Dori Boet

Opinió Ferran Àngel
Col·laborador El Tot Esport

Arriben les festes nadalenques i a 
moltes categories les competicions 
ja es van aturar el passat cap de set-
mana i no tornen fins al pròxim 13 
de gener. Tres caps de setmana per 
desconnectar mentalment de les 
exigències viscudes fins al moment. 
Però durant les vacances també 
aprofitem aquests dies de descans 
per entretenir-nos des de casa al 
sofà mirant esports per la televisió. 
I aquí és on hi trobem diferències 
radicals entre països i esports.

Comencem per "l'esport rei", 
el futbol, que a l'estat espanyol, 
s'acomiadarà d'aquest 2017 amb el 
clàssic entre el Madrid i el Barça al 
Bernabéu el dissabte 23 de desem-
bre. I, a partir d'aquí, res més fins 
la setmana abans de Reis. Descans 
per tots els jugadors perquè pu-
guin passar les festes en família. 
Al Regne Unit, però, la filosofia és 
radicalment diferent. Consideren 
que el futbol és un entreteniment i 
aprofitant que durant les festes de 
Nadal hi trobem més festius al ca-
lendari, la competició s'intensifica 

amb la disputa de fins a tres jorna-
des en poc menys d'una setmana. 
Des del dia 26 de desembre i fins al 
4 de gener -exceptuant el 28- hi ha 
partits de la Premier League cada 
dia. A la lliga italiana, sense arribar 
al ritme frenètic del Regne Unit, 
tampoc s'atura per Nadal i hi ha 
jornada el 29 i 30 de desembre.

Però no és exclusivament una 
qüestió de país. Si tornem, un altre 
cop a l'estat espanyol, veiem com 
la lliga ACB de bàsquet no s'atura 
pas tampoc. Jornada aquest di-
vendres i dissabte i també el 29 i el 
30. I per si no fos prou, l'Eurolliga 
també juga, amb la jornada 15 de 
la competició els dies 27 i 28 de de-
sembre. Així doncs, el bàsquet no 
descansa per vacances.

No entrarem a parlar del sistema 
dels Estats Units –on viuen per i de 
cara a l'espectador i a l'espectacle– 
i desaprofitar l'oportunitat de su-
mar grans audiències en dies fes-
tius és absolutament inviable. Així 
que, entre NFL, NBA i NHL tenen 
els dies perfectament ocupats.

L'esport per Nadal
És sorprenent veure les diferències entre diverses competicions

Al final, es tracta de la filosofia 
que es vulgui aplicar i, tot i enten-
dre que els jugadors vulguin gaudir 
també d'aquestes festes en família, 
el seu salari –molt superior al de 
la gran majoria d'humans– també 
comporta alguns sacrificis. Ningú 
demana que es jugui el 24 i el 25 de 
desembre, però potser tampoc cal 
regalar deu dies de vacances pràc-
ticament per després queixar-se de  
l'acumulació de partit al llarg de la 
temporada. Ah, i Bones Festes!

el Esporttot MINUT ZEROMINUT ZERO

Agenda
 CASA

FUTBOL SALA 3a Div. Estatal
FUTSAL ALIANÇA - LINYOLA
Dissabte 23 | 10:45 h | Pavelló Teresa M. Roca

FUTBOL Partit Benèfic Creu Roja
CE MATARÓ - SELECCIÓ DE 
MATARÓ
Dimarts 26 | 11 h | Municipal del Centenari

 FORA
WATERPOLO Divisió Honor Masc.
ATLÈTIC BARCELONETA 
- QUADIS CN MATARÓ
Dissabte 23 | 12:45 h | Piscina Sant Sesbastià

+ INFO: WWW.ELTOTESPORT.COM
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Exhibició de Judy Jones. | D.F

Les taronges passen per 
sobre del Gress Platges de 
Mataró davant d’un públic 
entregat

Després de l’ajustat partit de la 
primera volta al Mora, va arribar el 
derbi de tornada a l’Eusebi Millán 
entre el Mataró Parc Dori Dori Boet 
i el Gress Platges de Mataró aquest 
passat diumenge. El partit era im-
portant pels dos equips de cara a les 
seves aspiracions d’aconseguir la 
millor classificació possible pensant 
en la segona volta de la competició, 
però van tornar a ser les taronges 
les que es van endur la victòria i, 
a més a més, sent absolutament 
superiors al conjunt groc.

Un partit on va destacar l'actua-
ció de Judy Jones, amb 24 punts, 
16 rebots i un 39 de valoració. 

C. CATALUNYA 
- GRUP 2 -

Els equips de la part 
alta no perdonen
13a jornada (16 i 17 de desembre)
Roser - Viladecans ...........................50-60
MP. DD. BOET - GRESS MATARÓ .......65-33
Igualada - Molins ...............................77-52
Hospitalet - Banyoles .......................74-38
Descansa: Gramenet

Classificació 
Viladecans i Hospitalet, 22; Gramenet 
(-1), 20; MATARÓ PARC DORI DORI BOET 
(-1), 19; GRESS PLATGES DE MATARÓ, 18; 
MATARÓ PARC DORI DORI BOET (-1), 17; 
Igualada (-1) i Molins, 14; Roser (-1) i 
Banyoles, 12.

14a jornada (13 i 14 de gener)
Amb tan sols una jornada de competició 
després del Pont de la Puríssima, arriba 
una nova pausa, i aquesta molt més 
llarga, per les festes nadalenques. 
La competició queda aturada fins al 
pròxim cap de setmana del 13 i 14 de 
gener, deixant tres caps de setmana de 
descans per a tots els equips.
Quan la competició es reprengui, el 
Gress Platges de Mataró buscarà refer-
se de la derrota en el derbi guanyant al 
Roser barceloní el pròxim dissabte 1 3 
al Mora, mentre que el Mataró Parc Dori 
Dori Boet buscarà seguir la pressió a 
la part alta de la classificació intentant 
aconseguir una victòria a la pista del 
Bàsquet Molins el diumenge 14.

65 M. PARC DORI D. BOET

33  GRESS P. DE MATARÓ

MATARÓ PARC DORI DORI BOET: 
Jones (24), Gibert (9), Chacon (2), Bar-
bena, Graupera (3), Solé (4), Rovira (1), 
Ruano (11), Massuet, Girabalt i Jiménez 
(11). 19 de 38 en tirs de 2, 6 de 16 en tirs 
de 3 i 9 de 13 en tirs lliures.
GRESS PLATGES DE MATARÓ: Gó-
mez (3), Cuni (3), Balmes, Coll, Magriñá, 
Del Moral (8), Washington (13), Milla i 
Murat (6). 11 de 35 en tirs de 2, 2 de 19 
en tirs de 3 i 5 d’11 en tirs lliures.

PARCIALS: 18-9, 19-4, 13-9 i 15-11.

L'equip femení de l'Iluro HC va em-
patar a zero gols en el darrer partit 
de l'any al camp del Castelldefels. 
Aquest equip, tot i ser el 5è clas-
sificat, va posar les coses compli-
cades a les de Salva Indurain que 

L'Iluro HC femení continua 
líder de la 2a Catalana

no van poder marcar. Tot i haver 
perdut dos punts que s'esperaven, 
l'equip taronja continua líder amb 
20 punts, un més que el Júnior FC 
B i quatre més que el Pedralbes.

El sènior masculí A va obtenir 
un brillant triomf per 5-2 sobre 
el Línia HC 22. D'aquesta manera 
l'equip mataroní es manté en el 
tercer lloc amb 14 punts deixant 
una mica enrere el seu rival que 
és quart amb 9 punts. Per davant 
figuren HCJ Sant Cugat amb 21 
punts i Sarrià HC amb 15.

Líders tot i l'empat. | ARXIU

El Mataró Parc Dori Dori Boet 
intractable en el derbi mataroní
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Romero va anotar 24 punts. | D.F

El que havia de ser un partit 
assequible davant l’Andorra 
"B" va acabar en malson

El Mataró Feimat se les veia el diu-
menge a la tarda amb el cuer del 
seu grup de lliga EBA, que només 
havia guanyat un partit en tota la 
temporada, en el que semblava 
un tràmit per als de Charly Giralt. 
Però el que havia estat un partit 
controlat al llarg dels primers 30 
minuts es va escapar a l’últim pe-
ríode on els locals es van bloquejar 
defensivament, incapaços d'aturar 

l'atac visitant –que va anotar 30 
punts aquest últim període– i van 
permetre al filial de conjunt andor-
rà de l'ACB aconseguir una victòria 
del tot imprevista.

62 EL MASNOU

68 MATARÓ PARC BOET

MATARÓ PARC BOET: Drakeford (13), 
Canals (7), Hermoso (4), Naharro (7), 
Franch (13), Corella, Rubio (6), Mañes (17) 
i Forcada (1). 19 de 34 en tirs de 2, 2 de 17 
en tirs de 3 i 24 de 30 en tirs lliures.

PARCIALS: 21-18, 18-18, 16-11 i 7-21.

El Mataró Parc Boet derrota el líder

Els taronges, gràcies a un 
espectacular últim quart, van 
derrotar el Masnou al derbi 
maresmenc

El Mataró Parc Boet va aconseguir 
una gran victòria –la seva quarta 
consecutiva– a la pista del líder de 
la categoria, El Masnou, en el derbi 

maresmenc de la jornada. A més a 
més, a la victòria es va fonamentar 
en un increïble últim quart on van 
anul·lar completament el conjunt 
del Masnou mentre aconseguien la 
remuntada que portaria a la victò-
ria, amb gran actuació d'Èric Mañes 
i Devin Drakeford, imparables sota 
els cèrcols.

LLIGA EBA 
- Grup C - B

Vic i Pardinyes Lleida 
al capdavant amb dues 
victòries de diferència
12a jornada (16 i 17 de desembre)
Igualada - JAC Sants ........................67-64
MATARÓ FEIMAT - Andorra "B" .......71-78
Palma - Vic ......................................... 79-83
Cornellà - Castellbisbal .................69--59
Salt - Mollet........................................ 60-78
Valls - Olivar ....................................... 97-76
Pardinyes Lleida - Cerdanyola...... 70-40

Classificació 
Vic, Pardinyes Lleida, 22; Igualada, Valls, 
Palma i Mollet, 20; Olivar, MATARÓ FEIMAT 
i Cornellà, 18; Salt, 16; Castellbisbal i Cer-
danyola, 15; i JAC Sants i Andora "B", 14.
 
13a Jornada (13 i 14 de gener)
A Lliga EBA també s'atura la competició 
tres caps de setmana, i no es torna a 
jugar fins passades les festes de Reis. 
Serà llavors, quan el Mataró Feimat 
buscarà tornar al camí de la victòria 
visitant la pista del JAC Sants, penúltim 
classificat i que entrena l'exjugador del 
Barça Roger Grimau.

El Girona atrapa El 
Masnou en la primera 
posició de la taula 
12a jornada (16 i 17 de desembre)
Sant Adrià - Sant Josep ..................84-74
Roser - Barberà ................................ 69-55
Collblanc - ARENYS ............................ 31/01 
Tarragona - Girona .............................69-71
Quart - Tortosa ................................92-100
Castelldefels - Menorca.................. 73-84
EL MASNOU - M. PARC BOET ........... 62-68

Classificació 
Girona i EL MASNOU, 21; Menorca, 20; 
MATARÓ PARC BOET i Sant Josep, 19; 
Sant Adrià i Tarragona, 18; ARENYS (-1) i 
Tortosa, 17; Collblanc (-2) i Castelldefels, 
16; Quart (-1) i Barberà, 15; i Roser, 14.C

13a Jornada (13 i 14 de gener)
El Mataró Parc Boet també retornarà 
a la competició després de la parada 
nadalenca, el dissabte 13 de gener a les 
vuit del vespre, quan rebran la visita del 
Sant Adrià a l'Eusebi Millán.

- Grup C - A

71  MATARÓ FEIMAT

78 ANDORRA "B"

MATARÓ FEIMAT: Solé, Serratacó (22), 
Cabrera (8), Rodríguez (3), Ventura (4), 
Viñallonga (2), Ariño (3), Romero (24), 
Espiga (5), Tardio i Ysarn. 17/32 en tirs de 
2, 6/29 en tirs de 3 i 19/25 en tirs lliures.

PARCIALS: 19-11, 16-15, 19-22 i 17-30.

El joc interior, clau. | ARXIU

El Mataró Feimat s’ensorra a 
l’últim quart i perd contra el cuer
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20 LA SIRENA CNM

1  DOS HERMANAS

LA SIRENA CN MATARÓ: Júlia Àvila 
portera, Laura Vicente (3), Marina 
Zablith, Helena Lloret (5), Clàudia Abad 
(2), Alba Bonamusa (2), Clara Cambray, 
Ciara Gibson (4), Marta Bach (1), Liana 
Dance (1), Maria Bernabé, Carla Graupe-
ra (2) i Blanca Colominas.
PARCIALS: 3-1, 5-0, 8-0, 4-0.

DIV. D'HONOR        
FEMENINA

L'equip mataroní no es va 
relaxar

L'equip de La Sirena CN Mataró tor-
nava a la competició de la Divisió 
d'Honor i ho va fer amb una vic-
tòria molt còmoda davant l'equip 
sevillà del Dos Hermanas. 

L'equip andalús només té un punt 
i estava clar que era molt inferi-
or a l'equip local. Això podia por-
tar a una certa desmotivació de 
La Sirena. Però l'equip de Florin 
Bonca no va abaixar mai el ritme 
i va acabar amb una golejada de 

Ja són terceres
7a jornada (16 desembre)
LA SIRENA CNM - Dos Hermanas ......20-1
Moscardó- Sabadell ............................3-20
Sant Feliu- Rubí...................................... 7-11
Sant Andreu- Zaragoza ..................... 18-8
Mediterrani- Terrassa .........................14-9

Classificació 
Sabadell i Sant Andreu 21, LA SIRENA 
CNM, Terrassa 15, Mediterrani 12; 
Zaragoza 9; Moscardó 6, Rubí 4; Dos 
Hermanas 1; Sant Feliu 0.

8a jornada
LA SIRENA CNM- Zaragoza

Ho ajornen fins després de 
Festes
L'equip de La Sirena tenia partit 
aquest cap de setmana, però s'ha 
ajornat fins el dimecres 10 de gener a 
les 12:45 hores.

El Barceloneta està 
imparable com sempre
10a jornada (11 novembre)
Canoe - CN Barcelona .........................9-15
Barceloneta- Catalunya ......................16-3
Navarra- Mediterrani ...........................6-11
Sabadell - Molins ..................................18-2
Echeyde Tenerife - QUADIS CNM  ......6-11
Sant Andreu- Terrassa  ........................ 7-8

Classificació 
Barceloneta 30; Terrassa 25; Sabadell 
24; QUADIS CN MATARÓ 20; Mediterrani 
17, CN Barcelona 16, Sant Andreu 13;  
Canoe 10; Catalunya 9; Navarra 7; 
Echeyde Tenerife 2, Molins 1.

11a jornada (23 desembre)
Barceloneta- QUADIS CNM (12:45 h)

Visiten el campió
Aquest cap de setmana, per tancar 
la primera volta amb el darrer partit 
de l'any, l'equip de Beto Fernàndez té 
el compromís més complicat, ja que 
visita la piscina del líder intractable i 
campió de tot.

consideració, en un partit en el 
qual l'equip mataroní va marcar 
18 gols seguits sense rebre'n cap, 
des del 2-1 fins al 20-1.

Div.Honor Masc.

6  ECHEYDE TENERIFE

11  QUADIS CN MATARÓ

QUADIS CN MATARÓ: M. Lloret por-
ter, R. Veich, Pitu Puig, Marc Corbalán 
(1), Víctor Fernàndez (4), Edu Mínguez 
(1), Lluc Bertran, Raul Loste (2), Àlex Co-
dina, Pol Barbena i Germán Yáñez (3).

PARCIALS: 0-1, 1-1, 5-2, 0-7.

El Quadis va fer un parcial de 
0 a 7 en el darrer període, en 
el seu retorn a les Canàries

El Quadis CN Mataró tornava a les 
Canàries després de set anys sen-
se jugar-hi i ho va fer amb els tres 
punts a la butxaca, mantenint el 
quart lloc, després d'una remun-
tada espectacular. 

L'equip de l'Echeyde és inferior a 
l'equip mataroní, però va sortir molt 
motivat per buscar el seu primer 
triomf a la Divisió d'Honor, i durant 
els dos primers quart el matx va 
estar molt igualat. Dominaven cla-
rament les defenses i al descans 
es va arribar amb un esquifit 1-2.

Però la cosa va empitjorar en el 
tercer quart en el qual els locals van 
començar a trobar forat a la defensa 
mataronina i després d'un parcial 

de 5-2 van entrar al darrer quart 
amb avantatge de dos gols (6-4). 
Però en el darrer quart el Quadis 
va despertar, i va pressionar molt 
més en defensa. Mario Lloret va 
posar la persiana a la porteria i 
en atac va començar a sortir tot i 
l'equip de Beto Fernàndez va fer 
un quasi insòlit parcial de 0 a 7, per 
acabar tenint fins i tot uns darrers 
minuts força tranquils.

Darrer quart per emmarcar

Sense pietat amb les sevillanes

Ciara Gibson autora de 4 gols. | D.F
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31 JOVENTUT MATARÓ

27 SALLE MONTCADA

JOVENTUT MATARÓ: Julian Felen-
bock i Quico Sola porters; Manel Núñez 
(3), Jaume Pujol (6), Eric Zambrano, 
Jan Bonamusa (3), Dani Aguilera (1), 
Oriol Vaqué, Sergi Fuster (2), Oriol 
Prat (5), Bernat Muñoz (5), Berenguer 
Chiva (6).
PARCIALS CADA 5': 4-2, 5-3, 6-4, 9-6, 
10-10, 13-14 descans; 15-17, 17-18, 20-19, 
23-21, 26-23 i 31-27.

24 MISLATA

26 JOVENTUT MATARÓ

JH MATARÓ: Noemí Pérez, Marta Espejo, 
Laia Argelich porteres; Ona Muñoz (8), 
Clara Poo (4), Clàudia Ruiz (3); Zara 
Verdugo, Saray Romero, Ivet Rodríguez 
(1), Marina Seda, Maria Murillo (8), Irene 
Hernàndez (2).
PARCIALS CADA 5': 3-2, 4-4, 6-4, 9-6, 
11-8, 12-10 descans; 14-15, 16-15, 18-17, 
19-21, 21-26, 24-26.

1A ESTATAL
MASCULINA

El Joventut va aconseguir la seva 
quarta victòria consecutiva i s'allu-
nya del descens. 

Però el triomf no va ser fàcil. 
Va començar bé l'equip groc-i-ne-
gre, ja que funcionava la defensa i 
podien córrer al contraatac, amb 
Berenguer Chiva molt encertat. 
Però els montcadencs van anar 
imposant el seu ritme pausat i 
van marxar al vestidor per da-
vant (13-14). 

No va canviar massa la cosa a 
l'inici de la segona part i els visi-
tants es mantenien davant (17-18). 
Però una sèrie de gols del retornat 
Sergi Fuster i de Bernat Muñoz van 
capgirar el marcador. 

L'equip local va seguir anant 

Duet de líders
14a jornada (16 desembre) 
OAR Gràcia- Palautordera ............... 24-23
La Roca- Sant Joan Despí .............. 30-25
JH MATARÓ - Montcada ....................31-27
Sesrovires- Bordils B .........................28-17
Sant Quirze- Esplugues ...................35-27
S.Martí Adrianenc-Granollers B  ...32-22
Sarrià - Sant Vicenç.......................... 30-16
Sant Cugat- S.Esteve Palaut. ..........32-29

Classificació 
Sant Quirze i Sant Martí 26; Sesrovires 
23, La Roca 22; Granollers B 19; Sarrià 15, 
Sant Cugat i OAR Gràcia 13, JH MATARÓ 
12; Esplugues 11; Montcada i Sant Vicenç 
10; S. Joan Despí 9; Palautordera 7; 
Bordils B 4; S.Est. Palaut. 2.
Fins l'any vinent
S'ha acabat la competició pel que fa a 
l'any 2017 i ara hem d'esperar fins al dia 
13 de gener data en la qual acabarà la 1a 
volta amb visita a Sant Vicenç.

El líder molt sòlid
14a jornada (16 desembre)
Agustinos Alicante - S.Quirze ........32-30
La Salud Tenerife- OAR Gràcia ......35-28
Morvedre- Amposta......................... 30-20
S.Joan Despí - Dominicos ...............24-20
S. Vicenç- La Roca ..............................31-27
Mislata- JH MATARÓ..........................24-26
Elda- Lleidatana ................................35-22

Classificació
Morvedre 27; Elda 20; Mislata 19; La Sa-
lud Tenerife 18, Sant Vicenç, Agustinos 
16; Sant Quirze 15; OAR Gràcia i La Roca 
14; JOV. MATARÓ 12; Sant Joan Despí 
10; Lleidatana i Amposta 6, Dominicos 
Zaragoza 3.
De vacances
La Divisió Plata també s'agafa vacances 
i tornarà el dia 13 de gener amb la visita 
del Sant Vicenç, ara el millor català.

ALTRES RESULTATS
2a Catalana: Sant Fost- JHM B 20-20; 
Llavaneres Caldes d'Estrac- Parets 
B 31-28; 1a Cat. Fem:  Llavaneres 
Caldes d'Estrac- Ascó B 32-21; 4a Cat: 
Vilablareix- Llav. Atletic 30-33; Juv. 
Masc.: JHM- La Llagosta B 36-19; Cadet 
masc.: JHM- Igualada 37-30: Cadet fem: 
Palautordera- JHM 44-27.

 Primer triomf fora de Catalunya

Quarta victòria consecutiva 
per acabar bé l'any

El femení del Joventut va aconseguir 
la seva 1a victòria fora de Catalunya, 
guanyant a la pista de l'equip que 
era el segon classificat i que a la pri-
mera volta havia guanyat a Mataró 

per la mínima. Després de perdre a 
Morvedre, Elda i Alacant a la quarta 
ha anat la vençuda.

A la primera part van dominar 
les valencianes arribant al descans 
amb avantatge de dos gols (12-10), 
però a la represa es va veure un 
canvi radical. La defensa mataroni-
na va estar més intensa i l'equip va 
poder córrer al contraatac i també 
en els atacs posicionals es va fer 
molt de mal, amb Ona Muñoz i Maria 
Murillo especialment encertades. I 
quan faltaven cinc minuts, després 
d'un parcial de 3-9, el marcador es 
va  situar en un 21-26 que ja ho va 
deixar tot decidit.

cap amunt i va agafar quatre gols 
d'avantatge –amb bona direcció en 
atac del jove Jaume Pujol, bona 
selecció en els xuts, i una gran de-
fensa– i va saber gestionar fins al 
final aquest avantatge, sense haver 
de patir massa.

Plata Estatal Fem.

Un dels 6 gols de Berenguer. | D.F
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el Esporttot FUTBOL

4  CE MATARÓ

2  PIFERRER ATLÈTIC

CE MATARÓ: Pol Andiñach, Víctor 
Yustos, Sergio López, Tapha, Marcel, 
Isma (Palanco 60'), Parri, Dani (Aitor 
46'), Youssef (Ricky 73'), Rodri (Ignasi 
73'), Bargalló (Medina 84').

