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www.sucasa.es
+ Informació + immobles + fotos

168.000€

SITUACIÓN INMEJORABLE
Ref. 11988 JUNTO LA RIERA: En pleno cen-
tro de Mataró. Vivienda de 95 m2 en edifi cio 
de pocos vecinos y tipo clásico. Restaurada 
recientemente, de imagen impecable hasta 
el último detalle. 4 dormitorios. Sala de estar 
luminosa. Gran cocina 10 m2 totalmente nue-
va. Galería posterior. Suelos parquet natural.

130.000€

¡OPORTUNIDAD!
Ref. 12649 CERDANYOLA SUR: Perfecta-
mente ubicado y cerca accesos vías comuni-
cación. Vivienda 90m2 restaurada totalmen-
te. Distribución muy acertada, luminosidad y 
vistas despejadas. Amplio salón comedor.Bal-
cón.3 dormitorios( antes 4).Cocina equipada. 
Galería. Baño + Aseo. Buena compra.

229.000€

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

59.950€

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

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

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

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

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

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

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

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

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

T. 93 757 12 82

25 ANYS

(Entreguem 6.000€ a l’acte)

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

+ DE 13.000 IMMOBLES GESTIONATS

T

VENUT!

Ref. 12628
CIRERA

160.000€

 que s’adapti 

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

72.000€

IDEAL INVERSORES
Ref. 12648 JTO. PZA. JOAN XIII: Apropia-
do inversores!! Alto en edifi cio con ascensor. 
La vivienda es totalmente exterior en esquina 
y ocupa una superfi cie de 68 m2 sin pasillos.3 
dormitorios, Salón comedor  amplio. Balcón 
esquinero. Cocina actualizada. Galería anexa. 
Baño. Asegúrese una buena rentabilidad.

T

328.000€

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

T

139.500€

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

T 147.000€

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

T

85.000€

BUEN PRODUCTO
Ref. 12639 EIXAMPLE/JTO. C.BIADA: Bue-
na ubicación junto calle comercial, colegios y 
servicios. Piso exterior con ascensor. Lumino-
sidad y estado realmente bueno. 2 dorm. do-
bles. Salón comedor buenas medidas. Cocina 
a estrenar. Baño con ducha. A un paso del 
centro. Buena oportunidad por cualidades.

T

168.000€

SITUACIÓN INMEJORABLE
Ref. 11988 JUNTO LA RIERA: En pleno cen-
tro de Mataró. Vivienda de 95 m2 en edifi cio 
de pocos vecinos y tipo clásico. Restaurada 
recientemente, de imagen impecable hasta 
el último detalle. 4 dormitorios. Sala de estar 
luminosa. Gran cocina 10 m2 totalmente nue-
va. Galería posterior. Suelos parquet natural.

T

130.000€

¡OPORTUNIDAD!
Ref. 12649 CERDANYOLA SUR: Perfecta-
mente ubicado y cerca accesos vías comuni-
cación. Vivienda 90m2 restaurada totalmen-
te. Distribución muy acertada, luminosidad y 
vistas despejadas. Amplio salón comedor.Bal-
cón.3 dormitorios( antes 4).Cocina equipada. 
Galería. Baño + Aseo. Buena compra.

T

295.000€

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

T

179.000€

¡ATENCIÓN A ESTA OPORTUNIDAD!
Ref. 12579 JTO. ROCABLANCA: Bien comu-
nicado, calle tranquila. Vivienda exterior, recien-
te construcción. Imagen actual, distribución 
muy acertada. Luminosidad. 3 dorm. Salón co-
medor amplio. Balcón/tza. 2 baños nuevos. Co-
cina equipada. Calefacción. Parking incl. Posibi-
lidad otra plaza + trastero. El mejor de la zona.

T

229.000€

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

T

59.950€

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

T

190.000€

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

T

Ref. 12628
CIRERA
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de refugiats que ja no tenen casa, ni refugi, ni país i 
per no tenir, ja no tenen ni la nostra atenció. Deu ser 
allò del fet de ser líquids, que ens queda d'en Bauman, 
que fi ns i tot hi ha qui mentalment pot gosar insultar 
la realitat creient que el drama humanitari que s'es-
campa des d'Orient fi ns a l'ombra de casa nostra és 
cosa de l'any que els anuaris ja van glossar i tancar.