GOLS: 4' Ricard (0-1); 18' YOUSSEF (1-1); 
29' RODRI (2-1); 37' BARGALLÓ de penal 
(3-1); 47' David (3-2); 60' RODRI (4-2)

SEGONA
CATALANA

El Mataró feia quasi dos mesos 
que no guanyava al seu camp

El CE Mataró tenia un partit te-
òricament fàcil al Municipal del 
Centenari, ja que rebia el penúltim 
classificat. I tot i un ensurt inicial 
el va superar de forma còmoda,  i 
amb els tres punts retalla diferèn-
cia amb el líder. 

El partit va començar malament. 
Als quatre minuts, a la sortida d'un 
córner contra la porteria local a 
Pol se li va escapar una pilota i un 
davanter visitant va posar el peu 
per marcar el primer gol.

Durant uns moments el Mataró 
va quedar una mica tocat, però a 
poc a poc va començar a funcionar 
la maquinària. I l'equip local va fer 
una bona mitja hora i va remuntar 
amb dos gols fruit de bones com-
binacions entre Youssef i Rodri, 
i culminats cada vegada per un 
d'ells. I ja prop del descans Bargalló 
va posar el 3-1 en transformar un 
penal una mica rigorós. 

El Mataró s'acosta al 
primer classificat

15a jornada (17 desembre)

Districte 030 CE- Sarrià ............................ 2-1
SANT POL- Sant Andreu Barca  ................ 1-1
LLAVANERES- HERMES ................................ 1-1
Llefià- Parc ...................................................0-1
Sant Adrià- Guineueta ............................sus.
Europa B- MASNOU .................................... 1-2
Sant Andreu Barca .....................................1-4
CE MATARÓ- Piferrer ................................. 4-2
Montcada- Canyelles ................................ 2-2

Classificació 
Europa B 31, CE MATARÓ i Guineueta 
(un partit menys) 30; Districte 030 CE 
28; SANT POL i MASNOU 27, Llefià 26; 
ARGENTONA 25; Sarrià i Besós BV 19; Can-
yelles 18, Montcada 17; S.Andreu Barca i 
HERMES i Parc 14; LLAVANERES i Piferrer 
11; Sant Adrià 5.

Partit de Sant Esteve i descans
Com és habitual en arribar les festes 
nadalenques arriba un llarg descans, 
que en el cas del futbol és una mica més 
curta, ja que tornaran a l'activitat el dia 
7 de gener. Abans, però, el dia de Sant 
Esteve a les 11h, partit benèfic al Muni-
cipal del Centenari entre el CE Mataró i 
una selecció de jugadors de la ciutat.

RESULTATS DE LA BASE 
PREFERENT JUVENIL.- CEM A- Cardedeu 
4-2;  Mercantil- CEM B 2-1. El juvenil A és 
tercer a dos punts del líder que és l'Olot.
PREFERENT CADET.- Vic- CEM 1-1. L'equip 
cadet és 14è de la classificació.
DIVISIÓ HONOR INFANTIL.- Sabadell- CEM 
2-1. L'equip infantil ocupa l'11è lloc de la 
màxima categoria catalana.
 

El CE Mataró continua líder
Atlètic Prat- CE MATARÓ ........................... 1-5
MOLINOS- Young Talent ..........................sus.
L'equip groc-i-negre va aconseguir una 
sòlida victòria que consolida l'equip com 
a líder.
La classificació està així: CE MATARÓ 
24; Martinenc 18; MOLINOS (dos partits 
menys) i Santvicentí 17, Vila Olímpica 
i Sant Feliu 14. La pròxima jornada es 
jugarà el dia 13 de gener.

 Ja tornen a guanyar a casa

A la represa altra vegada ensurt 
només començar quan als 2' de joc 
l'equip visitant va marcar amb un 
magnífic llançament de falta di-
recta. Altra vegada va tornar a la 
càrrega l'equip groc-i-negre sense 
que l'equip visitant tornés a portar 
perill a l'àrea local. Bargalló va fer 
lluir en dues ocasions el porter vi-
sitant, que va estar possiblement 
el millor del seu equip. Però en mig 
d'aquestes dues bones oportunitats 
Rodri, molt actiu i encertat, va re-
soldre un u contra u per situar el 
definitiu 4-2 al marcador.

2a Catalana Fem.

Bargalló anotant el penal. | D.F
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TERCERA
CATALANA
Molinos, Cirera i La 
Llàntia en tres punts
15a jornada (17 desembre)
Singuerlín- CIRERA .....................................4-1
Young Talent - La Salut ...........................3-0
Santvicentí- Cabrils ...................................0-1
Calella- Arenys Mar ..................................3-5
PLA D'EN BOET - MOLINOS....................... 2-4
MATARONESA - Poble Sec .........................1-0
Pomar- LA LLÀNTIA...................................0-2
ROCAFONDA - Vilassar Mar B .................. 1-2
Lloreda - Premià Dalt ...............................0-0

Classificació 
Young Talent 36, Singuerlín (-1 partit) 32; 
MOLINOS 29; CIRERA, Lloreda i Cabrils 
28; LA LLÀNTIA 26; Arenys Mar 23; Santvi-
centí i Premià Dalt  21; MATARONESA 20; 
Poble Sec 16; Vilassar Mar B, PLA D'EN 
BOET, La Salut (-1 partit) i Calella 13; 
Pomar 12; ROCAFONDA 10.

Jornada de descans
Aquest cap de setmana arriba l'esperat 
descans nadalenc i la competició 
tornarà el proper dia 7 de gener amb 
dos derbis locals: Molinos- Mataronesa 
i La Llàntia- Pla d'en Boet. La UD Cirera 
rebrà el líder i el Rocafonda jugarà a 
Premià de Dalt.

Cerdanyola AEiLL 
goleja i continua líder

11a jornada (17 desembre)

Sant Pol B - MOLINOS B.............................1-0
ROCAFONDA B - AEiLL CERDANYOLA  ...3-4
Pineda - JUVESPORT.................................0-2
Tiana - MATARÓ ATH.  ................................ 3-1
JUVENTUS - Premià Dalt  ......................... 1-2

Classificació
CERDANYOLA AEiLL 31; Premià Dalt C 30; 
Tiana 24;  ROCAFONDA B 21; JUVESPORT 
19; JUVENTUS i Alella 18; Pineda 15; Canet 
i Sant Pol B 13; MOLINOS B 12; MATARÓ 
ATH. 9;  Dosrius, 3; Arenys Munt 0.

També arriba un llarg descans, que en 
aquesta categoria s'allarga fins el 13 
de gener. En aquell cap de setmana hi 
haurà dos interessants derbis locals: 
Molinos B- AEiLL Cerdanyola i Juvesport- 
Juventus.

El Molinos guanya el darrer derbi 
de l'any al Pla d'en Boet

2  PLA D'EN BOET

4  MOLINOS

PLA D'EN BOET: Jairo, Carlos (Abilio 
76'), Javi, Collado (Liso 58'), Carrasco, 
Valencia, Marc Pérez, Eric (Elias 82'), 
Cortés (Vela 53'), Miquel i Moussa.
MOLINOS: Ramos, Marc, Grka, Héctor, 
Adrià Artero, Abel Moreno (Uri Martín 
64'), Isra, Augusto Campos, Toni Martín, 
Adrián García (Óscar 88'), Sergio Cobo 
(Keita 76'). 

El Molinos va obtenir el triomf en el derbi 
mataroní, una cosa a la qual està ben 
acostumat aquest equip. 
Al descans s'hi va arribar amb avantatge 
local de 2-1, amb gols de Carrasco (6') i 
Miquel (44') per part local i d'Adrián Garcia 
(36') per als visitants. A la represa l'equip 
visitant va empatar de seguida amb gol de 
Toni Martín, però cinc minuts més tard va 
patir l'expulsió d'Augusto Campos. Tot i això 
Toni Martín no va tardar a avançar el seu 
equip i ja en el temps afegit Óscar Martínez 
va posar la sentència, donant tres punts als 
molinencs que acaben l'any en tercer lloc.

La primera part va estar molt igualada i 
en ella els badalonins amb un joc dur van 
frenar el joc llantienc. En la segona l'equip 
verd va centrar-se i Ibu Baldeh, va senten-
ciar amb dos gols als 62' i 77'.

Quarta Catalana

Treballat triomf de l'equip arlequinat 
davant un rival directe que queda a 4 punts 
de distància. Els tres punts van arribar grà-
cies a un gol de Mahamadou Cámara quan 
feia poc que s'havia iniciat la segona part.

Els vilassarencs es van avançar a la primera 
part i als 10' de la represa van marcar el 
segon. El gol de Bakary a falta d'un quart 
d'hora va posar emoció al tram final.

0  POMAR

2  AD LA LLÀNTIA

LA LLÀNTIA: Lloret, Llavero, Ibra, 
Omar (Hassan 46'), Ibu (Kanteh 86'), 
Jerreh, Bertolín (Jordi Cano 46'), Ara-
fan (Yusupha 82'), Salvia, Seidou (Angel 
Vega 67'), Said (Joan 76').

1  MATARONESA

0  POBLE SEC

MATARONESA: Marcos, Cobos (Hidal-
go 89'), Aitor (Navarro 69'), Espín, Noga-
les, Moya, Cámara (Axel 77'), Ibra, Badr 
(Beltrán 86'), Marcelo (Alex 89') i Carlos.

1  ROCAFONDA

2  VILASSAR MAR B

ROCAFONDA: Mérida, Benguerel, Rosa, 
Gerard, Marc  Bou, Soto, Touré (Escorue-
la 52'), Dembo, Paby, Youssef (Bakary 
76'), Brassier.

4  SINGUERLÍN

1  CIRERA

CIRERA: Jan Pol, Álvaro Yustos, Alber-
tito (Joan 46'), Kaddour, Cristina Rome-
ro, Izar, Baba (Matas 46'), Pol Esperalba 
(Othman 67'), Peque, Joel, Aleix.

Els cirerencs van aguantar durant mitja 
hora al segon classificat. En el tram final de 
la primera part van rebre dos gols i a l'inici 
de la segona dos més, que van deixar sense 
opcions els d'Antonio González. El gol de 
l'honor el va marcar Kaddour.

El Molinos celebrant un gol. | TWITTER @PARLEMDESPORTS
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Acaben la primera fase amb derrota

PRIMERA ESTATAL 
MASCULINA

Es cau fins la cinquena 
posició de la taula
11a Jornada (16 de desembre)
Sant Feliu - Vilafranca .............................0-5
Jolaseta - Calafell .....................................3-4
Alcobendas - Manlleu ...............................1-0
Tordera - Rivas Las Lagunas .................. 5-3
Maçanet - Taradell .................................... 3-3
Sant Cugat - Alpicat .................................6-5
Vilanova - MATARÓ ....................................2-0

Classificació
Calafell 31; Alcobendas 20; Sant Cugat 
19; Vilanova i MATARÓ 17; Vilafranca 16; 
Tordera i Manlleu 15; Alpicat i Taradell 
14; Maçanet 13; Sant Feliu 9; Jolaseta 6; 
Rivas Las Lagunas, 5 punts.

S'estreny la zona mitja de la taula
Fins després de festes el Mataró té 
temps per recuperar-se, ara que s'ha 
igualat encara més una categoria en que 
pot passar de tot. De moment només el 
Calafell té clar la seva posició, de líder, 
ja que gaudeix d'onze punts d'avantatge 
sobre el segon. En canvi entre el segon 
i l'onzè hi ha tan sols set punts de di-
ferència, i per tant ensopegar costa car.

Classificació inicial 
de la Segona fase
Grup 1
CH MATARÓ 15; Voltregà 13; Sant Cugat 11; 
Cerdanyola 9; Vilanova 6; Palau de Plega-
mans i Igualada 5; Vila-sana 4 punts.

Visita al segon classificat
Els quatre primers classificats d'aquest 
grup 1 es guanyen el dret a disputar el 
play-off pel títol de forma directa, men-
tre que els quatre darrers juguen una 
repesca contra els quatre primers del 
grup 2, per decidir quins altres quatre 
s'uneixen també al playoff pel titol. Per 
tant és important acabar ben classificat 
aquesta segona fase per tenir un bon 
emparellament en el play-off, però de 
totes maneres tan sols serveix demos-
trar ser el millor equip, ja que només 
hi ha una plaça d'ascens a OK Lliga. Per 
altra banda les quatre primeres d'aquest 
grup ja s'han classificat per disputar la 
Copa Generalitat el 18 de febrer.

El que va ser porter mataroní 
durant moltes temporades va 
deixar la seva porteria a zero

La classificació de Primera Estatal 
s’havia ajustat molt la setmana an-
terior, i el MIS Ibérica CH Mataró 
sabia que fallar a Vilanova podia 
costar car, i així va ser ja que en 
caure derrotats han perdut tres 
posicions. Els mataronins no van 
estar gens encertats de cara a 
porteria, defensada per un vell 

conegut, Jordi Esteve, i per pri-
mer cop aquesta temporada van 
acabar un partit a zero.

Els locals tampoc és que domi-
nessin clarament el joc, però a deu 
minuts pel final, després de quaranta 
minuts sense gols, van inaugurar el 
marcador gràcies a un bon xut llu-
nyà. Els homes de Quim López van 
seguir sense encert ofensiu, esta-
vellant-se en Esteve un cop darrere 
l’altre, desaprofitant també una falta 
directa i una superioritat. Va ser lla-
vors quan el Vilanova va aconseguir 
el segon gol definitiu, a falta de dos 
minuts pel final, aprofitant el rebot 
d’una falta directa que havia aturat 
en primera instància Grané.

Sense sort de cara a porta. | ARXIU

2  CP VILANOVA

0  MIS IBÉRICA CH M

CH MATARÓ: Sergi Grané, Jordi 
Bartrès, Guillem Molist, David Montero 
i Oriol Lladó equip inicial; Èric Florenza, 
Pablo Fernàndez, Àlex Cantero i Àlex 
Mañé (ps).

El MIS Ibérica CHM s'estavella en 
Jordi Esteve i cau a Vilanova

Nac. Catalana f.

Tot i perdre a la pista d'un se-
gon equip reforçat, comença-
ran la segona fase liderant la 
classificació 

Abans que l'Aina Florenza i la Carla 
Naranjo marxessin a Alemanya per 
jugar l'europeu sub17, el CH Mataró 
va jugar el dimarts 12 de desembre 
a la pista del Cerdanyola B, que al 
jugar-se l'accés a la segona fase va 
comptar amb gran part de l'equip 
d'OK Lliga. Les mataronines van 
caure per 7-2, sumant tot just la 
segona derrota de la temporada, 

però accedeixen a la segona fase 
amb 15 punts, ja que contra els tres 
equips del seu grup que també s'han 
classificat han sumat cinc victòri-
es i tan sols una derrota, aquesta 
a Cerdanyola. L'altra derrota va 
ser a Manlleu B, que finalment no 
s'ha classificat. Ara les mataroni-
nes jugaran –començant després 
de les festes de Nadal– contra les 
quatre primeres classificades de 
l'altre grup, Voltregà, Sant Cugat, 
Vilanova i Vila-sana, és a dir que 
resten vuit partits més.

7  CERDANYOLA B 

2  CH MATARÓ

CH MATARÓ: Paula Lladó i Ariadna 
Escalas; Carla Naranjo, Ariadna Chiva, 
Marta Mompart, Júlia Canal, Anna 
Fontdeglòria i Aina Florenza.

Derrota per acabar la 1a fase. | ARXIU
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Després d'haver tornat amb 
el títol les dues temporades 
anteriors, les mataronines no 
han pogut repetir tot i no per-
dre cap partit

Possiblement víctimes d'un siste-
ma de competició massa exigent, 
segons com es miri una mica injust, 
les noies del Club Hoquei Mataró 
no van poder tornar a casa amb el 
títol europeu sub17 d'hoquei patins, 

tot i acabar el torneig imbatudes. 
Aquest europeu el van jugar nou 
equips –tres d'ells catalans– que 
estaven dividits en tres grups de 
tres, i per passar a lluitar pel tí-
tol s'havia de quedar primer de 
grup. Els primers formaven un nou 
grup per lluitar pel primer lloc, els 
segons un altre per intentar aca-
bar en quarta posició, i els tercers 
equips jugaven pel setè lloc. L'equip 

L'equip femení sub17 del CH Mataró. | CEDIDA

Segona victòria consecutiva de 
l'UEC LG Mataró a la 1a Estatal

entrenat per Albert Bou va guanyar 
per 5-0 al Wasquehal francès, però 
va empatar 2-2 contra l'Eagle Team 
alemany, a la primera fase. Com 
que comptava el gol-average i les 
alemanyes havien superat a les 
franceses per 9-0, van acabar en 
segona posició i ja només podien 
lluitar pel quart lloc.

A la segona fase van guanyar per 
6-2 al Cerdanyola i per 0-1 al NRW-
Auswahl alemany, certificant una 
molt bona quarta posició per com 
va anar el campionat. Va aixecar 
el títol el Palau de Plegamans, que 
curiosament també va empatar 
amb l'Eagle Team a la fase final, i 
per tant va acabar amb el mateix 
balanç que les mataronines, tres 
victòries i un empat.

Van jugar pel CH MATARÓ: Júlia 
Baldrich (p), Aina Florenza (7 gols), 
Aina Lleonart (1), Carla Naranjo (2), 
Olga Juanola (1), Marlena Rubio, 
Ester Anglas (2), Marina López 
(1) i Aleia Paituví, entrenades per 
Albert Bou.

Victòria important. | @HANDBOLBORDILS

El triomf a Bordils li permet 
sortir de la zona de descens

El passat dissabte a Bordils va ar-
ribar la quarta victòria, en onze 
jornades, de l’UEC LG Mataró a la 
1a divisió estatal femenina de vo-
lei. Després del bon partit al derbi 
contra el Premià de Dalt, les ma-
taronines necessitaven treure un 
resultat positiu de la visita a Bordils, 
en l’últim partit de la primera volta, 
per sortir de la zona de descens.

Les coses no van començar gens 
bé, en el primer set les locals van 

ser molt superiors i el Mataró va 
cometre molts errors en recepció 
que no permetien construir el joc 
amb claredat. El 25-14 final feia 
preveure un mal resultat contra 
un rival directe.

La reacció visitant va arribar en 
el segon set, que va ser molt més 
igualat i que es va decidir en un 
dramàtic final que es va allargar 
fins al 28-30 i en què les mataro-
nines van salvar tres pilotes de set 
en contra. El desenllaç d’aquest 
segon set va ser la clau del partit, 
les mataronines van sortir molt 
reforçades mentre que les locals, 
que van desaprofitar tres pilotes 
per posar-se dos sets a zero, van 
veure com el rival els passava per 
sobre en el tercer i el quart set, 20-
25 i 21-25 respectivament, gràcies 
a una important millora del joc i 

sobretot de la confiança.
Amb aquesta victòria el Mataró, 

ha sortit de la zona de descens i 
ocupa la 9a posició, un cop fina-
litzada la primera volta del cam-
pionat, empatat a punts amb el 
Saragossa i amb 2 punts més que 
Lleida i Bordils que estan a la zona 
de descens.

Classificació: Vall Hebron, 27; CN Sabadell, 
23; L'Illa-Grau Castelló i Sant Cugat "B", 
19; Monjos, 18; Gran Canaria i Barça "B", 16; 
PREMIÀ DALT, 14; UEC LG MATARÓ i Almozara, 
11; Lleida i Bordils, 9.

Derrota clara dels nois a casa 
contra l’Arenys
L’equip masculí va patir una nova 
derrota a la primera divisió cata-
lana caient per 0-3 davant l'Arenys 
de Mar. Les baixes i el potencial del 
rival, no van deixar opcions a un 
equip masculí que haurà de millorar 
força de cara a la segona fase del 
campionat per evitar patir.

El Club Hoquei Mataró, quart 
a l'europeu sub17 femení
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S'acaba la primera volta. | D.F

Els mataronins no poden 
superar a casa el quart 
classificat del campionat

El Futsal Aliança Mataró tanca la 
primera volta del campionat per-
dent a casa 4 a 7 davant el Bellsport 
de l’Hospitalet, el quart classifi-
cat. Aquesta derrota no amaga la 
gran primera volta que ha fet el 
conjunt mataroní, que quan arri-
bem a l’equador de la campanya és 
vuitè classificat a la taula amb 21 
punts, amb 5 victòries, 6 empats 
i 4 derrotes. Un gran rendiment la 
temporada del retorn a 2aB dels 
blau i vermells.

El Juvenil Nacional més líder 
Primer partit de la segona volta i 
nova victòria del juvenil del Futsal 
Inlingua Mataró que va superar 7 
a 2 al Jesus Maria i que ja és líder 
en solitari. Tot i el resultat final, els 
vermells van haver de suar tinta 
per emportar-se els tres punts.

L'Aliança Mataró tanca la primera 
volta amb una derrota a casa

2A DIVISIÓ B
GRUP 3
El Futsal Aliança 
acaba l'any vuitè
15a jornada (16 i 17 de desembre)
Dènia - Pia Sabadell ............................. 2-4
La Unión - Cerdanyola .......................... 1-3
CN Sabadell - Catgas "B" .....................5-1
ALIANÇA MATARÓ - Bellsport H. ........ 4-7
Pallejà - Linyola ...................................... 7-1
Salou - Floresta ..................................... 3-3
Castelldefels - CANET ...........................4-4
Manresa - Barceloneta ......................17/12

Classificació 
Manresa (-1), 36; Pallejà, 31; Castellde-
fels (-1), 30; Bellsport, Catgas "B" i CN 
Sabadell, 28; Pia Sabadell, 26; ALIANÇA 
MATARÓ, 21; Barceloneta (-1), 19; CANET 
i Cerdanyola, 17; Salou (-1), 16; Dènia, 12; 
Floresta (-1), 9; i Linyola (-1), 0.

16a jornada (23 de desembre)
L'Aliança Mataró just abans de la 
parada per les festes nadalenques, 
rebrà la visita del Linyola el dissabte 
a les 10:45 del matí per donar inici a la 
segona volta, davant d'un rival que és 
el cuer destacat de la categoria.

3A NACIONAL
GRUP 1
L'Isur, tot i empatar, 
continua com a líder 
en solitari
12a jornada (16 i 17 de desembre)
Montsant - Lloret .................................. 3-2
Vallseca - Castellar ...............................4-0
Montcada - Vacarisses.........................6-4
PREMIÀ MAR - Sant Cugat ...................8-4
Ripollet - Fund. Esp. Grama ................4-5
S. Barcelona - S. JOAN VILASSAR ...... 2-2
Isur - Lliçà d'Amunt ..............................4-4
Arrels - SPALL MATARÓ ........................ 4-2

Classificació 
Isur, 24; Montcada i Valsseca, 23; Fund. 
Esp. Grama i Ripollet, 22; Montsant, 
21; Studi Barcelona i Arrels, 19; SPALL 
MATARÓ i Vacarisses, 18; Sant Cugat i 
PREMIÀ, 15; S. JOAN VILASSAR, 14; Lliçà 
d'Amunt, 13; Lloret, 9; i Castellar, 1.

13a jornada (23 de Desembre)
SPALL MATARÓ - PREMIÀ MAR ......... 18:15

4  ALIANÇA MATARÓ

7  BELLSPORT HOSP.

ALIANÇA MATARÓ: Isaac Fernández, 
Amar Ceesay, Carlos Villarin, Oriol López 
(3), Pol Novo (1), Mahamadu Ceesay,  Alex 
del Barco, Cristian Villarin, Azhar Chiheb, 
Eric Izquierdo, Abdyck Gómez.

4  ARRELS

2  SPALL CFS MATARÓ

SPALL CFS MATARÓ: Ivan Tejedor, Marti 
Sanchez, Pol Aledo, Alex Alvarez, Angel 
Robles, Adrian De Gea, Lluís Macias, Jesus 
Moreno i Javier Capilla.

Els mataronins ja sumen 
quatre derrotes consecutives 
a la lliga

L’SPALL CFS Ciutat de Mataró te-
nia un enfrontament aquest Passat 
diumenge al Bon Pastor barceloní 
davant l’Arrels, on buscava acabar 
amb la mala ratxa de resultats i, 
tot i portar tot el pes del partit 
i jugar a un molt bon nivell, els 
groc-i-negres van veure com els 
barcelonins s'emportaven el partit 
per 4 gols a 2. 

La primera part va ser igualada 
pel que fa al marcador, que va aca-
bar amb empat a 0, però de clar 

L’SPALL CFS Ciutat de Mataró 
suma una nova derrota

domini mataroní que, tot i tenir 
les millors ocasions, no va poder 
finalitzar-les.

La segona part va començar amb 
el gol visitant i després, quan fal-
taven 8 minuts, van arribar els 3 
gols més per l'Arrels i 2 del Ciutat 
fets per Abdel i Pol, que deixarien 
un 4-2 definitiu al marcador.
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També es va disputar el 
Trofeu Federació Catalana 
Sènior

Aquest passat diumenge 17 de de-
sembre, es van celebrar els cam-
pionats Trofeu Federació Catalana 
Senior de Taekwondo i el Campionat 
de Catalunya Júnior de Taekwondo, 
tots dos de la modalitat de combat 
al Pavelló Municipal de la Mar Bella 
de Barcelona. A la competició s'hi 
van veure representats els clubs 
mataronins del Hwarang i el Tonbal 
que entre els dos van sumar 5 me-
dalles, dividides en 1 or, 3 medalles 
de plata i una medalla de bronze.

D'aquestes cinc medalles, tres 
van ser per al Tonbal –i una de cada 
metall– i totes al Trofeu Federació 
Catalana. La medalla d'or va ser 
per a Pedro Rodríguez, en cate-
goria pesat masculí de +87kg, la 
plata per a Hafsa Samadi, en pes 
lleuger femení de -62kg, i el bronze 
per a Óscar López, en pes ploma 
masculí de -68kg.

Pel que fa al Hwarang, va gua-
nyar dues plates, també al Trofeu 
Federació Catalana, que van ser 
per a Marc Sánchez a la categoria 
gall, i Daniel Pautubí a la categoria 
de pes pesat.

Els participants del Tonbal i el Hwarang. | CEDIDES

Per Sant Esteve el Municipal 
del Centenari recaptarà 
joguines i aliments per 
la Creu Roja

El proper dimarts 26 de desem-
bre a les 11 del matí, dia de Sant 
Esteve, el CE mataró organitza el 
seu habitual partit benèfic de la 
Creu Roja. Una matinal esportiva, 
festiva i solidària entre el primer 
equip del Club Esportiu Mataró i 
una Selecció de jugadors de Mataró.

El Quadis CN Mataró que està ju-
gant a la Divisió d'Honor estatal, i 
està en zona de fase d'ascens a la 
Superdivisió, tenia un doble com-
promís en terres andaluses, que va 

saldar amb un triomf i una derro-
ta. Amb els dos punts aconseguits 
l'equip del Centre s'ha situat com 
a líder provisional, tot i que és una 
posició força fictícia, ja que els dos 

El Quadis CN Mataró líder 
provisional, però força fictici

equips que estan per darrere tenen 
tres partits menys jugats.

El Quadis va perdre a les instal-
lacions del Mijas per 5-1, amb un 
únic punt aconseguit per Xavier 
Peral i va guanyar per 1-5 davant 
l'Hispalis B de Sevilla, amb punts 
sumats per Xavier Peral (2), Sergi 
Grau (2) i Xavier Bagur (1), que de-
butava amb el primer equip.

La classificació ara mateix està 
així: Quadis CN Mataró 14 (en 10 
partits), Alicante i Mijas 12 (en 
7), Badalona i Borges B 12 (en 9), 
Hispalis B i Olot 10 (en 9), Ripollet 
8 (en 9), Alzira 6 (en 8), La Zubia 
i Huétor Vega 4 (en 9), Calella 0 
(en 9). Recordem que els tres pri-
mers es classifiquen per a les fa-
ses d'ascens.

El Quadis és líder però amb tres partits jugats més que els segons. | ARXIU

Bona actuació mataronina al 
Campionat de Catalunya júnior

A punt el partit 
benèfic de Nadal

Cartell del partit. | CEDIT

www.eltotesport.com |  P. 12POLIESPORTIU
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Agenda
www.totmataro.cat/agenda

Dissabte 

23 

de desembre

18h - 19.30h - 21 h // 
Aula de Teatre (C. Juan 
Meléndez Valdés, 2. 
Mataró) //  
Gratuït amb invitació a 
recollir a l'Aula de Teatre 
de dij de 19 a 20h.

TASTAULA,
TEATRE DE BUTXACA

+ INFO // www.totmataro.cat/agenda

MÚSICA //

RatPack
Dissabte 23 desembre / 17:30 a 
20:30h / Centre de Mataró
Actuacions musicals itinerants, 
amb temes dels anys 50 i 60. 
Recorregut: Pl. Tereses > C. 
Argentona / La Riera > C. Pujol > 
Pl. Santa Anna. Organitza: Unió de 
Botiguers de Mataró.

Nadales al carrer
Dissabte 23 desembre / 19h / 
Centre històric (Mataró)
Interpretació de nadales a càrrec 
de músics de les comparses ins-
titucionals de les fi gures festives 
de Mataró pels carrers i places del 
centre històric de la ciutat. 

Nadales a Palau
Dissabte 23 desembre / 18h 
/ Fundació Palau (c. Riera, 54. 
Caldes d'Estrac) / Entrada: 3,5€.
Recital de poemes i cançons de 
Nadal, amb Marc Egea (viola de 
corda) i Anna Maluquer (veu). 

Concert de Nadal. Família Aixa
Dissabte 23 desembre / 20.30h 
/ Teatre Principal (C. Església, 
45-47. Arenys de Mar) / Preu: 5€.
Concert a càrrec del Cor infantil El 
Pailebot, el Vox•Art Conjunt vocal 
i el Cor l'Aixa.

Miquel Abras - L'esperança és 
el regal
Dissabte 23 desembre / 22h / 
Mirinda Lounge (Pl. Can Xammar, 
s/n. Mataró) / Preu: 10€.

El cantautor ofereix un concert 
especial de nadales, des de clàs-
sics versionats fi ns a temes propis.

Cor Madrigalista 
Dilluns 25 desembre / 21h / 
Església de Sant Josep (Mataró) 
/ Entrada lliure
Concert de Nadal en dues parts: 
cançons nadalenques tradicionals 
+ cantata Nit de vetlla, amb la par-
ticipació de cantaires de tota la 
ciutat, i acompanyada de piano i 
solistes. Direcció: Daniel Cardenal.

XXXVIII Concert tradicional 
de Sant Esteve
Dimarts 26 desembre / 12h / 
Ateneu Vilassanès (c. Sant Josep, 
35. Vilassar de Mar)
Tradicional concert de Sant Esteve 
de la Coral Englantina.

Guia cultural

L'Aula de teatre de Mataró, 
clou el primer trimestre 

amb un innovador projecte on 
els alumnes de diferents cursos 
s'han barrejat per crear les seves 
pròpies representacions curtes i 
així posar en pràctica tot el que 
han après. Són petites repre-
sentacions –gratuïtes però amb 
invitació– que permeten veure 
abans de Nadal el progrés dels 
estudiants per actors i actrius. 
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Concert de Nadal
Dimarts 26 desembre / 19h / 
Església parroquial (Pl. de l'Es-
glésia, 1. Argentona)
Concert amb nadales tradicionals i 
d'altres més contemporànies. Amb 
la Coral Càntir d'Or i Nats 55.  

Partidaris
Dimarts 26 desembre / 20h / Sala 
Clap (c. Serra i Moret, 6. Mataró) 
/ Anticipada: 6€. Taquilla: 8€. 
Després de 15 anys del primer Sant 
Esteve, oferiran un repertori reno-
vat amb una aposta ferma per la 
cançó reivindicativa, de protesta, 
compromís social i llibertat.

Pau Riba + De Mortimers: Jisàs 
de Netzerit
Dijous 28 desembre / 21h / Sala 
Clap (c. Serra i Moret, 6. Mataró) 
/ Anticipada: 12€. Taquilla: 15€. 
Concert-espectacle "Jisàs de 
Netzerit o Capítol zero de La guer-
ra de les galàxies".

New Orleans Christmas Party
Dijous 28 desembre / 22h / 
Mirinda Lounge (Pl. Can Xammar, 
s/n. Mataró) / Preu: 10€.
Concert de Nadal amb la Big Band 
Jazz Maresme, un quintet de luxe.  

Cantem al Nadal
Divendres 29 desembre / 20.30h / 
Església de Santa Anna (Mataró) /
Taquilla inversa
Coral Polifònica Joia d’Alella sota la 
direcció de Jordi Lalanza. 40è ani-
versari Aula de música Masafrets.

TEATRE I DANSA // 

Escola de Dansa Asrai 
Divendres 22 desembre / 18.30h / 
Pl. Maria Aurèlia Capmany (Mataró)
Actuació de dansa al carrer a càr-
rec dels alumnes de l'escola. 

'Rudolf'
Dissabte 23 desembre / 18h / 
Foment Mataroní (c. Nou, 11. 
Mataró) / Entrada lliure.
Espectacle de Nadal a càrrec dels 
membres de l'Associació de la 
Passió Infantil de Mataró.

'Els Pastorets'
Dilluns 25 desembre / 19.30h / 
Centre Parroquial (c. Bernat de 
Riudemeia, 4. Argentona) / 8€.
Representació del tradicional es-
pectacle nadalenc. 

'Els Pastorets' El Casal Popular
Dies 26 i 30 desembre / 19h / 
Teatre La Massa (Pl. del Teatre, 3. 
Vilassar de Dalt) / Taquilla: 8-12€. 
Anticipada: 5-10€.
Tradicional representació dels pas-
torets del Ternal Teatre del Casal 
Popular de Vilassar de Dalt.

Circ: 'Mur'
Dies 29 i 30 desembre / diven-
dres a les 20.30h i dissabte a 
les 18h / Teatre Monumental (La 
Riera, 169. Mataró) / Platea: 11€. 
Amfi teatre: 9€.
Un espectacle de circ vital, poètic 
i integrador, amb nou artistes en 
escena. Direcció de Nacho Flores.

Els Pastorets de La Tropa
Dies 26, 29 i 30 desembre / 20h / 
Ateneu Vilassanès (c. Sant Josep, 
35. Vilassar de Mar) / Preu: 8€.
Representació teatreal, adaptació 
de l’obra L’Estel de Natzaret, de 
Ramon Pàmies.

SARDANES //

Ballada de sardanes de Nadal 
- Recordem Pep Ventura
Dissabte 23 desembre / 11h / Parc 
Central (Mataró):
Ofrena fl oral a Pep Ventura, par-
laments, sardanes del mestre ho-
menatjat i petit refrigeri. 
Diumenge 24 desembre / 12h / 
Plaça de Santa Anna (Mataró):
Ballada de sardanes a càrrec de 
la Cobla Ciutat de Girona, estrena 
sardana "Pep Ventura, un símbol". 

INFANTIL // 

Tió Gegant Solidari UBM
Divendres 22 desembre / 18h / La 
Riera-C. Bonaire (Mataró)
Tradicional activitat familiar amb 
regals per als infants, aportats pels 
comerços de la Unió de Botiguers 
de Mataró. Recollida d'aliments so-
lidària amb Càritas Mataró.

BAC en Joc
Del 23 de desembre al 6 de gener 
/ Biblioteca Antoni Comas (C. de 
Prat de la Riba, 110. Mataró)
Durant les vacances de Nadal, jocs 
de taula de lògica i estratègia per 
gaudir d'una estona divertida.

MÚSICA /

Concert de Nadal
Dissabte 23 desembre / 21h / 
Teatre Monumental (La Riera, 
169. Mataró) / Anticipada: 14€. 
Taquilla: 18€. 
Concert de la Big Band Jazz 
Maresme, the blues and the roots. 
Amb Víctor Puertas i Tòfol Martínez.

 CIRC /

Circ de Nadal: 'Briks'
Dies 23 i 24 desembre 17h / Dies 
26, 27 i 28 desembre 20.30h / 
Can Fugarolas (c. Toló, 8. Mataró) 
/ Adults: 6e. Nens i socis: 4e.
Espectacle de circ per a tots els 
públics, a càrrec de Cirk'Crash, 
direcció Loco Brusca.

núm. 1800 del 22 al 29 de desembre de 2017
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NADAL /

Pessebre Vivent d'Òrrius
Dies 25 i 26 desembre / Òrrius 
/ Adults: 4€. Infants: 2€ (fi ns a 
10 anys). De 0 a 3 anys: Gratuït.
Tradicional representació de 23 
quadres que confi guren un re-
corregut pel bosc als voltants 
de la vila.

2017, un Nadal Genial!
Dies 28 i 29 desembre / De 16 a 
20h / CC Calisay (Arenys de Mar)
Parc de Nadal: tallers, jocs, infl a-
bles, espectacles, maquillatge, etc. 

XERRADES I LLIBRES /

'Sortir de la pista: sobre els 
límits entre l'art i la literatura'
Dijous 28 desembre / 19h /Dòria 
Llibres (c. Argentona, 24. Mataró) 
Una conversa amb Donatella 
Ianuzzi, editora i fundadora del Gallo 
Nero que va publicar "Del caminar 
sobre el hielo", i Alicia Kopf, l'artista 
i escriptora "Germà de gel".

FESTES i FIRES //

Parc d'Atraccions de Nadal - 
Fira Màgic -
Fins al 7 de gener / Nou Parc 
Central (Mataró)
Fira de 15 atraccions infantils i car-
pa de Nadal amb actuacions, tallers, 
pintacares, dibuix, etc.

Festa Major petita i festes de 
Nadal Santa Llúcia 2017
Caldes d'Estrac / Fins al 5 gener.
Divendres 22 desembre: 18h al 
Poliesportiu Municipal, Festival de 
Nadal del Club de Patinatge Artístic 
de Caldes d'Estrac. Dissabte 23 
desembre: D'11 a 13h a la Pl. de la 
Vila, Fem cagar el Tió. Del 27 al 29 
desembre: De 16 a 18h a la Fundació 
Palau, Tallers infantils per Nadal, a 
partir de 5 anys. Preu: 10€. 3 dies: 
20€ (93.791.35.93).  

Arribada dels Missatgers Reials
Dies 29 i 30 desembre / De 17 
a 20h / Plaça Nova (Argentona)
Els missatgers reials recolliran les 
cartes dels nens i nenes. Hi haurà 
xocolata i caldo calents.

Arribada dels Missatgers Reials
Diumenge 31 desembre / 11.30h 
/ Port de Mataró 
11:30h, Taller GospelSons. 12.30h, 
Arribada dels Missatgers Reials 
a bord del vaixell Sant Ramon. 
Lliurament de cartes pels Reis 
d'Orient i actuació GospelSons. 

Festa de Cap d'Any 2018
Diumenge 31 desembre / 0:30h / 
Plaça Nova (Argentona)
Després de les campanades a la 
Plaça de l'Esglèsia, revetlla popular 
de la vila. Carpa amb música per 
a tots els gustos. 

L’OCA, el Cap d’Any popular 
de Mataró
Diumenge 31 desembre / 0:30h 
/ Plaça de Santa Anna (Mataró)
17:30h, L’OCA dels més petits: 
Tallers, contes i màgia amb el Mag 
Nil. 0.30h, Festa popular, lliure, 
gratuïta, amb música de totes les 
èpoques.

Per enviar informació

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C/ Xammar, 11

Formulari: totmataro.cat/agenda

Chomón per a la mainada
Dimecres 27 desembre / 18h / 
Biblioteca Antoni Comas (C. Prat 
de la Riba, 110. Mataró)
L'Hora del Conte especial amb una 
sessió de cinema mut i contes, a 
càrrec d'Anna Reixach. 

Taller de Nadal: 'Caminar so-
bre el gel'
Del 27 al 29 desembre / 10, 11.30, 
17 i 18.30h / Can Palauet (c. d’en 
Palau, 32. Mataró) / Preu: 3€.
Taller de Nadal entorn de l'exposi-
ció "Caminar sobre el gel", a càr-
rec de Cori Mercadé, per a nens i 
nenes de 5 a 13 anys.

Parc de Nadal d'Argentona
Del 27 al 30 desembre / D'11 a 13h 
i de 16 a 20h / Pavelló esportiu 
municipal (Argentona) / Gratuït,  
aportació solidària aliments.
Activitats lúdiques i esportives per 
a infants (menors 12 anys, acom-
panyats) i joves (de 12 a 16 anys, 
amb autorització). 

Parc de Nadal de Llavaneres
Del 27 al 31 desembre / Pavelló 
Municipal (Sant Andreu de Llavaneres)
Zona de ludoteca amb un trenet 
per als més petits. Infl ables, fut-
bolí i una pista de ball. Videojocs 
i tallers de manualitats.

Buc de contes 
Dijous 28 desembre / 17:30h / Buc 
llibres (Muralla Tigre, 31. Mataró).
Narració del conte "Don Quijote de 
la Mancha" de Miguel de Cervantes.

NADAL /

Festa del Pare Noel
Dissabte 23 desembre / 17h / 
Plaça de Cuba (Mataró)
Els infants podran lliurar la seva 
carta al Pare Noel i gaudir d’un 
berenar popular i animació infantil 
amb en Mickey i la Minnie Mouse.  
De la Unió Botiguers de Mataró.

Agenda www.totmataro.cat/agenda 
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UDP. Casal de gent gran 
Les Santes-Escorxador. C. 
Floridablanca, 118. Mataró. Telf: 
93.790.36.72. 
• Activitats: Tai-Txi (dill-dmc 10h). 
Petanca (cada dia de 16 a 18h). 
Mele de Petanca (dill 9:15h). Labors 
i Patchwork (dill 16h). Ganxet i 
Mitja (dill 17h). Català (dmt 10h). 
Relaxació (dmt i div 16 a 17h i 17 a 
18h). Playback (dij 10h). Mandales 
(dmt 17h). Ioga (dmc 16h). Ball En 
Linea (dmc 17,30h). El Quince (dij 
16.30h). Informàtica (dmt 11h-div 
10h i 11h). Taller De Memòria (dmc 
10h). Anglès Bàsic (dij 10.30h) • 
Sopar-Ball, penúltim dissabte 
de mes. • Jocs de taula (cartes - 
Domino - Rummikub).

Associació Gent Gran Pla d'en 
Boet (C. Juan Sebastián Elcano, 6. 
Mataró). Telf.: 93.758.21.84.
• Ball: cada diumenge de 17 a 
20h. • Ple i ratlla: divendres 
16:30h. Tallers i activitats: Ball 
de Saló (dmt), Ball en línia (div), 
Sevillanes (dill i dmc), Taitxi (dill i 
dij), Sardanes (dmc), Puntes Coixí 
(dmt), Informatica (dij), Català (dij), 
Labors (dill i dij) i Taller de Memòria.

Casal de la gent gran del Parc 
de Mataró. C. Corregiment, 28. 
Mataró. Tel: 93.757.13.17. 
• Balls: Ball, cada diumenge i fes-
tius a les 17h. Sopar ball, segon 
dissabte del mes. • Cursos i acti-
vitats: anglès, català, conversa en 
anglès, club de lectura, taller de 
memoria, català, informàtica, pho-
toshop, puntes de coixi, patchwork, 
pintura i dibuix, pintura sobre roba, 
modisteria, art fl oral, manualitats, 
tai-txi, qijong, seitai, gimnasia rít-
mica, balls de saló, balls en línia, 
sevillanes, castanyoles, country, 
caminades. • Coral: falten cantaires.

Per a enviar informació:

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C. d'en Xammar, 11. Mataró. 

www.totmataro.cat/gentgran

CASALS //

Associació de gent gran La 
Gatassa. Av. de La Gatassa, 25. 
Mataró. Telf: 93.757.87.30.
• Actuacions: Dissabte 23 desembre 
a les 17 h, Coral "Primavera Per La 
Pau". • Excursions: Divendres 29 de 
desembre, visita al Pesebre Vivent 
de Corbera de LLobregat (preu 43€). 
Dijous 18 de febrer, Gran Calçotada 
comarques de la Selva i Costa Brava 
(preu 41€). • Ball dimecres 16,30h a 
la Sala del Bar. • Activitats i tallers: 
Pintura a l’oli. Puntes coixí. Coral. 
Informàtica. Artesania. Grup Musical.

Casal de gent gran Jaume 
Terradas. Carrer Argentona, 59. 
Mataró. Tel: 93.757.99.52. 
• Ball: diumenges 17h. • Petanca: 
melé cada diumenge. • Revetlla 
mensual al Casal Aliança. • Juguem 
tots: dimecres a les 16h. • Activitats 
fi siques: Gimnàstica, Txi-kung, Ioga, 
Taitxi, Swing. • Tallers: Artesania, 
Ceràmica, Dibuix, Fotografi a, Labors, 
Marqueteria, Pintura, Modisteria. • 
Arts Escèniques: Cant Coral,  Play-
back, Teatre, Poesia. • Cursos de 
formació: Tallers per exercitar 
la memoria, Català i Història de 
Catalunya, Literatura, Informàtica, 
Coneixements de smartphones. • 
Tardes de cinema (mensual). • 
Sessions formatives. • Excursions. 

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

Telèfon d’Atenció Ciutadana 
Des de fora de Mataró  
807 117 010
De dl. a dv. de 8 a 19 h 
Preu segons operador

Tel. Civisme 900 859 009

Centraleta 93 758 21 00

Oficines d’atenció ciutadana 
De 9 a 19 h de dl. a dj.  
Dv. de 9 a 14.30 h:
> La Riera  La Riera, 48

De 9 a 15 h de dl. a dj.  
Dv. de 9 a 14 h:
> Rocafonda C. de Josep Punsola, 47  
> Cerdanyola Pg. de Ramon   
 Berenguer III, 82   
>  Molins C. de Nicolau  
 Guanyabens, 23-25    
> Pla d’en Boet C. de Juan  
 Sebastián Elcano, 6  
> Cirera C. de Cadis, 1

CENTRE PER A LA IGUALTAT I 
RECURSOS PER A LES DONES

(CIRD) C. de Cosme Churruca, 88  
/ Tel. 93 702 28 12

POLICIA LOCAL 092

 Ajuntament de Mataró  
 @matarocat 
 www.mataro.cat

ALCALDE ALS BARRIS  Una setmana  
al mes l’alcalde es trasllada a un barri:
www.mataro.cat/alcalde 
Per demanar cita: Telèfon  
d’Atenció Ciutadana 010

REGIDOR/A DE BARRI És el 
representant del Govern al territori. 
Vols concertar cita amb el regidor 
del teu barri? www.mataro.cat/
regidordebarri

OFICINA DEL DEFENSOR  
DEL CIUTADÀ  C. de Cuba, 47  
/ Tel. 93 758 24 99

Gent gran
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'Mostra dels Llibres Gegants 
de Contes de Mataró'
Biblioteca Pública Pompeu Fabra 
(Pl. Occitània. Mataró) / Del 23 de 
desembre al 10 de gener.
Mostra de les 41 edicions.