Miserables. És el que som nosaltres i no ells, pobres, 
si estabornits per aquest dia a dia i el color gris te-
diós no som capaços ni tan sols d'indignar-nos. Ni 
tan sols de ser persones humanes. Fa poc més d'una 
dècada vam fer-nos forts contra una Guerra injusta 
i ara acotem el cap contra la injustícia inhumana de 
la qual som còmplices. El pròxim 18 de febrer hi ha 
una manifestació a Barcelona d'aquelles que "no 
serveixen de res". Quant fa que no ens atrevim a alçar 
una mica la mirada? Quant de temps més hem de 
creure que les vergonyes s'acaben quan les notícies 
callen? El dia 18, toca ser a Barcelona.

Opinió: Cugat Comas

 Per allò que els testos s'assemblen a les olles, el 
2017 arrenca amb regustos del 2016. Feta la digestió, 
mai fàcil, dels excessos festius i mentre ens embol-
callem en la intenció de complir propòsits que ens 
facin més sans i més bons, ens segueix semblant 
que a les notícies només hi coneixem els temes de 
sempre i cada mort rellevant sembla que ens deixi 
un món una mica pitjor. Sent temps de recol·lecció 
informativa, els titulars concloents sobre l'any que 
tot just hem tancat s'enllacen els uns amb els altres. 
Ens maregen amb números i estadístiques i tots 
plegats tindrem l'humor cínic de seguir conjugant 
en pretèrit tot allò d'aquella crisi en la qual diuen 
que ja no vivim.

Arribem a la dita 'Setmana dels Barbuts' que passa 
per ser una consuetud amb rerefons estadístic i, abri-
gueu-vos, diuen que el fred apretarà. Nosaltres en 
passarem, però els que l'estan patint són els milers 

A la manifestació

L’ENQUESTA

Com veus la sintonia 
entre els dos socis de 
govern?

69,8% Dolenta.
20,9% Regular.
9,3% Bona.

CARE SANTOS

LA PREGUNTA

Estàs a favor de l'ampliació 
de Mataró Parc?

SATURACIÓ A URGÈNCIES

La il·lusió dels més petits és la imatge pròpia de cada 5 de gener, quan 
la Cavalcada i els Reis de l'Orient arriben a la ciutat

APLAUDIT: Guanya el Premi 
Nadal i consolida la seva trajec-
tòria de novel·lista de primer nivell. 
L'enhorabona!

CASTIGAT: És normal que la grip 
provoqui més atencions però cal-
dria que l'Hospital de Mataró tingu-
és més recursos per respondre-hi.

VOTA L'ENQUESTA A:

Daniel Ferrer 

Davant de tot

Davant de tot 1754.indd   1 11/1/17   17:38



www.maresmed.com
Tel: 935 108 080

6 CASES
OBRA NOVA
Mataró (Can Serra)
2a fase a la venda

A partir de
445.000€
Distribució i acabats
personalitzats

minuts
de Barcelona

minuts
de Mataró Park

20

2

Parcel·les de 450m2
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BONS PROPÒSITS
Amb el nou any es multipliquen els objectius 
personals: aquest 2012 els has d’aconseguir
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El Corte Inglés, la tardor de 2014
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 Foto antiga Les portades

 La fotografi a antiga d'aquesta 
setmana mostra les conegudes 
com 'cases barates' del Grup Goya 
de Mataró. El conjunt catalogat 
del Grup Goya està format per 
33 habitatges en fi lera construïts 
l’any 1926 per la “Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de Mataró”. 
Aquest conjunt, conegut popu-
larment com “les cases barates”, 
està situat entre la ronda de Joan 
Prim i els carrers de Francisco de 
Goya, de Pompeu Fabra i del Bisbe 

Les 'cases barates' de Mataró

Benet i Serra. És d’estil noucentista 
i va ser projectat per l’arquitecte 
Eduard Ferrés i Puig i per l’engi-
nyer Ignasi Mayol i Pasant.

L'any 2010, l'Ajuntament va re-
dactar un Pla especial d’ordena-
ció volumètrica de les cases per 
resoldre les discrepàncies exis-
tents entre els condicionants de 
protecció de les cases i els crite-
ris d’ordenació establerts pel Pla 
General d’Ordenació de Mataró.