'Tres-cents'
La Destil·leria (Camí Ral, 282. 
Mataró) / Fins a l'11 de gener. 
Mostra col·lectiva de Nadal.

Eduard Alcoy. Art i Encanteri 
(1950 - 1987)
Ca l’Arenas. Centre d’art del 
Museu de Mataró (c. Argentona, 
64. Mataró). Fins al 8 d'abril.
Dedicada a l'artista català.

'Col·lectiva 15x15'
Casal Nova Aliança (C. Bonaire, 
25. Mataró) / Fins al 28 de gener.
Exposició col·lectiva de tècnica 
i temàtica lliure però en format 
únic de 15 x 15cm.

Can Marfà Gènere de Punt 
Museu de Mataró (Passatge 
de Can Marfà, 1. Mataró)
Fins al 17 de juny: 
• 'Els mitjons Molfort's i la publi-
citat racional'.
Exposició permanent:
• 'Mataró, capital gènere de punt'.

'Col·lectiva de gravadors'
Col·legi Aparelladors i Arquitectes 
Tècnics (Pl. Can Xammar, 2. 
Mataró) / Fins al 14 de gener.
Taller de Gravat de Jordi Rosés i 
Claudia Lloret (Arenys de Munt).

Ateneu de la Fundació Iluro 
(La Riera, 92. Mataró).
Fins al 7 de gener: 
• Antoni Lleonart. Pintures i dibuixos. 
Fins al 7 de gener: 
• 'La paraula ho va fer tot (1517-2017). 
500 Anys de reforma protestant'. 

Can Palauet (c. d'en Palau, 32. 
Mataró) / Fins al 7 de gener:   
• 'Caminar sobre el gel. Èpica i dis-
funcionalitat en la pràctica artística'.
Fins al 30 de desembre:
• 'Oci a la fàbrica', proposta de 
Mariona Moncunill.

'La nit'
Les Esmandies Casal de Barri 
(Rda. O’Donnell, 94. Mataró) / 
Fins al 26 de gener 2018.
Col·lectiva Grup Foto Havana.

'Josep Puig i Cadafalch. Visió, 
identitats, cosmopolitisme'
Can Serra. Museu de Mataró (El 
Carreró, 17, Mataró) / Fins a l'1 
d'abril 2018.
Visió interdisciplinària de l'obra 
de Puig i Cadafalch. 

'Un viatge a les tribus de la 
vall del riu Omo'
Sala UEC Mataró (Carrer Nou, 29. 
Mataró) / Fins al 24 de gener.
Reportatge de Quim Botey.

'Un arc, un iglú, una ciutat'
Nau Gaudí (C. Cooperativa, 47. 
Mataró). Fins al 14 de gener 2018. 
Obres de la col·lecció "la Caixa" 
d'Art Contemporani.

Col·lecció 2018
Josep Ma Puig Joier - Gemmòleg 
(c. Colón, 9. Argentona) / Fins al 
5 de gener. 
Dissenys Mia Puig, Joana Puig i 
Esther Campanario. 

Josep Puig i Cadafalch 
Biblioteca Popular Fundació Iluro 
(C. d’en Palau, 18. Mataró) / Fins 
al 30 de desembre.
Recull bibliogràfi c.

30 anys de fotografi es de 
Llavaneres (1976-2006)
Museu Arxiu de Can Caralt (Sant 
Andreu de Llavaneres) / Fins al 7 
de gener.
Fotografi es de Quim Bertran.

'Estats'
Museu del Càntir (Pl. Església, 9. 
Argentona) / Fins al 7 de gener.  
Ceràmica de Montse Llanas. 

Lídia Tur 'Obra petita'
Casa Gòtica (Plaça de l’Esglé-
sia, 4. Argentona) / Fins al 30 
de desembre. 
Artista i pintora argentonina.

Fundació Palau (c. Riera, 54. 
Caldes d'Estrac). 
Fins al 4 de febrer 2018: 
• 'La cambra fl uida. La riera com a 
dispositiu de visió'. De Terra-lab.cat. 
Fins al 14 de gener 2018:
• 'Palau mira Picasso'.

'Carme Serra, una mirada 
retrospectiva'
Museu Municipal Enric Monjo 
(Camí Ral, 30. Vilassar de Mar) 
/ Fins al 14 de gener. 
Gravadora i pintora barcelonina.

Per enviar informació

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C/ Xammar, 11

Formulari: totmataro.cat/agenda

EXPOSICIÓ /

'Pessebres i diorames'
Local Associació Pessebristes 
Mataró (C. d'Alarcón, 27 Mataró) 
/ Fins al 7 de gener. Horari: de di-
lluns a dissabte, de 17.30 a 20.30h.  
Tradicional exposició de pesse-
bres i diorames fruit del treball de 
l'Associació Pessebristes Mataró.

AgendaExposicions núm. 1800 del 22 al 29 de desembre de 2017

Exposicions 1800.indd   2 20/12/2017   14:34



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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Farmàcies

24h (obertes dia i nit)
M.R. COLLDEFORN
Rda. O’Donnell, 13 937 579 293

Obertes tot l'any de 9 a 22h

R. SUBIRATS Blay Parera, 35 937 96 1721
LA RIERA 10 La Riera, 10 937 901 058
M.CENTENO (tots els dies de 8,45 a 21,45)
C/ Almeria, 77 /  93 798 50 08
R. Ma DE LA PEÑA Rambla, 16 937 902 024
J.A.SORIANO Sebastián Elcano, 2-4   937 579 025
PARC CENTRAL Rda. Alfons X, 18 937 961 491
Ma I. SIMON laborables: 9 a 21h. festius: 9 a 14h
Av. J. Recoder, 62 937 984 300
MR RUIZ-CARRILLO (dll-dv 9a21. Dis  s. 9 a 13,30)
Rda. Rocablanca, 1 937 985 969
A. ALFONSO - M.L. COS (festius no)
Av. d’Amèrica, 33 937 903 104 
MONTANER PICART  (Dilluns a dis de 8 a 21)
Riera, 57 937 901 030 
CORONA - SUBIRANA 9 a 20,30. dis 9-13.30
Pg. R. Berenguer, 75 937 579 093
P. ROCA Dl a Dv 9 a21. Diss 9 a 13,30 i de 17-
20,30  c/Nou, 1 937 901 957
S. LÓPEZ Dl a Div: 9 a 21h. Diss: 9 a 14h
Rda. F. Mistral, 26-28 937 998 048
M.A. VIA Dl a Dv: 8,30 a 20,30. Diss 8,30 a 14,30
Ctra. de Mata, 43 937 901 828
M. FERRÉ Dl a Dv 9 a 21. Diss 9 a 14
Rda. Pres. Macià, 61-63 937 411 666

Obertes de 9 a 13,30h i
de 16,30 a 20,30. diss. 9 a 13,30

H.BERTRAN c/Gatassa, 10 937 982 915
J.P. VENTURA c/Siete Partidas, 79 937 905 418
T. COLL Sant Cristòfor, 1 937 960 908
C. YÁÑEZ Camí Ral, 110 937 904 369
M.A. MAJORAL Irlanda 17, cant. Boixa 937 984 947
M. MASJUAN Rda. Dr. Ferran, 28 937 986 915 
J. PLANA Pl. de Cuba 937 985 550
M.C. SAÑES Creu Roja, 3 937 989 706
SPÀ SERRA  Sant Valentí, 43 937 416 262
R. SPA Pl. Santa Maria, 3 937 901 043
A.L. VILARDELL
Av. Puig i Cadafalch, 256 937 982 550
M. OLIVÉ Av. Gatassa, 71 937 984 955
SUBIRANA Rosselló, 43 937 577 054
E. BARREDA c/Alemanya, 6 937 573 421

Obertes de dilluns a dissabte

EL TORRENT Dl a Ds de 9 a 14 i de 16 a 21
c/Torrent, 7 937 987 004
E. COLL Dl a Ds de 9 a 13,30 i de 16,30 a 20,30
Sant Josep, 30 937 904 340 
A. RUIZ-CARRILLO Dl a Dv de 9 a 14 i de 16,30 a 
20,30. Diss de 9 a 14.   Alarcón, 41 937 901 517
L.M. SERRANO Dl a Dv de 9 a 14 i de 16 a 20,30. 
Diss alterns 9 a 13,30. 
Rda. O’Donnell, 102 937 980 343 
ROMANCES Dl a Dv de 9 a 13,30 i de 16,30 a 
20,30. Diss. de 9 a 14h.
Av. President Tarradellas, 34 935 361 662
P. FARRÉ Dl a Dv de 9 a 14 i de 16,30 a 21. Diss. 
de 9 a 14h  c/Esteve Albert, 43 937 578 491
C.I. DE LA PEÑA Dl a Dv de 9 a 14 i de 16,30 a 
21. Diss. 9 a 14h  Via Europa, 92-B 937 995 540

Any nou de confiança 
esperançadora (1)

He rebut un bon escrit per iniciar 
l'Any Nou que el dono a conèixer. 

Arthur Ashe (1943-1993), el lle-
gendari jugador de Wimbledon, 
s'estava morint de SIDA. Es va 
contagiar per mitjà de sang in-
fectada administrada durant una 
cirurgia del cor el 1983. Va re-
bre cartes dels seus fans, un dels 
quals li va preguntar: PERQUÈ 
DÉU VA HAVER D'ESCOLLIR-
TE PER A UNA MALALTIA TAN 
GREU? Arthur li va respondre: 
Fa uns anys, uns 50 milions de 
nens van començar a jugar a te-
nis; un d'ells era jo. 5 milions 
van aprendre realment a jugar. 
500.000 ho van fer a nivell profes-
sional. 50.000 van arribar al cir-
cuit, 5.000 aconseguiren el Grand 
Slam. 50 al Wimbledon. 4 van ar-
ribar a la semifinal. 2 vam arribar 
a la final. Quan estava celebrant 
la victòria amb la copa a la mà, 
mai se'm va ocórrer preguntar 
a Déu: PER QUÈ JO? Ara estic 
amb dolor, com puc preguntar a 
Déu: Per què a mi? La felicitat et 
manté dolç. Els judicis et man-
tenen ferm. Els dolors et man-
tenen humà. El fracàs et manté 
humil. L'èxit et manté brillant. 
PERÒ NOMÉS LA FE ET MANTÉ 
EN MARXA. 

(continuarà)

JAUME PATUEL I PUIG

Pedapsicogog - Psicoterapeuta

jpatuel@copc.cat

Apunts
psicològicsSèniors

L'economia circular

L'economia circular aposta per can-
viar els actuals models de producció, 
que per afavorir el consumisme, 
fàbrica productes obsolets de curta 
durada. Només cal recordar la du-
rada d'un electrodomèstic d'abans, 
més de 25 anys i els d'ara de 5 a 10 
anys. En el seu lloc pretén aconse-
guir que cada producte tingui múlti-
ples cicles d'ús i fabricació, és a dir, 
que els recursos es converteixin en 
productes, els productes en residus 
i els residus en recursos.

Consisteix ni més ni menys, en 
la posada en pràctica de l'expressió 
de què res es perd, sinó que tot es 
transforma. Suposa anar més enllà 
de reciclatge; no es tracta només 
de minimitzar o reparar els danys, 
sinó de preservar els ecosistemes 
naturals, apostant per dissenyar 
els productes de tal manera, que 
l'essència del material es mantingui 
i sigui fàcil extreure els seus com-
ponents per a la seva regeneració o 
la seva devolució a la terra.

L'economia circular és rendi-
ble, sobretot en la reindustrialitza-
ció de la vida local, per superar la 
creixent precarietat. Les empreses 
s'estan adonant, que reutilitzar i 
compartir recursos té també sen-
tit des del punt de vista econòmic, 
com una de les alternatives possi-
bles. Encara que desconeguem el 
seu abast, del que no hi ha dubte 
és que l'economia circular és el 
símptoma, però també la cura, de 
les fissures del nostre insostenible 
sistema de creixement. Tenint en 
compte que la població mundial 
actual de 7.000 milions, en pocs 
anys pot arribar als 10.000 mili-
ons, el que avui anomenem residu 
demà serà necessàriament recurs.
JOSEP ARACIL I XARRIÉ
President d'Eurosènior

joarxa@gmail.com

núm. 1800 del 22 al 29 de desembre de 2017

 EL TOT 1800.indd   3 20/12/2017   10:25



Sin título-3   1 6/9/16   17:11



Més enllà 
del sopar
Text: Redacció

 Tot i que encara no hem arribat a 
Nadal, ja és hora d'anar pensant en 
Cap d'Any. La del 31 de desembre 
és una de les nits més buscades 
en molts restaurants i és tradició 
d'anar a sopar fora per passar 
plegats, amb el millor gènere a 
taula, el trànsit d'un any a l'altre. 
El nostre suggeriment d'aquesta 
setmana però és el d'anar més 
enllà del sopar. 

Cada cop són més els establiments 
i restaurants que complementen 
la seva oferta amb espectacles 
sorprenents o experiències espe-
cials per una nit com aquesta. 

Per Cap d'Any

taulataulaA taulataulataula
Per Cap d'AnyPer Cap d'Any

taula

Tot a taula 1,2.indd   1 20/12/2017   18:41



El Cap d'Any més singular
Hi ha moltes maneres de celebrar el Cap d'Any 
i inaugurar l'any nou, però poques tan especi-
als com la que es proposa el New Hotel Colon. 
L'espai marca la diferència oferint una ambien-
tació que traslladarà als anys 20, amb un show 
de cabaret a càrrec de tres artistes vingudes de 
l'escola de Dansa Asrai, seguit d'un sopar de 
primera qualitat. A més, oferiran raïm i cotilló 
per celebrar l'entrada al 2018 i la vetllada con-
tinuarà amb un discjòquei que punxarà música 
fi ns a les 3h del matí de l'1 de gener.

El preu per la vetllada se situa en 85 euros per 
aquells que vulguin gaudir de la nit i de 125 
euros pels que, a més de celebrar el Cap d'Any, 
vulguin passar la nit a una habitació de l'Hotel.

Abans de sopar, els assistents podran gaudir de 
l'espectacle de cabaret a càrrec de l'Escola de 
Dansa Asrai, amb coreografi es teatralitzades, 
cançons de la gran Lisa Minelly i algun tema 
nadalenc. Una vetllada amb elegància, tocs 
d'humor i algun moment que pujarà la tempera-
tura de l'ambient amb aquest petit espectacle. 

Nit 'Burlesque' al New Hotel Colon

El New Hotel Colon proposa 

una experiència única integral 

d'espectacle de Cabaret i sopar 

per començar l'any de la manera 

més especial

núm.1800 del 22 al 29 de desembre de 2017
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CONCURS
D'INSTAGRAMD'INSTAGRAMD'INSTAGRAM

@aliciarm1983
Bueno pues ya tenemos el arbolito 
colocado. Que paseís unas felices 

fi estas! Bones festes

Compartir visualment els millors plats 
que cuinis o que mengis: aquest és 
el repte del Concurs d'Instagram de 

#totataula amb el que us proposem que eti-
queteu així els millors plats i, així, optareu a 
regals gastronòmics dels millors restaurants 
de la comarca. Molt aviat us en donarem 
més detalls.

De cara a les festes de Nadal o en els pro-
pers dies d'àpats i menjars, pensa a penjar 
a la xarxa les millors imatges. Entre tots fa-
rem gran la comunitat iger gastronòmica 
del Maresme.  #totataula

#totataula

Participa!
Comparteix els millors 

plats d'aquestes festes i 

tindràs menús de regal!

#totataula

@aliciarm1983
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A moltes cases, el menú 
del dinar de Nadal és una 
d’aquelles coses intoca-

bles, identitàries i immemorials. 
En efecte, l’escudella i carn d’olla 
de Nadal és un plat amb història. 
Us proposem fer-hi una ullada, 
a veure si anem obrint la gana!

Josep Pla, al seu llibre 'El que 
hem menjat', afi rma que “en 
el nostre país, el més gran bu-
llit és la carn d’olla, el plat més 
tradicional, arcaic i habitual”, i 
probablement li hem de donar 
la raó, veient els resultats del 
concurs on fa poc es va decidir 
que 'El plat favorit dels catalans' 
era precisament l’escudella. Tot 
i que, com diu el gastrònom Josep 
Lladonosa, “la cuina de Catalunya 
pot presumir d’una amplíssima 
mostra de sopes i potatges”, cap 
és tan famosa com l’escudella. 

El mateix Josep Pla ens en 
canta les excel·lències d’aquesta 

LA HISTÒRIA
DEL DINAR

El dinar 
de Nadal

L'ESCUDELLA

manera: “Aquesta forma de bullir, 
de variats elements vegetals i ani-
mals, dóna origen a un brou, que 
aquí s’ha perfeccionat d’una mane-
ra modèlica amb l’arròs i fideus o 
altres pastes i alguns llegums verds 
i secs, que han arribat a construir, 
sobretot al camp, l’anomenada es-
cudella de pagès, que és un plat que 
a penes pot discutir-se perquè és un 
fet d’un volum inqüestionable. De 

manera que la veritable sopa del 
país, la que s’ha menjat en el curs 
dels segles, ha estat la del bullit, 
l’escudella, que ha tingut una po-
pularitat vastíssima”.

L’escudella de Nadal no és evi-
dentment, com la de cada dia. Qui 
n’hagi fet comprendrà fàcilment 
el perquè: la varietat d’ingredi-
ents i les llargues hores de pre-
paració no la fan un plat pràctic 

Francesc Murgadas-AMIC

Primeros a escoger
Sopa de pescado y marisco.

Ensalada de salmón marinado.
Concha de brandada gratinada.

Piña rellena de marisco.

Postre
Macedonia de fruta natural

o puding casero con nata y caramelo.

28€

Bebidas
Pan, vino, refresco y café.

Segundos a escoger
Rape a la plancha con gambas y mejillones
Puntas de solomillo de ternera en salsa (al foie).

Pierna de cordero al horno.
Paella de bogavante.

I.V.A. Incluido Menú especial niños 50%
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CARN D'OLLA I ELS PLATS...

ni massa adient per al dia a dia. 
Evidentment, la data assenya-
lada demanava un plat a l’alça-
da. L’escudella de Nadal, tradi-
cionalment, portava –o havia de 
portar– el que s’anomenaven els 
quatre ordes mendicants o els 
quatre evangelistes –carn de porc, 
xai, gallina i bou– el pilar central 
d’un bullit que es complemen-
tava amb nombroses verdures i 

llegums variats. A partir d’aquí, la 
sopa se servia segons el costum 
de cada lloc, clara i amb pasta o 
bé barrejada; a Barcelona, per 
exemple, era tradició servir-la amb 
macarrons tallats i formatge, ori-
gen probablement dels galets que 
mengem ara. 

Així que mentre al migdia gau-
diu dels galets i de l’olorós cal-
do ple de llunes –com pertoca–, 

penseu que esteu degustant una 
tradició antiquíssima. I sempre tin-
dreu una curiositat per comentar a 
la sobretaula quan els temes polí-
tics comencin a enrarir l’ambient.

núm.1800 del 22 al 29 de desembre de 2017

L'escudella de Nadal 
típica ha de portar 

els quatre 
evangelistes: porc, 

xai, gallina i bou

Primeros a escoger
Sopa de pescado y marisco.

Ensalada de salmón marinado.
Concha de brandada gratinada.

Piña rellena de marisco.

Postre
Macedonia de fruta natural

o puding casero con nata y caramelo.

28€

Bebidas
Pan, vino, refresco y café.

Segundos a escoger
Rape a la plancha con gambas y mejillones
Puntas de solomillo de ternera en salsa (al foie).

Pierna de cordero al horno.
Paella de bogavante.

I.V.A. Incluido Menú especial niños 50%
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L'orada de Nadal, les clo-
ïsses a la marinera o les 
sopes de peix són alguns 

dels plats que es poden trobar a 
taula durant les festes

El Nadal és l'època de l'any 
on passem més estones a taula 
degustant els menjars més ela-
borats amb la família i els amics. 
Però per poder gaudir-ne, abans 
hi ha qui passa molta estona a 
la cuina per elaborar-los amb 
els ingredients de més qualitat i 
amb ganes de cuinar grans plats. 
Algunes famílies opten per cuinar 
les receptes de la manera més 
tradicional, mentre que d'altres 
prefereixen modernitzar-se in-
cloent-hi plats nous i originals.

Apareix el peix
A les taules catalanes no hi sol fal-
tar la clàssica escudella de Nadal 
o els canelons més saborosos per 
Sant Esteve. Tot i que el marisc i el 

també
va de peix

El dinar de 
Nadal...

peix mai no ha estat un dels plats 
estrella del Nadal a les llars cata-
lanes, en els darrers anys moltes 
famílies han optat per incloure'ls. 

La tradició de cuinar aquests 

aliments, però, sí que és tradicio-
nal a nombroses zones d'Espanya, 
on l'orada de Nadal i les sopes de 
peix sovintegen les taules festives. 
Per altra banda, moltes llars opten 
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La millor ajuda per després de 
les postres. Amb aquesta App 
podràs trobar les begudes que 
pots fer a casa fi ns i tot més 
ràpidament del que et pensa-
ves i tambe descobrir noves 
receptes i deixar-te inspirar per 
centenars de col·leccions de 
temporada. 

La gràcia és reconèixer cada 
"moment còctel" i sorprendre 
els convidats amb un preparat 
diferent per cada ocasió. I pots 
fer veure que l'has parit tu. 

APP: COCKTAIL FLOW

Una App de 
mòbil que 
t'ajuda a...
fer
còctels!

per una sopa de peix i marisc, un 
plat de luxe que aporta la calor 
necessària durant els freds dies 
nadalencs. Són a més productes 
que, frescos, tenen un preu que els 

converteix en excepcionals per a 
la pràctica totalitat de butxaques. 
I per tant fan festa. També és habi-
tual trobar cloïsses a la marinera, 
rap amb salsa verda i cloïsses o el 
tradicional lluç.

L'orada de Nadal
Es tracta d'una recepta cuinada al 
forn que generalment conté pa-
tates, panses, pinyons, ametlles 
i d'altres condiments d'aquests 
tipus. Un plat de fàcil elaboració, 
molt sa i deliciós. Penseu que es-
teu degustant una tradició anti-
quíssima. I sempre tindreu una 
curiositat per comentar a la so-
bretaula quan els temes polítics 
comencin a enrarir l’ambient

També és habitual 
trobar cloïsses a la 
marinera, rap amb 

salsa verda i cloïsses 
o el tradicional lluç
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Associem tots plegats 
aquests dies de Nadal 
a àpats copiosos i massa 

vegades també a males digesti-
ons Hi ha deu recomanacions 
per evitar que aquesta associa-
ció d'idees esdevingui realitat els 
propers dies: para l'orella.

1. Mastegar a poc a poc
Moltes vegades oblidem que la 
digestió comença a la boca, per la 
qual cosa és fonamental menjar 
a poc a poc, mastegant tranquil-
lament en un ambient relaxat.

2. Els plats, a temperatura 
ambient
La temperatura dels plats és una 
altra de les coses que se solen 
passar per alt. Les sopes o plats 
molt calents no ajuden a tenir 
una bona digestió. El mateix pas-
sa amb les postres o plats massa 
freds, de manera que l'ideal per 
tenir una bona digestió és provar 

aquests dies plats a temperatura 
ambient.

3. No passar-se amb l'alcohol
L'alcohol tan característic d'aques-
tes festes és una arma de doble 
tall. Una copa de vi o un 'xupito' 
de licor després del dinar poden 
ajudar a tenir una bona digestió. 
No obstant això, si ens passem en 

excés amb l'alcohol els efectes se-
ran tot el contrari.

4. Prendre aliments probiòtics
Els aliments probiòtics (el iogurt 
natural, el quefi r o la xocolata ne-
gra) ajuden tenir una bona diges-
tió. Aquests bacteris intestinals 
benefi ciosos ajuden a estimular els 
sucs digestius i els enzims naturals 

Consells PER DIGERIR
MILLOR!

Menú Año nuevo y Reyes

P� tre
Mousse de limón con frutos rojos

o bizcocho de chocolate.

Bebidas
Vino, agua
o refresco.

Incluye
Pan

y café.

Primer�  a escoger
Carpaccio de ternera con virutas de foie.

Caldereta de langosta con arroz.
Cremma de almejas con langostinos.

Cóctel de marisco.

Segund�  a escoger
Bacalao con ajos tiernos.

Churrasco Argentino (entraña).
Medio pollo a la leña.

Presa ibérica a la brasa.
Chuleta de cordero a la brasa.

29€€ I.V.A. Incluido Menú especial niñ�  50%
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que mantenen als nostres òrgans 
digestius funcionant correctament.

5. Aliar-se amb el gingebre
Aquesta planta té grans bondats 
terapèutiques. El gingebre, ja sigui 
en te o al natural, és un protector 
d'estómac d'allò més efi caç. Aquest 
producte afavoreix l'absorció dels 
aliments i evita que apareguin els 
temuts dolors estomacals després 

dels àpats copiosos. A més, aug-
menta la gana, allibera àcids gàs-
trics que ajuden a la digestió i 
controla els eructes.

6. Limitar els medicaments
Aquestes festes oblida't dels me-
dicaments tret que sigui totalment 
necessari. Les aspirines, antibi-
òtics i els antiàcids s'infl amen 
l'estómac, destrueixen la fl ora 
bacteriana i són en general, molt 
negatius per a les digestions.

7. Usar menys sal
Limitar l'ús d'aquest condiment 
en els àpats t'ajudarà a oblidar-te 
de les digestions pesades. Deixant 
de banda la sal evitaràs la reten-
ció de líquids i per tant la infl or 
abdominal.

8. Prendre camamilla
De sobres són coneguts els bene-
fi cis de la camamilla en les diges-
tions. Aquesta herba t'ajudarà a 

evitar les digestions pesades i els 
dolors d'estómac produïts pels ner-
vis, l'ansietat o l'estrès. No dubtis a 
prendre dues tasses de camamilla 
al dia, una a l'esmorzar i una altra 
després de l'àpat principal del dia, 
perquè l'efecte sigui encara millor.

9. Res de cafè després de dinar
Una cosa molt típica a casa nostra 
és prendre un cafè tot just acabar 
el menjar. No obstant això, aquest 
no és gens benefi ciós per a les di-
gestions ja que el cafè pot causar 
nerviosisme i ansietat, provocant 
els temuts mals de panxa. L'ideal és 
prendre el cafè hora i mitja o dues 
hores després de dinar.

10. Menjar a la mateixa hora
Intentar menjar sempre a la matei-
xa hora farà que el teu organisme 
es reguli, evitant sentir una gana 
desmesurada durant tot el dia i 
facilitant la digestió. Fes complir 
els horaris a la família.

Menú Año nuevo y Reyes

P� tre
Mousse de limón con frutos rojos

o bizcocho de chocolate.

Bebidas
Vino, agua
o refresco.

Incluye
Pan

y café.

Primer�  a escoger
Carpaccio de ternera con virutas de foie.

Caldereta de langosta con arroz.
Cremma de almejas con langostinos.

Cóctel de marisco.

Segund�  a escoger
Bacalao con ajos tiernos.

Churrasco Argentino (entraña).
Medio pollo a la leña.

Presa ibérica a la brasa.
Chuleta de cordero a la brasa.

29€€ I.V.A. Incluido Menú especial niñ�  50%

núm.1800 del 22 al 29 de desembre de 2017

Posa en pràctica 
aquests aquests 
consells i fes-los 
extensibles a la 

família
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Golfes: Les sessions a partir de les 
00.00   Matinals: Les sessions abans 
de les 13.00 Estrena  · En verd: ses-
sió 3D En vermell: Dis., diu. i festius

Cinesa Mataró Parc
902  333  231 · Golfes: dv. i dissabtes · Matinals: dis., dg. i festius 
Dia 24 només es projectarà fins a les 18h. i el 25 a partir de 
la segona sessió

Ferdinand  12:15  16:00  17:00  18:20  19:30  20:30

Whonder Wheel  18:05  20:25  00:50        [En VOSE]  12:20

 [En català]  12:10  15:50  22:40

Una vida a lo grande  12:15  16:00  18:05        [dv.-ds.] 20:30

Jumanji: Bienvenidos a la jungla  

 12:10  16:30  18:00  19:05  19:50  21:45  22:20  00:20  00:50       

 [En VOSE]  12:20

Star Wars 8 12:00  16:00  17:00  18:00  19:00  20:05  

 22:00  23:15  00:10         [En VOSE]  12: 20

 [En català] 21:30

Se armó el belén 12:15  15:45

My little pony 12:15

Suburbicon 00:40

Perfectos desconocidos 

 12:15  15:50  17:40  20:40  22:00  22:50  01:00

Coco 12:10  16:30  18:00  19:00

Wonder 15:45  20:20  22:45   

Asesinato en el Orient Express  15:50  22:50

La liga de la justicia 00:40

Yo-Kai Watch. La película 12:15

El secreto de los Marrowbone 01:00

Ocine Arenys
93 792 33 90 · Golfes: dissabtes

Ferdinand  16:00  17:15  18:15  20:30  [dv.+dl.-dj.] 18:00  20:15

Whonder Wheel  16:30  18:30  20:30  22:30

Una vida a lo grande  19:30  22:15

Jumanji: Bienvenidos a la jungla  

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

Star Wars 8 16:00  18:00  19:00  21:00  22:00       

 [dv.+dl.-dj.] 19:20  22:15

Se armó el belén 16:15  [dv.+dl.-dj.] 17:45

Suburbicon 22:40             [dv.+dl.-dj.] 22:30

Wonder 16:00  20:20        [dv.+dl.-dj.] 18: 00  20:30 

Coco 16:10  18:15       [dv.+dl.-dj.] 18:30

Perfectos desconocidos 18:10  20:40  22:40  

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

Asesinato en el Orient Express 22:30

Cinemes
www.totmataro.cat/cinema

Tot Cinemes 1800.indd   2 20/12/2017   19:03



 El britànic Kenneth Branagh 
ens porta una nova adaptació 
d’un clàssic de la literatura de 
misteri de l’escriptora britànica 
Agatha Christie escrita als anys 30, 
“Asesinato en el Orient Express”. 
I com ja passava en la famosa 
adaptació de l’any 1974 a càrrec 
de Sidney Lumet, el propi format 
de relat coral afavoreix un repar-
timent extensíssim de primeres 
estrelles que circularan pels passa-
dissos d’un fastuós decorat mòbil 
com Penélope Cruz, Willem Defoe, 
Michelle Pfeiffer, Derek Jacobi o 
Judi Dench.

La gran novetat d’aquest remake 
en respecte a l’original literari o la 
versió cinematogràfi ca dels setanta 

Sospitosos habituals 

és la insòlita petjada desencisada 
i greu associada a l’investigador 
Poirot. El famós policia ens re-
serva aquí algunes refl exions en 
les seves indagacions, inexistents 
com dèiem en la distesa novel·la de 
Christie. Poirot es veu confrontat 
amb dolor i escepticisme a una 
accepció de l’ombra del mal in-
sospitada per ell, atrapat en una 
conxorxa de maldat que fa que 
s’acabin escurçant les distàncies i 
els límits entre el bé i el mal que per 
ell estaven clars. La banalitat del 
mal, amb el crim organitzat com 
a obra col·lectiva, no desentona 
gens en un context d’entreguer-
res i d’albirament del nazisme o 
l’estalinisme. | Joan Millaret/Amic

  

Pregunta de la setmana
Quin conegut actor va 
protagonitzar la primera 
Jumanji?

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

Resposta del núm. 1798
"Confesiones de una mente 
peligrosa"

Guanyadors:
· Nicolas González Fulgencio
· Elena Sánchez Prieto

RECOLLIU LES
ENTRADES

DIRECTAMENT
A LES TAQUILLES
D'OCINE ARENYS

Més informació a:
www.totmataro.cat/cinema

UNA SECCIÓ
PATROCINADA PER

Concurs de Cine
2 entrades dobles

“Asesinato en el Orient Express” de Kenneth Branagh

núm. 1800 del 22 al 29 de desembre de 2017
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La cartellera dels "cines" sempre a un 
clic a www.totmataro.cat/cinema

Cinemes Les estrenes núm. 1800 del 22 al 29 de desembre de 2017

JUMANJI

Un grup de quatre adolescents són 
absorbits per un videojoc d'allò més 
aventurer: Jumanji. Es convertiran en 
avatars de personatges, en els cossos 
dels quals viuran aventures mentre bus-
quen com sortir d'allà i tornar al món. 
Direcció:  Jake Kasdan
Intèrprets: Dwayne "The Rock" Jo-
hnson,  Karen Gillan,  Jack Black
119min

WONDER WHEEL

El jove Mickey explica la història de 
Humpty i la seva esposa. Mentre que 
Humpty treballa al parc d'atraccions, 
ella és una actriu de caràcter intens que 
treballa de cambrera. Una forta crisi pels 
problemes d'alcoholisme d'ell i l'aparició 
de la seva filla, sacseja la relació.
Direcció: Woody Allen
Intèrprets: Kate Winslet,  Justin Timber-
lake,  Juno Temple

UNA VIDA A LO GRANDE

En Paul és un home amb problemes que 
un dia s'adona que si encongís la seva 
vida seria més fàcil perquè tot el que 
necessita ho tindria amb abundància. 
Per això pren la determinació de reduir 
la seva mida. 
Direcció: Alexander Payne
Intèrprets: Matt Damon, Christoph 
Waltz, Hong Chau
135min

FERDINAND

En Ferdinand és un toro de temperament 
suau que viu tranquil a la seva granja. 
Un dia uns homes van a buscar el toro 
més gran i ràpid i, per equivocació, 
s'emporten en Ferdinand per a participar 
en les corregudes de toros. Tornar a la 
seva tranquil·litat no serà fàcil.
Direcció: Carlos Saldanha
Intèrprets:  Animació
106min

LA CENA

Dos matrimonis es reuneixen en un 
restaurant de luxe per tal de tractar un 
tràgic incident que els incumbeix a tots 
directament. Un drama ple d'intriga sobre 
relacions i secrets que surten a la llum de 
la mà de quatre actors de primera. 
Direcció: Oren Moverman
Intèrprets: Steve Coogan,  Laura Linney,  
Richard Gere
120min

COLUMBUS

Un home està atrapat a Columbus, In-
diana, on el seu pare arquitecte està en 
coma. És aquí on coneix una jove que 
renuncia a perseguir els seus somnis i 
escull quedar-se a Columbus amb la seva 
mare, una addicte que s'està recuperant.
Direcció: Kogonada
Intèrprets: John Cho,  Haley Lu Richard-
son,  Parker Posey
104min
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EL TOT MATARÓ i MARESME | el primer setmanari i més llegit de catalunya | www.totmataro.cat

importa el què, 
el quan,
el qui,  
el com  
i el perquè:

importa  



El consum d'estupefaents va en augment

El personatge Gerard de la sèrie Merlí, 
interpretat pel mataroní Marcos Franz, 
va sorprendre l'audiència de la sèrie 
de TV3 fa unes setmanes amb un brot 

psicòtic després d'haver consumit cànnabis en 
excés. A l'escena en Gerard estava fora de si i 
mostrava un comportament d'allò més inesperat. 
Tot i que l'escena podria semblar exagerada, la 
gran reacció al consum de drogues que va pre-
sentar aquest personatge és més comuna del 
que pot semblar. Aquesta setmana al reportatge 
del Tot Mataró mirem de resoldre les qüestions 
nascudes entorn aquesta temàtica per conèixer 
la situació del consum de substàncies estupefa-
ents, les reaccions que poden causar i totes les 
dades al voltant d'un problema de salut estès.

Les noves addiccions i les psicopatologies van ser el 
tema central de la 6a Jornada de Salut Mental que va 
organitzar la setmana passada el Consorci Sanitari 
del Maresme (CsdM), un matí on diversos ponents 
van exposar el paper de les noves addiccions en la 
societat i els trastorns mentals que poden propiciar. 
Tota la informació en relació a les noves addiccions 
i els trastorns que generen és el que van oferir els 
experts en aquesta Jornada titulada 'Noves addic-
cions i psicopatologia'. Van abordar diverses qües-
tions, una de les quals va girar entorn el consum de 
substàncies estupefaents i les psicopatologies que 
poden desencadenar el seu consum habitual.

La coexistència de problemes de salut mental i 
el consum de drogues en adolescents i joves és un 
dels grans reptes en el camp de la salut segons els 
especialistes del CSdM. Per aquest motiu la jornada, 
la qual es va celebrar l'Hospital de Mataró, va apor-
tar una visió actual de les noves addiccions, tant de 
substàncies com de comportaments i la necessitat 
d'un abordatge comunitari per a la prevenció, detec-
ció i resolució d'aquesta problemàtica.

Els altres perills
de la drogaREPORTATGE

Text: Laia Mulà

Fotos: Cedides

Els experts alerten que el consum habitual pot 
propiciar l'aparició de brots, primers episodis 
psicòtics i  trastorns mentals
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El mataroní Marcos Franz interpretant un brot psicòtic d'en Gerard a Merlí

Responent dubtes existents 

A partir de la jornada 'Noves addiccions i psi-
copatologia' i les entrevistes amb dos experts, 
els doctors Josep Cañete i Eloi Giné, mirem de 
respondre alguns dels dubtes sobre la matèria.

Substàncies consumides i els seus riscos.
Josep Cañete, Director de Salut Mental i Addiccions 
del CSdM, va destacar durant les jornades que segons 
un estudi del Departament de Salut de Madrid, un 
30% de la població fuma tabac, un 15% cànnabis i 
un 15% alcohol en nivells de risc. També destaca que 
“les xifres de consum d'heroïna han baixat”. Amb 
tot això, però, opina que la possibilitat de consumir 
de manera responsable i limitada substàncies com 
l'alcohol, el tabac i el cànnabis “és molt difícil de con-
trolar”. A més, quan es consumeixen habitualment 
i es tenen alguns factors de risc de tipus genètic o 
altres, poden derivar en brots psicòtics o primers 
episodis psicòtics.

Més del 30% de les psicosis 
induïdes per consum de 
drogues poden derivar en 
esquizofrènia i bipolaritat.

Esquizofrènia

Puja un 21% del nombre de 
pacients tractats a la Unitat de 
Joc Patològic i altres conduc-
tes Addictives del CSdM per 
addició als jocs d'atzar online.

On-line

Quasi el 60% dels brots 
psicòtics que arriben als 
centres mèdics van de la mà 
del consum de tòxics.

Brots psicòtics

Possibilitat d'un brot psicòtic.
Segons va fer saber el Doctor Eloi Giné, coordinador 
i psiquiatre de l'Hospital de Dia d'Adults de Mataró, el 
consum habitual de tòxics com la cocaïna, l'heroïna, 
l'alcohol i el cànnabis, entre molts d'altres, poden 
desencadenar episodis psicòtics. Concretament, l'al-
cohol i l'heroïna poden generar símptomes psicòtics 
en abstinència, és a dir, quan es deixen de consumir 
després d'estar-ne molt habituat. Altres substàncies, 
com el cànnabis, la cocaïna o les metamfetamines, 
ho fan en estat d'intoxicació.

Lligam entre el consum habitual i l'aparició 
de brots psicòtics i malalties mentals.
Algunes persones que consumeixen drogues habi-
tualment poden viure un brot psicòtic puntual de-
sencadenat per aquest consum, com en l'exemple 
que abordàvem de la sèrie 'Merlí'. En d'altres, pot 
comportar un brot de llarga durada que acabi es-
sent un trastorn mental o trastorn psicòtic induït. 
Aquest, habitualment es tradueix en una esquizo-
frènia, segons afi rma Giné. “No només es neix amb 

Reportatge
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l'esquizofrènia, també es pot generar mitjançant el 
consum habitual de substàncies tòxiques”, va revelar 
el doctor. També hi ha un tercer grup de població que, 
encara que consumeixi una o diverses substàncies 
habitualment, no manifesta mai problemes psicòtics.

Què és l'esquizofrènia i el trastorn bipolar?
A grans trets, els trastorns mentals són una pertor-
bació de les funcions psíquiques i del comportament 
d'una persona. Per una banda, l'esquizofrènia es po-
dria definir com la malaltia mental que habitualment 
es declara durant la pubertat i que es caracteritza 
per una dissociació específica de les funcions psíqui-
ques que pot arribar a casos de demència incurables. 
Per altra banda, la bipolaritat és un trastorn afec-
tiu caracteritzat per l'alteració d'una fase maníaca 
i una altra de depressiva, o per la presència d'una o 
més fases només maníaques o només depressives.

Diferència entre brot i malaltia mental.
La capacitat del circuit de cada persona d'adaptar-se 
a les substàncies consumides és el que produeix o 
no que hi hagi brots psicòtics. Quan una persona 
té una mala adaptació al tòxic pot presentar símp-
tomes durant l'estona de la intoxicació, fins a un 
màxim de 48 hores. En aquest cas estaríem davant 
un brot puntual, una lleu desadaptació al tòxic que 
no s'allarga més. En canvi, si el brot s'allarga i dura 
fins a un mes o més temps, es tractaria d'una de-
sadaptació molt evident. En aquest cas, els experts 
parlarien d'un trastorn primari que podria portar a 
la malaltia mental.

La 6a Jornada de Salut Mental del Consorci Sanitari 
del Maresme de Catalunya (CsdM), la qual va comptar 
amb diverses conferències, també va abordar les noves 
addiccions nascudes entorn els jocs d'atzar en línia. 
Aquests poden desencadenar en altres trastorns com, 
per exemple, la drogoaddicció, la depressió i l'ansietat.
Segons destaca Josep Cañete, l'addicció de tipus tec-
nològic a través de videojocs i les apostes en línia “és 
un iceberg perquè és molt poc visible”.

A més, detecten una gran dificultat d'accedir als joves 
amb problemes d'addició a aquestes tecnologies per-
què “no tenen consciència que tinguin un problema 
i no volen rebre ajuda”. “Un dels reptes és descobrir 
com fer entendre als joves que és important acudir 
a ajuda mèdica”, afirma Cañete i afegeix que sovint 
“cal que amb calma i comprensió es convenci sobre la 
importància d'acudir a buscar ajuda”.

Jocs i videojocs en línia

Persones més vulnerables que d'altres?
El grau d'adaptació o desadaptació del cos a una o més 
substàncies és el que determina la vulnerabilitat de 
cada persona davant del consum d'estupefaents. Les 
que manifesten brots puntuals o trastorns psicòtics 
induïts són aquelles que pateixen una desadaptació 
a la intoxicació. Això pot ser provocat per diversos 
factors: la tendència genètica; la epigenètica, la qual 
es dona en persones que a mesura que consumeixen 
més poden acabar creant una vulnerabilitat genètica; 
factors de risc com, per exemple, la gent amb ten-
dència antisocial; el patró de consum de la persona 
afectada, amb variables com l'edat, la via d'adminis-
tració o el policonsum de substàncies, i altres factors.

Què s'ha de fer quan es detecta un possible 
trastorn en algú del nostre voltant?
“La intervenció en símptomes inicials és molt im-
portant”, destaca Giné. Si l'entorn identifica deliris 
i al·lucinacions durant uns dies recomanen avisar al 
CAP el més ràpid possible. “L'entorn ha d'estar aler-
ta perquè la intervenció precoç és la clau”, conclou.

Possibles símptomes d'un brot.
Els símptomes principals es manifesten amb deliris i 
al·lucinacions. Els deliris apareixen quan l'afectat sent 
que l'entorn està en contra seu, que hi ha un complot, 
i quan té la sensació que la gent el mira i parla d'ell. 
Les al·lucinacions són de tipus auditiu i es manifesten 
quan l'afectat sent una veu fora seu que l'insulta, li 
dóna ordres, etc. “No és la veu del teu pensament, sinó 
que la senten com una veu externa”, destaca Giné.
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Societat: Laia Mulà

 Els examinadors de la DGT van 
començar una vaga durant el mes 
de juny que s'ha allargat fi ns a prin-
cipis de desembre, quan fi nalment 
ha estat desconvocada. Durant 
els mesos de vaga van mantenir 
uns serveis mínims en relació als 
exàmens pràctics de conduir, tre-
ballant només els dijous i els di-
vendres. Ara intenten recuperar la 
normalitat examinant cada dia de 
la setmana. Tot i això, des de les 
autoescoles de Mataró preveuen 
que es tardaran uns mesos a pod-
sar fi  a la llista d'espera d'alumnes 
que es volen examinar perquè hi 
ha un dèfi cit d'examinadors a la 
Província de Barcelona.

Es calcula que les autoescoles tardaran diversos mesos 
en recuperar el ritme habitual

L'Associació d'Examinadors de 
Tràfi c (ASEXTRA) va convocar la 
vaga demanant millores en quatre 
àrees: l'adequació d'un comple-
ment salarial específi c, l'entrega 
dels resultats dels exàmens pràc-
tics en diferit per evitar situacions 
confl ictives, posicionar-se a favor 
de mantenir el caràcter públic de 
les proves per defensar que con-
tinuïn estant en mans dels funci-
onaris públics, i per últim, també 
van exigir una reducció del nombre 
de proves per examinador cada dia 
per aconseguir més qualitat en els 
exàmens. Dels quatre elements, 
la DGT va respondre que només 
el primer, el complement salari-
al, era negociable. Ara fi nalment 
han desencallat la situació. Per la 

Semàfor en verd pels exàmens de conduir

Les autoescoles poden tornar a operar amb normalitat després de sis mesos

En dos o tres mesos l'activitat podria recuperar la normalitat

 Daniel Ferrer 

Daniel Ferrer 

vaga van perdre la possibilitat de 
fer 200.000 exàmens.

Una plantilla insuficient

Jose Antonio Gómez, director de 
l'Autoescola Mataró, explica que 
han desconvocat la vaga gràcies 
al fet que “l'oposició ha fi rmat un 
acord en el qual es comprometen 
que en els pressupostos del 2018 
hi hagi una partida destinada al 
complement salarial exigit pels 
examinadors”.

Afegeix que a moltes zones s'es-
tà tornant al ritme habitual però 
que a moltes ciutats de la provín-
cia de Barcelona, com és el cas 
de Mataró, l'insufi cient nombre 
d'examinadors per aquesta zona 
tan gran i l'estona que perden amb 
els desplaçaments fa que es limiti 
el nombre d'alumnes que poden 
examinar. “Com que comencen 
la jornada a les 8 h però tarden 
una hora a venir a Mataró i han de 
marxar una hora abans per tornar a 
Barcelona, cada professor examina 
un alumne menys cada dia”, critica 
i afegeix que “la plantilla d'exami-
nadors és defi citària”. És per aquest 
motiu que calcula que tardaran 
dos o tres mesos a recuperar el 
ritme normal. Tot i això celebra 
que s'hagi desconvocat la vaga.  