De fa 25 anys

De fa 15 anys

De fa 5 anys

Foto antiga 1754.indd   1 11/1/17   16:23
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Mataró Parc té llum verda judicial per ampliar les seves instal·lacions Arxiu 

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

CALEFACCIÓ-GAS
CALDERES

Pressupostos sense compromís

SOM

PROFESSIONALS

El Suprem avala l'ampliació de Mataró Parc  
Dóna llum verda al projecte de 30.000 metres més d'establiments comercials que 
Ajuntament, Generalitat i TSJC havien denegat fins al moment

Urbanisme: Redacció

  El Diari Ara es feia ressò dissabte 
passat en primícia d'una notícia 
important pel comerç mataro-
ní. El Tribunal Suprem ha avalat 
l'ampliació de Mataró Parc que 

Ajuntament i Generalitat havien 
vetat fi ns al moment. L'ampliació 
del centre comercial, propietat 
de l'empresa General de Galerías 
Comerciales, està enfangada en 
la via judicial des de fa més d'un 
lustre. El projecte de l'operador 

va topar amb l'oposició d'Urba-
nisme de la Generalitat, que argu-
mentava que els metres quadrats 
amb què es volia ampliar –que ja 
són propietat de l'empresa– no 
formen part de la trama urbana 
consolidada del municipi. 

Ciutat
www.totmataro.cat/ciutat

Obertura 1-2 ciutat 1754.indd   2 10/1/17   19:12



Mataró Parc va ser inaugurat l'any 2000 i compta amb uns 120.000 
metres quadrats, amb una capacitat de 3100 places d'aparca-
ment, 2100 de les quals són subterrànies. Es calcula que rep uns 
20 milions de visitants cada any. La proposta d'ampliació que hi 
ha sobre la taula contempla 30.000 metres quadrats adjacents 
a les actuals instal·lacions amb nous establiments. L'ampliació 
del centre comercial és una de les apostes més clares de Mataró 
Parc, que algunes informacions apunten que hauria retirat el seu 
patrocini a la Festa al Cel –provocant-ne indirectament la seva 
suspensió– davant l'immobilisme de l'Ajuntament per advocar 
a favor d'aquesta operació.

Un projecte molt anhelat

El Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya va resoldre, davant el 
recurs de Mataró Parc, a favor de 
la Generalitat. Ara però el Tribunal 
Suprem canvia aquesta interpre-
tació per complet.

Sentència clara
La sentència de la qual es fa ressò 
l'Ara afi rma que "no pot ser dene-
gada l’autorització per a la seva 
ampliació o reforma” al Mataró 

Parc per la seva exclusió de la tra-
ma urbana. El tribunal es basa en 
la legislació europea i en la llei de 
reactivació econòmica espanyola, 
a més de criticar la llei catalana en 
la qual s'emparaven Generalitat, 
Ajuntament i TSJC per frenar l'am-
pliació del gran centre comercial 
mataroní. La sentència és meri-
dianament clara i s'acompanya 
d'una interlocutòria dóna la raó 
a Mataró Parc.

El tribunal es basa en la 
legislació europea i en la 
llei de reactivació econò-
mica espanyola, a més 
de criticar la llei catalana 
en la qual s'emparaven 
Generalitat, Ajuntament 
i TSJC per frenar l'ampli-
ació del gran centre co-
mercial mataroní.

www.totmataro.cat/ciutat
núm. 1754 del 13 al 19 de gener de 2017

Obertura 1-2 ciutat 1754.indd   3 10/1/17   19:12



*4 m d'instal·lació màxima

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

· Per 150€ més instal·li: o

MARCA A ESCOLLIR:

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

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

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

MARCA A ESCOLLIR:

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

MARCA A ESCOLLIR:

Instal·lació inclosa*
670€

3.000 Frig.
Instal·lació inclosa

25KW

1.365€

Inclou el tram de sortida de fums 
subministrats amb la caldera

David Bote, Alcalde de Mataró, en un Ple Municipal recent  Daniel Ferrer 

 ¿L'Ajuntament de Mataró està 
a favor de l'ampliació de Mataró 
Parc? Aquesta ha estat la pregunta 
més reiterada, feta del dret i del 
revés, en el transcurs de la troba-
da d'any nou de la premsa amb 
l'Alcalde. David Bote ha esquivat 
posicionar-se i s'ha limitat a as-
segurar que "quan hi hagi un pro-
jecte en ferm, l'estudiarem i si és 
una bona oportunitat, l'aprofi ta-
rem". Pel batlle, però, la sentència 
del Suprem "no suposa cap auto-
matisme" i ha llençat la pilota a la 
teulada de la Generalitat, ja que 

L'Alcalde recorda que la competència en la matèria és de la Generalitat i demana un 
projecte que "respecti l'equilibri amb el petit comerç"

"la sentència els interpel·la a ells".
L'Alcalde aposta per "seguir po-

tenciant el comerç de proximitat, 
amb el pla de dinamització que ja 
ha entrat al PAM per a aquest 2017" 
i supedita el suport municipal a 
l'ampliació del centre comercial 
a "verifi car si és respectuós amb 
l'equilibri amb el petit comerç".