Ciutat núm. 1800 del 22 al 29 de desembre de 2017
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Incluye desplazamiento
y 1h de trabajo
Oferta dentro de nuestro horario laboral
Obsequiamos con la grabación de la inspección

SERVICIO EXPRESS
DESATASCOS, LIMPIEZA E
INSPECCIÓN DE TUBERIAS

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

+ IVA

Emprenedors per la salut i el benestar
El Consorci Sanitari del Maresme, Eurecat i el Tecnocampus estrenen un programa 
d'emprenedoria, innovació i salut dirigit a emprenedors, professionals i PIMES 

Empreses: Redacció 

  Amb l'objectiu de desenvolupar 
projectes tecnològics aplicables 
al camp de la salut, el Consorci 
Sanitari del Maresme (CSdM), el 
Tecnocampus Mataró-Maresme 
i Eurecat s'uneixen per posar 
en marxa el MÉNTOR CSdM, 
Mentoring in Health Innovations. 
Es tracta d'una iniciativa pionera 
a la comarca del Maresme, que 
compta amb l'acreditació conjunta 
de diverses universitats catalanes 
a través de l'Acadèmia de Ciències 
Mèdiques de Catalunya i Balears.

Especial per a PIMES
El programa d'acompanyament 
a l'emprenedoria en innovació i 
salut s'adreça a emprenedors i a 
professionals sanitaris i de sectors 
afi ns, com el tecnològic o el far-
macèutic, entre d'altres. També es 
planteja com un programa per a 
petites i mitjanes empreses que 
se'n puguin benefi ciar.

Ramon Cunillera, gerent del 
CSdM; Jaume Teodoro, direc-
tor general del Tecnocampus 

Mataró-Maresme; i Miquel Rey, 
director general de negoci d'Eu-
recat, van presidir l'acte de pre-
sentació del Programa MÉNTOR 

CSdM, que va tenir lloc a l'Hospital 
de Mataró.

El programa es desenvoluparà a 
les instal·lacions del CSdM i estarà 

AMB EMPENTA
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MÉNTOR CSdM és una formació interuniversitària amb elements 
bàsics d'emprenedoria, innovació i salut que permetrà convertir 
les idees que tinguin en projectes reals de negoci. La voluntat és 
que serveixi per contrastar i enriquir les idees dels emprenedors 
amb l'expertesa del claustre acadèmic i que comptin amb el su-
port i l'assessorament personalitzat de mentors de renom, com 
Cristòbal Colón, president de la cooperativa La Fageda, o Pau 
Vidal, director i fundador de l’aplicació Mind The App.

Un dels elements més destacables de la iniciativa recau en 
les oportunitats de treball en xarxa que pot crear gràcies a la 
interacció directa amb professionals de la salut i altres sectors.

Mentoratge 
personalitzat

reconegut amb 6,5 crèdits per di-
verses universitats: la Universitat 
de Girona, la Universitat de 
Lleida, la Universitat Rovira i 
Virgili, la Universitat Autònoma 
de Barcelona i la Universitat 
Internacional de Catalunya.

Més informació

Al web tecnocampus.cat 
s'hi poden trobar tots els 
requisits del programa

núm. 1800 del 22 al 29 de desembre de 2017
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Amb Empenta

Societat: Laia Mulà

 El programa 'Creant oportuni-
tats per a persones amb diversitat 
funcional' acaba la seva primera 
edició amb bones xifres. En total 
ha treballat amb una cinquantena 
de persones, les quals han gaudit 
de suport en la recerca de feina, 
convenis de pràctiques laborals 
i contractació bonifi cada per a 
empreses. 

Aquest programa està impulsat 
pel Servei d'Ocupació de Mataró 
(SOM) i treballa en xarxa amb les 
entitats que promouen la inserció 

El projecte 'Creant Oportunitats per a persones amb diversitat funcional' 
és un programa impulsat pel SOM

laboral del col·lectiu de persones 
discapacitades al Maresme.

20 empreses col·laboradores
Durant la primera edició del pro-
jecte –que va començar a fi nals de 
maig i s’acabarà el 31 de desem-
bre del 2017– s’han atès un total 
de 52 participants, s’han gestio-
nat 17 contractes aconseguits en 
empreses ordinàries i centres es-
pecials de treball i 25 estades de 
pràctiques. En total han estat una 
vintena d'empreses les que han col-
laborat en aquesta primera edició 
del projecte.

Oportunitats creades per a més d'una 
cinquantena de persones

La roda de premsa de presentació de 'Creant Oportunitats'  Cedida 

L'èxit de la col·laboració
El treball en xarxa entre les entitats 
col·laboradores i l’Ajuntament de 
Mataró ha permès fer una prospec-
ció a mida per aconseguir estades 
de pràctiques i contractes laborals 
ajustats a les necessitats de cadas-
cú i poder-ne fer un seguiment a 
mida. Concretament aquestes as-
sociacions són la Fundació Privada 
El Maresme, el Consell Comarcal 
del Maresme – Ofi cina Tècnica 
Laboral del Maresme, la Fundació 
ECOM-SIL Maresme i el CFP. 

El cost total del projecte 'Creant 
Oportunitats' ha estat de 110.250 
euros, 65.250 dels quals els ha as-
sumit l'Ajuntament de Mataró. 
Per altra banda, la Diputació de 
Barcelona ha subvencionat els 
45.000 euros  restants a través del 
seu Catàleg de Serveis 2017.

Núria Moreno va presentar el programa  Cedida 

'Creant Oportunitats per a perso-
nes amb diversitat funcional' vol 
contribuir a la integració laboral 
de les persones amb discapacitat 
i acompanyar-les durant el pro-
cés d'inserció, complementant el 
treball que fan les quatre entitats 
participants en aquest aspecte. El 
programa es proposa sensibilitzar 
el teixit empresarial de les possi-
bilitats i avantatges de treballar 
amb aquest col·lectiu.

La integració 
laboral

17

S’han gestionat 17 
contractes –aconseguits 
en empreses ordinàries i 
centres especials 
de treball– i 25 estades 
de pràctiques
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El Maresme, la comarca on 
puja més la construcció 
Dades econòmiques positives pel Maresme, on el sector 
puja un 5,7%, 2,5 punts per sobre la mitjana catalana

Economia: Redacció 

  Segons l'informe anual d'AD-
VISORIA, un despatx d'advocats i 
economistes que analitza les dades 
de l'Anuario Económico Comarcal 
2017 fet pel BBVA, el Maresme se 
situa al 17è lloc en creixement co-
marcal de tot Catalunya. El Valor 
Afegit Brut (VAB) de la comarca 
va créixer amb un 3,6% al llarg del 
2016, una xifra positiva per l'eco-
nomia dels municipis de la zona. A 
més, la mitjana de creixement del 

VAB al Maresme es troba dues dè-
cimes per sobre de la de Catalunya, 
situada en un 3,4%.

En procés de recuperació
Aquesta xifra del Maresme es troba 
per sota de la de comarques com 
Osona i el Garraf, amb un augment 
del 5,3 i el 4,9% respectivament, 
que són les que més han crescut. 
Tot i això, aquesta tendència del 
Maresme a l'alça continua la dinà-
mica de recuperació encetada el 

2014 i confirmada per les dades.

La construcció torna a emergir
Analitzant la situació per sectors, 
cal destacar que el de la construc-
ció és el que ha viscut un augment 
més destacat i ho ha fet concreta-
ment en un 5,7%. Així el Maresme 
ha esdevingut la comarca amb 
una construcció més a l'alça, xifra 
que reflecteix del bon comporta-
ment de totes les variants que la 
integren com són la preparació 
de terrenys, l'edificació o la pro-
moció immobiliària. Durant el 
2016 al Maresme es van iniciar 
502 habitatges, que suposa un 
augment el 40,6%.

Per altra banda, l'increment del 
VAB industrial ha estat el 2016 del 
4,5% amb un increment de l'afi-
liació del 0,9% (18.600 afiliats).

núm. 1800 del 22 al 29 de desembre de 2017
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COMPRA VENDA IMMOBILIARIA

¿LE URGE VENDER su piso? dis-
ponemos del dinero al contado 
para comprarlo inmediatamente 
a partir de 3 días. F. escrituras y 
entrega de llaves. Cualquier zona. 
Su Casa 93.757.12.82  

VENC PÀRQUING. Avda. Recoder 
(cotxe petit). 93.799.17.29 de 20 
a 22h.  

COMPRAMOS CASAS. Centro de 
Mataró, o garajes, locales, pe-
queños solares, etc. No importa 
estado. Buscamos cualquier sup. 
edifi cable para promoción de 
viviendas. También Permutas, bus-
cando la mejor rentabilidad para 
Ud. Máxima seriedad y discreción 
demostrada. Pago inmediato con-
tado. Su Casa 93.757.12.82 

TRASPASSOS-LLOGUERS

ES LLOGUEN VIVENDES a diferents 
zones de Mataró, cases, naus in-
dustrials. Opcions de compra. 
607.444.232
LLOGO HABITACIÓ EQUIPADA tv, 
micro, nevera, internet, dret a cui-
na. Zona privilegiada. 639.703.037
LOCAL ESQUINERO 80M2. 375€/
mes. 93.798.81.06 /635.969.910
ALQUILO 1 HABITACIÓN equipada 
a mujer o señor mayor. Carretera 
N-II, lado cámping Barcelona (entre 
Llavaneres y Mataró) Residencia 
Costa Levante. 667.219.872
ALQUILO PARKING MOTO 25€. 
Capell. 610.091.220

TREBALL

NECESITO AYUDANTA CON 
experiencia. Peluquería en 
Mataró. Incorporación en enero. 
637.535.042
BUSCO FAENA: limpiar, cuidar 
mayores, compañía. Día o noche. 
602.324.901 /631.957.640

TREBALL

S'OFEREIX NOIA PER cangurar i/o 
donar classes d'anglès a nens i 
nenes de 6 a 14 anys. Interessats 
trucar al 698.591.029 Aina
SE PRECISA ENCARGADA para piso 
de relax en Mataró. Edad máxima 
50 años. Disponibilidad para hacer 
turnos rotatorios incluidos fi nes de 
semana y festivos. Alta en la S.S. 
655.226.610
C H I CA  B U SCA  L I M P I E ZA . 
632.656.031
CHICA BUSCA LIMPIEZA. 631.916.117
CHICA CUIDA MAYORES, limpia. 
631.116.947
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA. 
674.863.892
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA. 
631.439.848
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA. 
632.241.260
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA. 
634.682.302 /632.937.308
CHICA BUSCA TRABAJO limpieza, 
ayudante cocina. 617.918.389
M'OFEREIXO PER REALITZAR 
gestions diverses, compres, petits 
transports, acompanyar gent gran, 
etc., Amb cotxe propi. Rigurositat 
i seriositat. 667.406.240 (Albert)
BUSCO TRABAJO l impieza, 
cuidado mayores. 659.562.623 
/632.194.086
CHICA BUSCA TRABAJO interna. 
653.859.869

PROFESSIONALS

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 
botones. Tel. 93.790.82.32 
REFORMES DE LA LLAR al millor 
preu. Cuines, banys, terres, etc. 
Un bon equip de professionals al 
millor preu. 677.592.739 

ECONÒMICS

www.totmataro.cat/economics
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FEMCRÉIXER 
LES IDEES

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

PROFESSIONALS

GRUP D’HAVANERES Mestre d’Aixa. 
Havaneres, cançó marinera. Festes 
majors, festes de carrer, festes 
privades, casaments, aniversaris, 
etc. Informació sense compromís 
605.686.269 (www.mestredaixa.
com). havaneres@mestredaixa.com 
PAVIDNET: Neteja, manteniment 
i  abri l lantats.  Pressupost 
sense compromís. 93.757.76.83 
/607.249.790 
REFORMAS, OBRAS, reparaciones, 
a lbañ i ler ía ,  e lectr ic idad , 
fontaner ía ,  gas,  p intura . 
Económico 670.232.977
MUDANZAS, PORTES, MONTAJE / 
desmontaje muebles. 20 €/hora. 
698.645.233 WhatsApp
LAMPISTERÍA FERNÁNDEZ. 
Reparaciones, instalaciones. Agua, 
gas y electricidad.610.565.628 
/93.799.64.77 /607.194.711
PINTOR. PRESUPUESTOS ajustados. 
607.480.942
MASAJE ORIENTAL. C/Iluro 98. 
688.159.295
ADVOCADA A MATARÓ  i  al 
Masnou. Assumptes civils, penals, 
matrimonials. Consulti sense 
compromis. 93.188.41.72
MUDANCES ECONÒMIQUES. 
692.021.141

CLASSES

NOIA ESTUDIANT DE batxillerat i 
monitora d'esplai s'ofereix a fer 
classes a infants de primària i/o 
cangurar. 692635329

TAROT

TAROT. 806.533.128

VARIS

SEÑOR 72 AÑOS, VIUDO. Le 
gustaría conocer Señora en si-
tuación similar, para conocerse. 
653.873.365

núm. 1800 del 22 al 29 de desembre de 2017www.totmataro.cat/economics PER INSERIR ANUNCIS:  www.totmataro.cat/economics

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

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

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

CEDEIXO HABITACIÓ SENYORA 
gran catalana Mataró. Dret a pis. 
No hi ha malats. Informació tru-
car tardes. Informes. 654.041.309

CONTACTES

DÚPLEX 60 €/MH. 631.286.930
NOVEDAD NORA 21  años . 
631.129.242DÚPLEX 60 €/MH. 
631.286.930
LA MEJOR CASA relax de Mataró. 
12 chicas disponibles para tus 
fantasías. www.ScortAbril30.com. 
93.741.63.41 /657.894.558
LORENA 28 AÑOS, atractiva, 
dulce... salvaje en la cama!! 
698.359.037
¡NOVEDAD! CHICA de limpieza 
simpática, cariñosa, necesita 
ayuda económica. 688.267.776
NURIA MASAJES quiromasaje, 
fet ichismo o dominación. 
Particular 631.448.847
TRAVESTY LATINA GUAPÍSIMA, 
femenina. 666.861.290
MASAJE CUERPO ENTERO. 1 
chica japonesa, 2 chicas chinas. 
Rocafonda. 688.192.012
MASAJE. ZONA PL. Catalunya. C/ 
Antoni Comas 5. Chicas coreanas. 
602.074.387
MASSATGISTA GUAPÍSSIMA 
667.955.000 Mataró
LAIA 45 CATALANA. 687.072.165

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

CALEFACCIÓ-GAS
CALDERES

Pressupostos sense compromís

SOM

PROFESSIONALS

Econòmics
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1.500 metres en aigües obertes 
per acomiadar l'any
La SwimSilvestre recaptarà fons per Càritas en l'últim 'Mou-te amb cor' del 2017

Solidaritat: Redacció

  Del 31 de desembre es coneix 
que és el Dia de l'home dels nas-
sos –aquell que en té tants com 
jorns queden a l'any– i també 
que la seva onomàstica té rela-
ció històrica amb l'esport. És Sant 
Silvestre i és comú a moltes con-
trades d'acomiadar l'any fent es-
port. Normalment les Sant Silvestre 
s'associen a l'atletisme, que hi pro-
grama curses que agafen força po-
pularitat. A Mataró, però, la cita 
se submergeix en l'aigua de mar 
gràcies a la SwimSilvestre, que és 
a més el colofó al programa 'Mou-
te amb cor' que reuneix totes les 

activitats esportives solidàries de 
la temporada.

XSWIM és l'entitat organitza-
dora d'aquesta SwimSilvestre en 
la que conviden tothom que es 
vegi en cor a llançar-se a l'aigua 
–ben freda, molt necessari el ne-
oprè–  a completar una travessia 
prou exigent, de 1.500 metres amb 
punt de sortida i arribada a la Platja 
del Varador. 

25 euros d'inscripció
Els 25 euros d'inscripció es desti-
nen a Càritas Mataró, entitat amb 
la qual és solidària la travessia, 
que compta amb la col·laboració 

del CN Mataró. La inscripció s'ha 
de fer abans del dimecres 27 de 
desembre al web del certamen 
(www.xswimproject.com).

Per recuperar la temperatura del 
cos i abans de l'entrega de premis i 
recordatoris, els nadadors es podran 
netejar el neoprè i després gaudir 
de la magnífi ca piscina d'aigua ca-
lenta, on recuperar la temperatu-
ra corporal i fer petar una mica la 
xerrada. A més, la SwimSilvestre 
tindrà una Zona Expo on trobarem 
diferents productes, empreses i ac-
tivitats relacionades amb la natació 
en aigües obertes. S'hi podran tro-
bar promocions, ofertes i sortejos.

Data: El diumenge 31 de desembre.
Lloc: A la Platja del Varador, des de davant 
del Centre Natació Mataró.
Recorregut: 1.500 metres.
Aportacions: Si no podeu nedar i voleu partici-
par en aquesta causa solidària, podeu fer-ho amb 
una aportació mínima de 12 euros. Només cal 
Fer el pagament al compte ES97-2100-0064-81-
0200606965 i posar el concepte CASQUET ZERO.

La fitxa

CiutatCiutat núm. 1800 del 22 al 29 de desembre de 2017
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Societat: Redacció - ACN

 L'exposició 'Puig i Cadafalch. 
Arquitecte de Catalunya' és la més 
gran de les que s'han organitzat 
amb motiu de la commemoració 
de l'Any Puig i Cadafalch i s'in-
augura aquest dijous al Museu 
d'Història de Catalunya. La mos-
tra repassa les diferents facetes 
professionals i artístiques del per-
sonatge. En ressalta el seu paper 
com arquitecte, però va més enllà 
per mostrar també la seva acti-
vitat com a urbanista, periodis-
ta, arqueòleg, estudiós de l'art, 

El Museu d'Història de Catalunya repassa les seves 
diferents facetes professionals i artístiques

polític, governant, gestor cultural 
i periodista. L'exposició permet 
contemplar una selecció del seu 
fons personal i es podrà visitar des 
d'aquest divendres fi ns al 15 d'abril 
de 2018. En declaracions a l'ACN, 
Eduard Riu-Barrera, co-comissari 
de l'exposició, ha dit que pretenen 
que el visitant de la mostra “tingui 
una visió panoràmica d'aquesta 
gran complexitat i diversitat del 
personatge”.

En aquesta línia, la co-comissà-
ria de l'exposició 'Puig i Cadafalch. 
Arquitecte de Catalunya', Mireia 
Freixa, ha destacat que ell era un 

La "complexitat i diversitat" de Puig i Cadafalch 
en una gran exposició

L'exposició sobre Puig i Cadafalch al Museu d'Història de Catalunya  ACN 

personatge molt ric i que explica 
la història de Catalunya del 1892 
fi ns al 1956, any en el qual mo-
rir: “Són anys molt convulsos, en 
els quals va tenir un paper prota-
gonista on va ser president de la 
Mancomunitat, va viure la dicta-
dura de Primo de Rivera, la Guerra 
Civil i l'exili. És tota una història 
de Catalunya d'aquell moment 
que sorgeix a partir d'aquest per-
sonatge, que a més va ser un gran 
arquitecte i urbanista”.

Elements singulars

En la mostra, de manera singular, 
també es pot veure una tapa de cla-
veguera de Mataró que ell mateix 
va dissenyar; mobles i objectes de 
la taverna dels Quatre Gats, de la 
Casa Ametller i de la Casa de les 
Punxes; i fi ns i tot troballes del 
jaciment d'Empúries. 

S'exposa a la vegada documen-
tació política força desconeguda 
com per exemple les amenaces 
de mort rebudes des de posicions 
polítiques contràries, les mostres 
dels contactes internacionals que 
la Mancomunitat maldava per es-
tablir amb les nacions europees 
lliures o els escrits relacionats amb 
els confl ictes que va mantenir amb 
Eugeni d'Ors.L'estudi personal de Puig i Cadafalch, reproduït  ACN 

'Entre les obres i els espais de l'ex-
posició destaca la reconstrucció 
de l'estudi i despatx personal de 
Josep Puig i Cadafalch, que ocupa 
la zona central de l'espai expositiu. 
A més del mobiliari, s'hi ha pogut 
incorporar alguns dels seus estris 
de treball personals. Un gruix im-
portant de peces són materials 
gràfics de la seva obra arquitec-
tònica i urbanística, des dels seus 
inicis fins al final de la seva vida.

Reproducció de 
l'estudi personal

Ciutat núm. 1800 del 22 al 29 de desembre de 2017
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¡LLÉVESE SU REGALO!¡LLÉVESE SU REGALO!¡LLÉVESE SU REGALO!
POR LA COMPRA DE
CONJUNTO DE BAÑO

POR LA COMPRA DE LOS
AZULEJOS DEL BAÑO

¡GRIFERÍA
DE REGALO!

AZULEJOS DEL BAÑOAZULEJOS DEL BAÑOAZULEJOS DEL BAÑOAZULEJOS DEL BAÑO

¡RADIADOR 
TOALLERO

DE REGALO!

Valor mínimo de compra azulejos 300 € iva incluido.Valor mínimo de compra azulejos 300 € iva incluido.
Oferta no acumulable a otras ofertas.Oferta no acumulable a otras ofertas.Oferta no acumulable a otras ofertasOferta no acumulable a otras ofertasOferta no acumulable a otras ofertasOferta no acumulable a otras ofertas

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

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

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

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

T 93 161 50 15T 93 161 50 15

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

www.gress.es

BonesBonesBonesBonesBonesBonesBonesBonesBones
Festes!

1P GRESS ARGENTONA 1800.indd   1 18/12/17   17:25



Mataró recupera a Eduard Alcoy
Ca l'Arenas exposa fins l’abril de 2018 'Art i Encanteri' amb més de 150 obres  
de l’autor, des de 1950 al 1987 

Art: Redacció

 El nom d'Educard Alcoy és un dels imprescindibles 
de l'art mataroní però la seva obra feia anys que no 
es podia veure amb tots els ets i uts a la ciutat. Ara 
Ca l'Arenas programa durant cinc mesos l’exposició 
“Eduard Alcoy. Art i Encanteri” on es pot gaudir d'una 
selecció, amb un conjunt de 150 obres –un nombre 
important de les quals es mostren per primera ve-
gada– que integra una part significativa dels treballs 
de l’artista. L'objectiu és  recuperar les seves visions 
singulars de l’art i la realitat del seu temps i que la 
ciutat recuperi un dels seus grans noms.

L'exposició d'Alcoy s’emmarca dins del cicle 
“Singulars”, que vol dedicar una exposició anual a 
un artista local de reconeguda trajectòria. L’exposició, 
planificada per Rosa Alcoy, presenta cinc àmbits que 
mostren la creativitat del pintor a partir de les coor-
denades més solemnes de l’art i de l’il·lusionisme 
que el van caracteritzar. 

Alcoy va exposar per primer cop a la dècada dels 
50, quan formava part del corrent artístic de la no 
figuració, i va ser membre fundador del Grup Sílex. 
Va ser llavors quan va iniciar la seva etapa a l’agència 

publicitària ZEN i va rebre la Medalla Miguel Lerin 
de la Cámara Barcelonesa de Arte. A principis dels 
anys 60 va exposar a diversos espais del món amb 
els informalistes espanyols, però va ser en aquest 
moment quan va abandonar l’etapa no figurativa, 
coincidint amb la feina a les Gràfiques Tria de Mataró 
i el seu trasllat a la ciutat. El 1970 va abandonar les 
tasques publicitàries i el disseny gràfic per dedicar-se 

exclusivament a la pintura i és l’època dels primers 
contactes amb marxants i galeristes italians i, per 
tant, de l’ampliació del seu camp artístic.

L’exposició incorpora aspectes centrals de l’obra 
d’Alcoy i altres de més ignorats o amagats, amb el 
desig de fer-los interactuar i contribuir a fer possible 
un millor coneixement de la seva aportació global.

Eduard Alcoy

És objecte d'una ex-
posició dins del cicle 
'Singulars' dedicat als 
grans de l'art local

Cultura
www.totmataro.cat/cultura

Tot cultura ob alcoy.indd   1 20/12/2017   13:29



Els guanyadors de la primera edició Arxiu 

Fins al 28 de febrer es poden presentar les obres de 
prosa i poesia al segon Premi Literari FusionArte 

Un impuls a la literatura 
mataronina   

 Ja es poden presentar les obres 
per participar al 2n Premi Literari 
FusionArte, certamen impulsat per 
l'associació d'Artistes FusionArte 
de Mataró. S'oferirà l'opció de 

participar en quatre categories 
diferents, segons les obres siguin 
de poesia o prosa. El certamen es 
proposa donar suport i impulsar 
l'elaboració d'obres literàries a la 

nostra ciutat i s'hi poden presentar 
tots aquells afi cionats a la literatu-
ra que siguin residents a Mataró. 
El termini de presentació d'obres 
fi nalitzarà el pròxim 28 de febrer.

El guanyador obtindrà un premi 
de 100 euros en efectiu i l'edició 
d'un llibre amb la seva obra en 
format paper. Els premis s'han 
millorat, ja que ara obtindran el 
llibre físic els tres primers classi-
fi cats, no només el primer.

Segons explica el seu president, 
Juanjo Escámez, aquesta edició 
presenta un seguit de novetats “for-
ça interessants com, per exemple, 
incloure la categoria de prosa per a 
majors de 18 anys”. En aquesta oca-
sió a més, els adolescents d'entre 
12 i 17 anys també podran partici-
par-hi i els guanyadors d'aquesta 
categoria obtindran xecs regal per 
a Amazon. | L. Mulà

núm. 1800 del 22 al 29 de desembre de 2017
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Previsions astrològiques per 
DHANNA ASTRÒLOGA Diplomada 

per l’Associació d’Astrologia de Catalunya. 

www.totmataro.cat/horoscop

Horòscop
Àries (21/3 al 20/4)

Ajustaràs l'agenda per passar més 

temps amb els teus, especialment 

si hi ha nens. Intueixes canvis en 

el sector professional i penses en 

com encarar-ho de manera favorable.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

Pots experimentar algun retrobament 

familiar. Les coses ja no són com eren, 

el temps passa i veuràs que ja només 

queda el record d'alguna època. El 

millor moment és ara.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Els assumptes domèstics demanen 

temps. Ja sigui renovar la decoració, 

un trasllat o atendre al clan familiar. 

Reclama la teva atenció la mare o una 

figura femenina.

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

Felicitats, el Sol entra al teu signe i 

renoves energies. Et proposes una 

millora laboral i pots trobar-te amb 

el cap en altres assumptes mentre 

la majoria celebra el Nadal.

Taure (Del 21/4 al 20/5)

Recentment hi ha hagut canvis a la 

teva vida i per primer cop et trobes 

fent algunes coses. Deixar alguns 

hàbits no és dolent, de fet potser ho 

necessites per evolucionar.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

Si habitualment ets contingut pel que 

fa a les teves emocions, sentiràs que 

les expresses de manera més espon-

tània i deixant l'orgull de costat. Això 

t'aproparà als teus.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Si has posat uns quilets, millor espe-

ra a acabar les festes. Tens ganes de 

celebrar i de passar-ho bé i no penses 

perdonar alguns plaers. Augmenta la 

fe en la teva persona.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

No tothom pensa el mateix. A vega-

des et pots embolicar en converses 

per reafirmar el teu punt de vista, de 

manera excessivament contundent. 

Contempla altres realitats.

Bessons (21/5 al 21/6)

Acostumes a anar a la teva i encara 

que t'agrada relacionar-te, fer-ho 

en profunditat pot ser tot un repte 

doncs tens molts interessos i variats. 

Augment de contactes.

Verge (Del 24/8 al 23/9)

Cuida la teva salut tan bé com es 

mereix. Tot necessita el seu espai i 

dedicació i per davant de la feina hi 

ha el teu benestar. La clau del mo-

ment pot ser prioritzar.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

Pot passar que quan pensaves que 

l'economia no podia anar pitjor, sor-

geixi un ajut providencial. Interès en 

alguna creença o augment de la ne-

cessitat de veure més enllà.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)

El temps passa i sents que perds al-

guns trens. Vols una millor estructura 

del temps i no desitges perdre'l més. 

Per poder organitzar-te hauràs de 

prendre-t'ho seriosament.

www.facebook.com/dhannaastro

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

HORÒSCOP 1800.indd   1 20/12/2017   13:41



13:30 TELÓ DE FONS
14:00 ÚLTIMA SESSIÓ
15:00 LA CONVERSA
15:30 CALIDOSCOPI
16:00 1MÓN.CAT
18:00 PESSEBRES VIVENTS DE CAT.
18:30 PREMIS ZIRKOLIKA
20:00 AL DIA CAP DE SETMANA
20:45 CAMINANT PER CATALUYA
22:00 DIUMENGE ESPORTS
23:00 GAUDEIX LA FESTA
23:30 MISSA DEL GALL
1:30 CALIDOSCOPi
2:00 ÚLTIMA SESSIÓ
2:30 TRAÇ DE CULTURA
3:00 TELÓ DE FONS
3:30 LA CONVERSA
4:00 DE TEE A GRENN
4:30 REM A REM
5:00 TELÓ DE FONS
5:30 CALIDOSCOPI

Dilluns 25
7:00 GAUDEIX LA FESTA
7:30 VOLTA I VOLTA
8:00 BA-BA
9:00 CAMINANT x CATALUNYA
10:00 DE TEE A GRENN
10:30 VOLTA I VOLTA
11:00 BA-BA
12:00 ÚLTIMA SESSIÓ
12:30 GAUDEIX LA FESTA
13:00 VOLTA I VOLTA
13:30 BA-BA
15:00 CAMINANT x CATALUNYA
16:00 DE TEE A GRENN
16:30 VOLTA I VOLTA
17:00 GAUDEIX LA FESTA
17:30 BA-BA
18:00 VOLTA I VOLTA
18:30 CONCERT DE NADAL
20:00 CARNET ESPORTIU
20:45 GAUDEIX LA FESTA
21:15 VOLTA I VOLTA

Dissabte 23
7:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
7:30 CARNET ESPORTIU
8:00 DE TEE A GRENN
8:30 BA-BA
9:00 CATALUNYA TERRITORI TIC
10:00 ÚLTIMA SESSIÓ
10:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
11:00 LA CONVERSA
11:30 CREURE AVUI
12:00 VOLTA I VOLTA
12:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
13:00 CAMINANT x CATALUNYA
14:00 DE TEE A GRENN
15:00 TRAÇ DE CULTURA
15:30 ÚLTIMA SESSIÓ
16:00 1MÓN.CAT
18:00 OPERA 'COSÍ FAN TUTTE'
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:30 LA CONVERSA
23:30 FESTIVAL INT. DE MÚSICA
1:30 CALIDOSCOPI
2:00 TELÓ DE FONS
2:30 TRAÇ DE CULTURA
3:00 ÚLTIMA SESSIÓ
3:30 LA CONVERSA
4:00 GAUDEIX LA FESTA
4:30 ESTUDI 3
5:00 DE TEE A GRENN
5:30 CREURE AVUI

Diumenge 24
7:00 VOLTA I VOLTA
7:30 ÚLTIMA SESSIÓ
8:00 CREURE AVUI
8:30 BA-BA
9:00 CAMINANT x CATALUNYA
10:00 TRAÇ DE CULTURA
10:30 CREURE AVUI
11:00 MISSA DE MONTSERRAT
12:30 DE TEE A GRENN
13:00 VOLTA I VOLTA

7:30 GAUDEIX LA FESTA
8:00 BA-BA
9:00 CARNET ESPORTIU
9:30 DE TEE A GRENN
10:00 EL MIRADOR
12:00 CALIDOSCOPI
12:30 VOLTA I VOLTA
13:00 GAUDEIX LA FESTA
13:30 CARNET ESPORTIU
14:00 DE TEE A GRENN
15:00 EL MIRADOR
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 CALIDOSCOPI
18:00 BA-BA
18:30 VOLTA I VOLTA
19:00 MATARÓ AL DIA
20:00 LA CONVERSA
20:45 MATARÓ AL DIA
22:00 COMTES: L’ORIGEN DE CAT.
23:00 MATARÓ AL DIA
0:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
0:30 MATARÓ AL DIA
1:30 LA CONVERSA
2:00 VOLTA I VOLTA
2:30 MIRADOR
4:30 GAUDEIX LA FESTA
5:00 ESTUDI 3
5:30 LA CONVERSA

Dijous 28
7:00 LA CONVERSA
7:30 CALIDOSCOPI
9:00 VOLTA I VOLTA
9:30 LA CONVERSA
10:00 EL MIRADOR
12:00 LA CONVERSA
12:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
13:00 CALIDOSCOPI
13:30 VOLTA I VOLTA
14:00 LA CONVERSA
15:00 EL MIRADOR
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 LA CONVERSA
18:00 BA-BA

18:30 DE TEE A GRENN
19:00 MATARÓ AL DIA
20:00 TRAÇ DE CULTURA
20:45 MATARÓ AL DIA
22:00 COMTES: L’ORIGEN DE CAT.
23:00 MATARÓ AL DIA
0:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
0:30 MATARÓ AL DIA
1:30 TRAÇ DE CULTURA
2:00 GAUDEIX LA FESTA
2:30 MIRADOR
4:30 DE TEE A GRENN
5:00 CARRETERES
5:30 TRAÇ DE CULTURA

Divendres 29
7:00 DE TEE A GRENN
7:30 VOLTA I VOLTA
8:00 BA-BA
9:00 GAUDEIX LA FESTA
9:30 VOLTA I VOLTA
10:00 EL MIRADOR
12:00 TRAÇ DE CULTURA
12:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
13:00 VOLTA I VOLTA
13:30 GAUDEIX LA FESTA
14:00 VOLTA I VOLTA
15:00 EL MIRADOR
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 TRAÇ DE CULTURA
18:00 BA-BA
18:30 CREURE AVUI
19:00 MATARÓ AL DIA
20:00 CARNET ESPORTIU
20:45 MATARÓ AL DIA
22:00 COMTES: L’ORIGEN DE CAT.
23:00 MATARÓ AL DIA
0:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
0:30 MATARÓ AL DIA
1:30 CARNET ESPORTIU
2:00 BDNBOX
2:30 MIRADOR
4:30 ÚLTIMA SESSIÓ
5:00 GAUDEIX LA FESTA

22:00 CONCERT DE NADAL
23:30 LA MÀGIA DE CANTAR
0:30 CANÇONS NOCTURNES.
2:00 DE TEE A GRENN
2:30 CAMINANT x CATALUNYA
3:30 DE TEE A GRENN
4:00 VOLTA I VOLTA
4:30 DOSOS AMUNT
5:30 CARNET ESPORTIU

Dimarts 26
7:00 CAMINANT x CATALUNYA
8:00 BA-BA
9:00 RADIOFÒNICS
10:00 CAMINANT x CATALUNYA
11:00 BA-BA
12:00 CARNET ESPORTIU
12:30 CAMINANT x CATALUNYA
13:30 BA-BA
15:00 VOLTA I VOLTA
15:30 TELÓ DE FONS
16:00 CAMINANT x CATALUNYA
17:00 DE TEE A GRENN
17:30 CARNET ESPORTIU
18:00 BA-BA
18:30 BDNBOX
19:00 LA MÀGIA DE CANTAR
20:00 CALIDOSCOPI
20:45 CAMINANT x CATALUNYA
22:00 CANÇONS NOCTURNES
23:30 VOLTA I VOLTA
0:00 GAUDEIX LA FESTA
0:30 QUI CANTA, RECANTA!
2:00 ESTUDI 3
2:30 VOLTA I VOLTA
3:00 TELÓ DE FONS
3:30 CAMINANT x CATALUNYA
4:30 CAMINANT x CATALUNYA
5:30 CALIDOSCOPI
6:00 GAUDEIX LA FESTA

Dimecres 27
7:00 VOLTA I VOLTA

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

Programació facilitada per mataró Televisió

TV
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Desmantellen un garatge on feien partides 
il·legals de pòquer i cultivaven marihuana
Els Mossos intervenen 8.000 euros en efectiu i gran quantitat de fitxes  
i altres instruments per fer les partides

Successos: Redacció- ACN

 Els Mossos d'Esquadra van des-
mantellar el passat 7 de desembre 
a la nit un local clandestí dedicat 
al joc il·legal en la modalitat de 
Poker Holdem Texas a Argentona 
i han intervingut 8.000 euros i di-
versos instruments per dur a ter-
me les partides. El pòquer és un 
joc de catàleg i està prohibida la 
seva pràctica fora dels establiments 
autoritzats. 

La investigació es va iniciar set-
manes abans després que la policia 
rebés una informació que en un ga-
ratge de la localitat es feien partides 
de joc il·legal i van constatar que 
era freqüentat per un grup d'unes 
30 persones que s'hi apostaven 
importants quantitats de diners. 
Finalment, amb l'autorització del 
Jutjat contenciós número 17 i a 
petició de la Direcció General de 

Tributs i Joc de la Generalitat, es va 
fer una entrada i registre del local, 
on en aquell moment hi havia nou 
persones. A més, en un local ad-
junt, es van intervenir 185 plantes 
de marihuana.

En entrar al garatge, els jugadors 
tenien 1.020 euros sobre la taula 
juntament amb fitxes i instruments 
electrònics per facilitar el joc, tot 
i que els agents en van arribar a 
intervenir fins a 8.000, suposa-
dament destinats a les apostes. 
De les nou persones que hi havia 
en aquell moment al local, dues 
estaven organitzant i set jugant. 

També cultivaven marihuana
Durant el registre del local es va lo-
calitzar en un annex del local una 
plantació de marihuana propietat 
d’un dels organitzadors per la qual 
cosa es va posar en coneixement 

Tota la informació sobre 
la prova i l'entitat es pot 
ampliar a la web  
gmargentona.com/xtrem/

del Jutjat de Guàrdia de Mataró, 
el qual va autoritzar un segon re-
gistre d’aquest annex.

Es van intervenir 185 plantes de 
marihuana i material pel seu cultiu 
com llums, filtres, ventiladors, un 
aparell d’aire condicionat, ferti-
litzants i una bàscula de precisió. 
Arran d’aquest segon fet la Unitat 
d’Investigació de Mataró va instruir 
diligències penals i van imputar al 
seu propietari un delicte contra la 
salut pública en la seva modalitat 
de tràfic de drogues.

Fins a 6.010 euros de multa
Els denunciats podrien haver de 
fer front a multes de fins a 6.010 
euros, ja que els fets podrien ser 
constitutius d'una falta molt greu 
a la llei 1/1191 de 27 de febrer que 
regula el règim sancionador en 
matèria de joc.

Argentona
www.totmataro.cat/argentona
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La taxa d'atur a la vila és del 10,89 per cent

L'atur repunta mínimament 
a Argentona

La desocupació ha crescut mínimament Arxiu

núm. 1800 del 22 al 29 de desembre de 2017

 L’atur augmenta a Argentona 
el mes de novembre amb 4 per-
sones més respecte al mes ante-
rior. Actualment, hi ha un total 
de 606 persones aturades, el que 
representa una taxa de gairebé del 
10,89%. D'aquestes persones, 359 
són dones i 247 homes. 

Tot i això, les dades registrades 
són millors que les de l’any passat 
per aquestes dates, quan hi havia 
82 persones més sense feina que 
enguany.

A partir dels 60
Per edat, entre els 60 i 64 anys és 
la franja on hi ha més aturats amb 
106 persones, 69 de les quals són 
dones. I pel que fa als sectors eco-
nòmics, als serveis és on hi ha més 
atur amb 408 persones.

Consulti a la 1a pàgina altres ofertes a Mataró

25 ANYS
13.000 IMMOBLES GESTIONATS

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

www.sucasa.es

4129

www.sucasa.es

4129

90.000€

LOCAL COMERCIAL
Ref. 12825 AVDA. GATASSA: 86 m2 muy bien situado frente 
policía nacional y ambulatorio. Zona muy activa, colegios, parada 
de autobús... 2 plantas 43 m2 c/u. Expositor a la calle. Zona recep-
ción clientes o tienda. Zona de despachos, 2 dependencias más 
ideal almacén. Todo en perfecto estado.

T

168.000€

PISO EXCLUSIVO
Ref. 12734 Z./PL. FIVALLER: Bonito piso seminuevo pocos 
años, con ascensor. 68 m2 + 4m2, trastero. Piso exterior, muy lu-
minoso. Salón comedor 24m2. Cocina haya , galería. 2 dorm. Baño 
completo. Armario empotr en habit. principal. Zona Pl. Fivaller a sólo 
5 min. playa. Planta baja perfecto estado. Reserve hora de visita!!!

T

53.000€

ATENCIÓN INVERSORES
Ref. 12740 Z. CERDANYOLA SUR: Piso 1/2 altura sin ascen-
sor. 50 m2., 2 habit. Comedor. Cocina. Baño y galería. Buen esta-
do pero sin reformas. ideal gente sola o parejas. Muy enfocado a 
inversores que quieran alta rentabilidad (8,3 %).

T

350.000€

CASA A 4 VIENTOS
Ref. 12779 CERDANYOLA  NORTE / LLANTIA: ¡Ocasión 
especial! Parc. 400 m2, varios niveles. Garaje 2 vehículos. Zona 
ajard., huerto. Salón comedor. Cocina. Baño. Tza solar. 70 m2, 1ª 
pl. 2 habit. Personas quieran algo más que una vivienda.

T
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Pintor i ceramista mataroní establert durant dècades a Argentona ha exposat 
internacionalment i va morir a Segòvia, on residia de feia anys

 L'artista Josep Tur, el qual va 
treballar en el món de la ceràmi-
ca i la pintura durant tota la seva 
trajectòria, ha mort a l'edat de 86 
anys després d'una llarga malaltia. 
Nascut a Mataró i amb un ampli 
vincle amb Argentona, Tur va co-
mençar la seva trajectòria artística 
a aquest petit municipi maresmenc 
amb el seu germà. 

Després de crear moltes 
obres, Tur va acabar sent un 

L'artista Josep Tur mor a l'edat de 86 anys

Josep Tur, en una imatge difosa per Museu del Càntir i una de les seves obres Cedida

ar tis ta de reconegut prestigi a es-
cala mundial.

El Museu del Càntir d'Argento-
na es proposa ara presentar una 
retrospectiva de la trajectòria i 
les obres de Josep Tur per retre-li 
homenatge.

Trajectòria internacional
Les seves primeres exposicions van 
ser a Mataró i a Argentona, i segui-
dament va fer el salt a Barcelona. 

D'aquí va passar a portar les seves 
obres a Mònaco, París, Londres, 
Roma, Milà, entre moltes altres 
ciutats del món amb un alt pes de 
l'art. Als anys 60 ja era un artista 
de reconegut prestigi internacio-
nal que treballava la pintura i la 
ceràmica amb un estil propi. Es 
va traslladar a Segòvia, on va cen-
trar la seva projecció a la zona de 
Castella i el Nord d'Espanya, i on 
fi nalment ha mort.

Adreça web del banner invertit:

http://www.totjoia.es/

70€
Amb el CONCURS de la

PARAULA INVERTIDA i el
concurs del

BANNER INVERTIT

Paraula invertida:

TEVA

• 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:
ROSA BONCOMPTE GONELL

concursos
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P

PPRIMERA

PLANTA

COMPRA / VENDA
LLOGUER

ASSEGURANCES
Baixada de les Espenyes, 11, Mataró

T. 931 178 717 // 630 879 572 // 606 070 098

8282

Vivenda totalment reformada al centre 
del poble. Primer pis sense ascensor. 
Consta de saló menjador i cuina ame-
ricana. 3 habitacions i un despatx, 1 
bany complet amb dutxa i habitació de 
rentadora. Fusteria en alumini blanc, 
terres de gres imitació a fusta, cale-
faccio i a/a per conductes.

A ESTRENAR AL CENTRE

D´ARGENTONA I EN EXCLUSIVA!

176.000€

V-1082. Eixample. en exclusiva!!
Solar en venda per a nova 
construcció.
Solar de 300 metres quadrats.

Més informació a les
nostres o� cines

 SOLAR PER EDIFICAR A

L´EIXAMPLE EN EXCLUSIVA

560.000€

V-1091. Vallveric. Planta baixa amb 
480m2 de jardí. Immoble de 90m2. 
Consta de saló menjador ampli. Cuina 
gran de 12m2, rebedor amb guarda-roba, 
3 habitacions; 1 doble, 1 individual gran i 
1 individual. 2 banys complets. Calefacció 
per conductes. Garatge i traster gran amb 
accés directe des de l´ascensor. Piscina 
i zona enjardinada comunitària.

 ATENCIO A AQUEST

IMMOBLE!

299.000€

V-1080. Can Massuet.
Solar de 900 metres quadrats semi-
plà amb excel·lent orientació, amb 
construcció annexa. Saló amb xe-
meneia, cuina, 2 habitacions,1 bany 
i garatge. Atenció al seu preu.
Parcel·la molt assolellada i amb vis-
tes fantàstiques.

TERRENY EN VENDA A

DOSRIUS I A QUIN PREU!

74.000€

V-1075. Centre. Casa de 175 metres 
quadrats distribuïda en dues plantes 
amb pati de 75 metres a nivell de saló i 
cuina. 6 habitacions i 2 banys. Terrassa 
superior de 18 metres. a/a i calefacció 
i garatge propi.
Precisa reforma integral, però no per 
derrocar. acabi-la al seu gust en una 
zona cèntrica.

CASA A PLAÇA FIVELLER

AMB 75 METRES DE PATI

325.000€

A-400. Via Europa. Immoble en estat im-
pecable al C. Alemanya. De 70m2 amb 
molta llum, cantoner i amb garatge gran 
per a cotxe i moto. Saló menjador, amb 
sortida a gran a balcó. Cuina independent 
amb electrodomèstics d'alta gamma. 2 
hab.; 1 doble i 1 individual. 1 bany com-
plet. Al costat de col·legis i supermercats. 
fàcil entrada i sortida de Mataró.

  ASSOLELLAT I A

BON PREU!

169.000€

ATENCIÓ PROMOTORS! DISPOSEM DE SOLARS EN EXCLUSIVA
A MATARÓ, BARCELONA I MARESME

Volem agrair la confi ança dels nostres clients
i desitjar-los unes Bones Festes a tots!
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jutjat d'Alcanyís des d'on va decla-
rar a l'Audiència Nacional per vide-
oconferència. El jutge va decretar 
el seu ingrés al centre penitenciari 
de Terol. Se li imputen tres delictes 
d'assassinat i dos d'homicidi en 
grau de temptativa. Sobre Feher 
també consta una ordre de recerca 
i captura internacional per altres 
assassinats i delictes comesos a 
Itàlia i Sèrbia.

Indicis amb Susqueda
Ara l'objectiu és determinar si po-
dria estar relacionat amb el cas de 
Susqueda, tenint en compte que 
la noia apareguda morta al pantà 
tenia un tret al cap i el jove tenia di-
verses ferides al tronc compatibles 
amb una arma de foc. | Redacció

 La Guàrdia Civil està investi-
gant si l'autor del triple assassinat 
de Terol, Norbert Feher, conegut 
com a Igor el Rus, té relació amb 
el doble crim de Susqueda (Selva). 
Feher, buscat a Itàlia per diversos 
assassinats, va matar a trets a tres 
persones a la localitat aragonesa 
d'Albalate del Arzobispo. La po-
licia està ara en contacte amb els 
Mossos d'Esquadra, que es fan 
càrrec de la investigació del cas 
dels dos joves apareguts morts al 
pantà, per determinar si podrien 
estar relacionats.

El detingut és  un exmilitar serbi 
i va matar dos agents del cos de la 
Guàrdia Civil que participaven un 
dispositiu per localitzar l'autor dels 
trets que havien ferit dues perso-
nes més a Albalate del Arzobispo. 
El fugitiu també va matar un veí 
en una masia de la zona.

Amb historial
La policia va localitzar Feher, de 36 
anys, la matinada del 15 de desem-
bre a Mirambel després d'establir 
un ampli dispositiu de recerca. El 
detingut va quedar a disposició del 

La Guàrdia Civil contacta amb els Mossos d'Esquadra 
per intentar aclarir el cas 

Investiguen si 'Igor el Rus' 
és l'assassí de Susqueda

  El conductor d'un ciclomotor 
va morir dissabte en un sinistre a 
Arenys de Mar. Segons va informar 
el Servei Català del Trànsit els fets 
van passar a les 11.20 hores al punt 
quilomètric 1,8 de la C-61. Per cau-
ses que s'estan investigant es va 
produir una col·lisió per envestida 
entre un autocar i un ciclomotor 
i el conductor i únic ocupant del 
vehicle de dues rodes va morir. Es 
tracta d'A.M.G., de 84 anys i veí 
d'Arenys de Mar.

Arran de la incidència es van 
activar sis patrulles dels Mossos 
d'Esquadra i dues ambulàncies del 
Sistema d'Emergències Mèdiques 
(SEM). Com a conseqüència del 
sinistre es va tallar la C-61 en els 
dos sentits de la marxa i també el 
ramal de sortida de la C-32. | 

Va col·lisionar contra 
un autocar

Mor un arenyenc 
en un accident amb 
un autocar

Tasques de recerca al pantà de Susqueda

La C-61 a prop de la C-32 Cedida 

Cedida 

Més informació

El civisme és sentiment 
de pertinença en una co-
munitat i d'interès i res-
pecte pel bé comú

El sinistre de l'arenyenc va 
ser un dels dos accidents 
de trànsit greus del cap 
de setmana, que va deixar 
tres morts en l'ambit 
català. El cap de setmana 
es considerava d'alt risc

Ígor El Rus

Maresme núm. 1800 del 22 al 29 de desembre de 2017
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IMMO NOVA

IMMO NOVA

IMMO NOVA

Ref. 2523: Centre: Listo para entrar a vi-
vir. 3 habitaciones (2 dobles), cocina 
offi ce con galería anexa, amplio salón-
comedor con salida a balcón, 1 baño. 
Comunidad reducida!!

Ref. 2625: Camí Serra: Semi nuevo con 
ascensor y acabados de calidad. 2 ha-
bitaciones (1dobe), cocina offi ce, gran 
salón comedor con salida a balcón, 1 
baño.  No le falta un detalle!!

Ref. 2670: Havana: 170 m2 totalmente 
reformada en 2 plantas.  4 habitaciones 
(3 dobles), cocina offi ce, salón comedor, 
3 baños, pequeña terraza en 2º planta. 
Calef. a/a. No dudes en visitarla!!

Ref. 2686: Centro: Semi nuevo con ascen-
sor. 118m2, 4 habitaciones (2 dobles), gran 
salón-comedor con salida a balcón tipo 
terracita, 1 baños, 1 aseo, cocina offi ce. 
Vivienda defi nitiva!!

Ref. 2625: Camí Serra: Semi nuevo con Ref. 2625: Camí Serra: Semi nuevo con Ref. 2625: Camí Serra:
ascensor y acabados de calidad. 2 ha-
bitaciones (1dobe), cocina offi ce, gran 
ascensor y acabados de calidad. 
bitaciones (1dobe), cocina offi ce, gran 
ascensor y acabados de calidad. 

salón comedor con salida a balcón, 1 
bitaciones (1dobe), cocina offi ce, gran 
salón comedor con salida a balcón, 1 
bitaciones (1dobe), cocina offi ce, gran 

baño.  
salón comedor con salida a balcón, 1 
baño.  
salón comedor con salida a balcón, 1 

No le falta un detalle!!
salón comedor con salida a balcón, 1 

No le falta un detalle!!
salón comedor con salida a balcón, 1 

Ref. 2670: Havana: 170 m2 totalmente Ref. 2670: Havana: 170 m2 totalmente Ref. 2670: Havana:
reformada en 2 plantas.  4 habitaciones 
(3 dobles), cocina offi ce, salón comedor, 
reformada en 2 plantas.  
(3 dobles), cocina offi ce, salón comedor, 
reformada en 2 plantas.  

3 baños, pequeña terraza en 2º planta. 
(3 dobles), cocina offi ce, salón comedor, 
3 baños, pequeña terraza en 2º planta. 
(3 dobles), cocina offi ce, salón comedor, 

Calef. a/a.
3 baños, pequeña terraza en 2º planta. 
Calef. a/a.
3 baños, pequeña terraza en 2º planta. 

 No dudes en visitarla!!
3 baños, pequeña terraza en 2º planta. 

 No dudes en visitarla!!
3 baños, pequeña terraza en 2º planta. 

Ref. 2686: Centro: Semi nuevo con ascen-
sor. 118m2, 4 habitaciones (2 dobles), gran 
salón-comedor con salida a balcón tipo 

118m2, 4 habitaciones (2 dobles), gran 
salón-comedor con salida a balcón tipo 

118m2, 4 habitaciones (2 dobles), gran 

terracita, 1 baños, 1 aseo, cocina offi ce. 
Vivienda defi nitiva!!

Ref. 2688: Peramás: Vivienda actualizada para entrar a vivir y en edifi cio con ascensor. 3 habitaciones, 
amplia cocina offi ce con galería integrada, salón comedor exterior y luminoso, 1 baño. Armarios em-
potrados en 1 habitación y en el pasillo. Ideal 1a vivenda en zona muy cotizada!!
                                                                                                                                                            115.000€

EN EXCLUSIVA

1P IMMO NOVA.indd   1 20/12/17   9:57



estat necessari concertar una ope-
ració de préstec amb una entitat 
bancària per un import d'1.100.000 
euros. 

Pendents del bloqueig
Inicialment, estava previst que el 
Consell Català de l’Esport, a través 
de l’Institut Català de Finances, 
assumís una part important de la 
despesa total del projecte, però la 
situació de bloqueig dels comptes 
de la Generalitat de Catalunya per 
part de l’Estat espanyol ha obligat 
el consistori a ampliar el fi nan-
çament bancari. Aquest fons, un 
cop desbloquejat, serà destinat 
al desenvolupament de la segona 
fase. | Redacció

 L’Ajuntament de Sant Andreu 
de Llavaneres dona per fer que el 
futur pavelló poliesportiu en el sec-
tor Els Ametllers serà una realitat 
a fi nals del 2018. Després d’anys 
de demora, la nova instal·lació és 
considerada una acció estratègica 
i segons el regidor d’Urbanisme, 
Josep Ruiz, amb aquest projecte 
es dona resposta “a una deman-
da història dels veïns i veïnes de 
Sant Andreu de Llavaneres”. Ja s’ha 
obert el concurs per licitar les obres 
a partir d’un plec de condicions 
que, segons Ruiz, “garanteix un 
futur pavelló poliesportiu exem-
plar en termes de sostenibilitat, 
accessibilitat i efi ciència”.

Les obres de construcció del nou 
poliesportiu i vestuaris al sector 
d'Els Ametllers s’allargaran durant 
deu mesos, aproximadament i es 
desenvoluparan en dues fases: la 
primera consistirà a habilitar la 
pista multi esportiva i, en una sego-
na etapa, es construirà la resta del 
pavelló poliesportiu i els vestidors.

Per tal d'endegar la inversió ha 

L’Ajuntament obre el procediment per unes obres 
que duraran deu mesos 

Llavaneres vol tenir el nou 
pavelló a finals de 2018

 La Regidoria de Promoció 
Econòmica, Comerç i Turisme de 
Caldes d'Estrac s'ha adherit, com 
a prova pilot, a executar conjun-
tament amb l’Ajuntament de Sant 
Andreu de Llavaneres el catàleg 
del comerç  per tal de fer més vi-
sible l'oferta comercial local i de 
proximitat durant la campanya 
de nadal.

El Catàleg ja ha estat editat 
dues vegades en el municipi de 
Llavaneres i compta amb una 
àmplia participació del comerç. 
Per això, la Regidora de promoció 
econòmica, comerç i turisme de 
Caldes té la voluntat que, després 
d'aquesta prova pilot, el catàleg 
tingui una major acollida entre 
els comerços caldencs en futures 
edicions, i alhora esdevingui una 
eina que ajudi a dinamitzar i pro-
mocionar el comerç local. 

7.500 exemplars
S'ha previst una tirada de 7.500 
exemplars que es repartiran a totes 
les llars i comerços participants de 
Caldes d'Estrac i Sant Andreu de 
Llavaneres. Fullejant les pàgines 
s'hi troben comerços que estan a 
tocar de casa i que poden servir per 
fer un bon regal. | Redacció

Se'n fan 7.500 exemplars 
per la campanya de Nadal

Editen un catàleg de 
comerç conjunt de 
Caldes i Llavaneres

El projecte de nou pavelló de Llavaneres

El catàleg comercial Cedida 

Cedida 

Josep Ruiz

"Serà un poliesportiu 
exemplar en termes de 
sostenibilitat, accessibili-
tat i eficiència"

Maresme núm. 1800 del 22 al 29 de desembre de 2017
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És la presidenta de la Fira de Pessebres i Ornaments en la seva XXXVa edició

Dolors Pérez,
Veterania pessebrista

Laia Mulà

 La Dolors Pérez és una mataronina plena d'energia 
a qui li agrada implicar-se en el que passa a la ciutat. 
Durant l'últim mes ha passat els dies a la plaça Santa 
Anna venent objectes nadalencs ara que s'apropen les 
festes i envoltant-se de l'esperit més nadalenc. Treballar 
a la Fira de Pessebres i Ornaments s'ha convertit per 
ella en una tradició, doncs ja fa 29 anys que hi munta 
la seva paradeta durant el mes de desembre. A més, 
des de fa tres anys s'ocupa de la gestió de la fira com 
a presidenta de la Fira de Pessebres i Ornaments de 
Mataró, càrrec que anys abans ja havia ostentat du-
rant una dècada. Després de quasi tres dècades, Pérez 
és una de les pessebristes amb més experiència i com 
a presidenta treballa per garantir que la fira funcioni 
amb normalitat, que tots els firaries es trobin a gust, 
a més de gestionar les relacions amb l'Ajuntament.

Les vendes de la XXXVa Fira de Pessebres i Ornaments 
de Mataró s'han mantingut en la dinàmica dels últims 
anys, relata. “Hi va haver una època que hi havia més 
vendes però ara els materials són més resistents i no 
es trenquen”, explica, fet que fa que s'hagin de renovar 
amb menys freqüència.

L'intens fred d'aquesta època no l'impedeix muntar 
any rere any la seva paradeta, on ven objectes nadalencs 
com, per exemple, simbombes, ponsèties de proximitat 
portades de Cabrera i dibuixos de vellut, entre d'altres. 
A més, també ofereix elements pel pessebre com ca-
setes fetes a mà, suro, molsa i figuretes de tot tipus per 
guarnir-lo amb deteniment. 

A més de participar en la fira, la Dolors també ven 
petards a Llavaneres quan s'apropa Sant Joan, roses per 
Sant Jordi i flors al Cementiri quan arriba Tots Sants. És 
nascuda a Mataró i, com que hi ha viscut tota la vida, 
es defineix com una entusiasta de totes les activitats 
que mouen el teixit social de la ciutat. Un exemple 
d'aquest vincle és la seva aportació a la Colla Castellera 
Capgrossos de Mataró des del naixement d'aquesta.

L'àvia castellera

"Vaig participar a la primera actuació dels 
Capgrossos, quan encara no teníem ni camisa”, 
confessa amb il·lusió. Li agrada col·laborar amb 
les tasques que se li encomanen perquè la colla 
té un paper molt important a la seva vida. A més 
de fer-hi tasques logístiques, també és pinyaire i 
té clar que li agrada viure el castell des de sota 
"perquè es viuen sensacions molt maques que són 
difícils d'explicar”, destaca i afegeix que se sent 
“com l'àvia de tots els castellers”.

APunts

Defineix-te: Polifacètica i solidària

una pel·lícula: El rei lleó

un llibre: 'De mica en mica s'omple la pica', de 
Jaume Fuster

un somni: Que Catalunya sigui independent

un repte: Fer castells de 10 pisos amb els Capgrossos 
de Mataró

 Daniel Ferrer 

Perfils
www.totmataro.cat/perfils
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SI QUIERE ALQUILAR O VENDER SU PISO, LLÁMENOS AL:   937 965 148

OCASIÓN: Piso de media altura refor-
mado, con balcón exterior, muy lumi-
noso 3 hab. 2 dobles, cocina formica 
beige y galería, 1 baño.

PISO ALTO CON ASCENSOR: Refor- 
mado, calefacción, 4 hab. 2 dobles, baño 
con ducha, cocina de haya, galería, puer-
tas de roble, exteriores aluminio blanco.

OBRA NUEVA-OPORTUNIDAD: Planta 
baja con jardin de 60m2, 2 hab. espacio-
sas, 1 baño completo, cocina indepen-
diente. Último piso a la venta.

OCASIÓN. PRIMER PISO DE 100M2: 
Consta de 5 hab. 4 de ellas dobles, baño 
con ducha, cocina office, galeria anexa, 
balcón exterior, terrado comunitario.

PISO MEDIA ALTURA CON ASCENSOR: 
4 hab. 2 dobles, 2 baños compl, cocina 
office roble, salón comedor con chimenea, 
a.a., calefacción, armarios empotrados.

.Ref. 3204 
Z.ROCAFONDA:

78.000€

Ref. 2491 
Z.EIXAMPLE:

175.000€

Ref. 4448
Z. P.I CADAFALCH:

165.000€

Ref. 4493 
Z.CERDANYOLA:

118.000€

Ref. 4490 
Z.ROCABLANCA:

189.000€

T T

T T

T

El equipo de C
&M 

Gestiones Inmobiliarias, 

les desea una
s 

Felices Fiestas!!

El equipo de C
&M 

Gestiones Inmobiliarias, 

les desea una
s 

Felices Fiestas!!

El equipo de C
&M 

Gestiones Inmobiliarias, 

les desea una
s 

Felices Fiestas!!

OCASIÓN: Piso de media altura refor-Piso de media altura refor-Ref. 3204 T OCASIÓN. PRIMER PISO DE 100M2:OCASIÓN. PRIMER PISO DE 100M2:Ref. 4493 T

PISO ALTO CON ASCENSOR:PISO ALTO CON ASCENSOR: Refor- Ref. 2491 T PISO MEDIA ALTURA CON ASCENSOR:PISO MEDIA ALTURA CON ASCENSOR:Ref. 4490 T

OBRA NUEVA-OPORTUNIDAD: Planta Ref. 4448

5365

T. 937 965 148
Rda. Francesc Macià, 28 (esqui. c/Castaños) · Mataró
inmobiliariacym@ono.com 
www.cymgestionesinmobiliarias.com
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MÉS IMMOBLES A LA NOSTRA WEB:  www.fi nquescastella .comwww.fi nquescastella .com

Propietari: li lloguem amb les màximes garanties.
Truqui’ns!  93 757 83 83info@fi nquescastella.com

www.fi nquescastella.com

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

Pis seminou al centre de Mataró!
Pis de 61m² amb ascensor  perfectament comunicat amb tots els serveis !!! 
Consta d’1 habitació amb bany complet. Cuina americana. Saló menjador a 
balcó, amb vistes. pis climatitzat, terra de gres, portes de fusta.  Garatge i traster 
opcionals. Per entrar a viure.!!!  T 151304 135.000€

M� ins

Planta baixa en exclusiva, 2 habit., 2 banys complets, cuina offi ce, safareig 
saló, gran terrassa 26m². Espais amplis. A més, si li han agradat els mo-
bles, tindrà la possibilitat de quedar-se amb ells. Gran zona comunitària 
amb piscina i zona infantil. Tot el quebusca per entrar a viure.!!  T151326

Magnífi c pis de 87m2 a la zona del Parc Central!

219.450€

P� c Cen� al

850€

400€

1.500€

600€
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MÉS IMMOBLES A LA NOSTRA WEB:  www.fi nquescastella .comwww.fi nquescastella .com

Propietari: li lloguem amb les màximes garanties.
Truqui’ns!  93 757 83 83

219.450€

870€

T110566 Eixample. Preciós pis a 5 minuts Plaça Sta Anna. 55m², 1 habit, bany 
complet amb dutxa, cuina americana, saló menjador amb balcó. Totes les comoditats, 
ascensor, calefacció, aire condicionat, terres de marbre. Truca’ns i vine a veure-ho!!

T151240 Parc Central. Espectacular planta baixa 100m². 2 habit. dobles, 1 individual, 
2 banys complets, cuina 17m² i gran saló menjador  32m², 2 terrasses de 20m² i 15m² 
una de les quals té accés directe a la piscina comunitària. Plaça de garatge inclosa.!!

1.100€

T 110559 Via Europa.  Espectacular pis tot reformat de disseny. Espais molt amplis, 
60m², 2 habitacions, bany complet amb dutxa, cuina amèrica, saló menjador, aa / cc, 
ascensor, pàrquing i traster inclòs. Molt bona zona, familiar i al costat de tots els serveis!

850€

T110552 Arenys de Mar-Centre. S’enamorarà d’aquest habitatge amb increïbles vistes 
al mar i al port. 60m², 2 habitacions, un bany amb dutxa, cuina tipus office, una àmplia terras-
sa amb vistes al mar, ascensor i totalment moblat!!

825€

870

T420178 Dosrius. Casa 243m² parc. 1500m², 7 habit, 3 banys + 1 servei, cuina america-
na saló menjador, llar de foc, galeria, 2 balcons 20m² calef, garatge 4 cotxes , traster. Jardí de 
1500m² amb piscina, zona barbacoa, hort!!

400€

T303014 Centre. Local de 80m² de superfície amb magatzem de 35m², disposa de  
bany, persiana elèctrica... És ideal per a serveis o despatx !!

T410219 Llavaneres-Centre. Preciós pis amb piscina comunitària i zona enjardina-
da. 100m², 3 habitacions, 1 suitte, cuina equipada, galeria, menjador a la terrassa de 
100mts a nivell, dos banys complets, dues pla. pàrquing, traster i piscina!

1.500€

600€

1.500€

T301108 Camí de Serra. Local cial de 55m2. Ideal per muntar una oficina, serveis 
consultori. Si estàs pensant en muntar negoci o traslladar-te aquest es el teu local!

450€
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+ 1000 immobles a la nostra pàgina web: www.urbenia.es

Les vivendes estrella
són exclusives d’Urbenia

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

LOCALS COMERCIALS
REFERÈNCIA POBLACIÓ I ZONA DESCRIPCIÓ PREU

MATARÓ - Cirera

MATARÓ - Eixample

MATARÓ - Eixample

MATARÓ - Cerdanyola Nord

MATARÓ - Eixample

R.80321

R.80316

R.23580

R.80217

R.80266

Petit local en carrer molt trasitat. 1 bany.

Local de 100m2 amb divisions, 1 bany i a/c. 

Local diàfan de 200 m2 ,1 bany, magatzem i pati posterior.

Local diàfan de 140m2, amb 1 bany i 1 altell. Ideal taller.

Local de 80 m2 amb 1 bany. En Avinguda principal.

20.000€  

50.000€

99.000€ o 500€/mes

105.000€ o 500€/mes

137.000€  

249.000 €

MATARÓ - Via Europa R 80050

Espectacular pis amb terrassa 60m2, 3 hab, 
pk i traster a mateixa fi nca. Oportunitat!!

245.000 €

MATARÓ - Centre R 19175

Gran pis de 4 hab (2 dobl), orientat al mar, 
traster i pk fi nca. PIS DEFINITIU!!

158.000€

MATARÓ - Cerdanyola R 80254

Pis acollidor i lluminós amb vistes a Burriac, 3 
hab, cuina reformada. Finca amb ascensor.  
Pis ideal!

Pèrits 
Judicials

93 798 01 11 
info@urbenia.es 
www.urbenia.es

93 798 01 11               mataro@urbenia.es           www.urbenia.es

12 pisos, 20 pàrquings i 19 trasters
Immobles de 2 a 5 habitacions (4 + estudi de 26m2)

Baixos amb pati i dúplex amb grans terrasses

MATARÓ - Ronda Prim, 82 - 
ARENYS DE MAR - Riera Pare Fita, 30 

ALTRES OFICINES: 
BADALONA, EL MASNOU, PREMIÀ DE MAR
                                

Des de
159.000 €

Obra nova al C/Fortuny nº 24

Promoció de

109.260 €

Mataró - Figuera Major R 80161

Fantàstic pis lluminós, 3 hab i despatx,  pk i 
traster. Inmoble per retocar i deixar al teu gust.
Fantàstic pis lluminós, 3 hab i despatx,  pk i 

230.000€

ARGENTONA - Ginesteres R 80219

Magnífi ca casa 6 hab i golfes,  terreny de 
1500 m2,  jardí i horta. Oportunitat vivenda 
defi nitiva! 

225.000€

MATARÓ - Camí Serra R 18385

Pis tot exterior 4 hab, 2 banys,  menjador 
2 ambients i cuina offi ce. Pk a la mateixa 
fi nca. Únic!!

149.000€

MATARÓ - Cerdanyola R 19206

Dúplex amb terrassa 37 m2, 3 hab (1 sui-
te), pk, calefacció, ascensor, molta llum. 
Defi nitiu!126.900 €

MATARÓ - La Llàntia R 80173

Vols estrenar pis? Pis tot refor 2 hab, cuina 
nova, wc, saló 24 mts. Llista oberta per veure’l.
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Entra a www.urbenia.es per veure
el tour virtual de la vivenda!

Pèrits 
Judicials

93 798 01 11 
info@urbenia.es 
www.urbenia.es

93 798 01 11               mataro@urbenia.es           www.urbenia.es

12 pisos, 20 pàrquings i 19 trasters
Immobles de 2 a 5 habitacions (4 + estudi de 26m2)

Baixos amb pati i dúplex amb grans terrasses

MATARÓ - Ronda Prim, 82 - 
ARENYS DE MAR - Riera Pare Fita, 30 

ALTRES OFICINES: 
BADALONA, EL MASNOU, PREMIÀ DE MAR
                                

Des de
159.000 €

Obra nova al C/Fortuny nº 24

Promoció de

ALTRES OFICINES:
BARCELONA, GRANOLLERS, PREMIÀ DE MAR
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