Bote assegura que "en cap cas 
la sentència dóna llum verda a 
l'ampliació del centre comercial, 
ja que s'està parlant d'un projecte 
que no ha estat presentat com a 
tal". En aquest sentit, assegura, la 

Bote evita mullar-se sobre 
l'ampliació de Mataró Parc 

interlocutòria del Suprem anul·la 
el traçat de la coneguda com tra-
ma urbana consolidada però que 
l'Ajuntament desconeix si la nova 
proposta d'aquesta parcel·lació 
inclourà els terrenys propietat de 
Mataró Parc en els que l'operador 
vol ampliar les seves instal·lacions. 
A més, Bote ha recordat que la 
parcel·lació d'aquest àmbit està 
suspesa per una sentència de l'any 
2000, motiu pel qual remet el pos-
sible suport o no a l'ampliació "a 
conèixer el projecte concret i tam-
bé la posició de la Generalitat" | C.C.

Ciutat

Obertura 3-4 2NOT.indd   2 10/1/17   19:11



*4 m d'instal·lació màxima

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

· Per 150€ més instal·li: o

MARCA A ESCOLLIR:

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

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

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

MARCA A ESCOLLIR:

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

MARCA A ESCOLLIR:

Instal·lació inclosa*
670€

3.000 Frig.
Instal·lació inclosa

25KW

1.365€

Inclou el tram de sortida de fums 
subministrats amb la caldera

El dia de la presentació de les línies exprés.cat  Anna Aluart 

 Més busos en hores pun-
ta entre Mataró i Barcelona. 
El Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat 
atendrà el clam dels usuaris a par-
tir del febrer amb un increment 
de les expedicions que permetrà 
reforçar les hores punta d’anada 
a Barcelona al matí i les tornades 
a partir de migadia. 

Els usuaris de la línia e11 dis-
posaran de 23 noves freqüències 
(11 d’anada i 12 de tornada) que 
se sumen a les actuals. El bus ex-
prés.cat Mataró-Barcelona es va 

La Generalitat anuncia que disposarà 23 noves expedicions de la línia exprés e11 
després de les queixes d'usuaris i l'Ajuntament

posar en servei el febrer del 2015 
i l’últim any ha transportat més 
d'1,5 milions de passatgers, se-
gons les dades del Departament.

En negociació
Els nous horaris, que s’estan aca-
bant de consensuar amb l’Ajunta-
ment de Mataró, permetran dotar 
de més capacitat la franja horària 
que va de les 6 a les 8 del matí 
d’anada a Barcelona, on s’oferi-
ran 5 noves expedicions. L’altra 
franja que quedarà reforçada 
serà a partir de les 2 del migdia 

Reforç en hores punta del bus 
entre Barcelona i Mataró

en direcció Mataró, on hi haurà 
7 noves sortides.

La línia hereva de la C1 i la C2
El bus exprés Barcelona-Mataró 
va sorgir de la reconversió de les 
antigues C-1 i C-2, que circulen per 
l’autopista C-32. Amb la posada 
en servei del bus ràpid no només 
es va incrementar l’oferta de fre-
qüències sinó que es van canviar 
alguns busos per altres amb més 
capacitat de manera que el servei 
va poder oferir 1.500 places més 
cada dia. | Red
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C
ada inici d'any, desenes de mataronins es 
proposen iniciar algun canvi en les seves 
vides. Millorar professionalment, sentir-se 

millor, perdre pes, trobar l’amor, saber aprofi tar mi-
llor el temps i gaudir més de la família acostumen 
a ser alguns dels propòsits més comuns. Per acon-
seguir les metes fi xades és elemental que l’individu 

busqui la seva veritable motivació.T anmateix, s’ha 
de saber si aconseguir aquest objectiu és important 
o superfi cial i preguntar-se com ens sentirem si no 
ho aconseguim i si no fem res per començar a fer-
ho realitat. Per als reptes considerats inabastables, 
el més recomanable és dividir-los en objectius més 
petits que ajudin a anar aconseguint-los pas a pas.

Nous
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Ho aconseguirem?
Per abastar els reptes que ens plantegem 
cal prendre consciència de la 
responsabilitat d’un mateix.

Gran part dels canvis que es proposen no donen re-
sultats, i la persona acostuma a pensar que no té cap 
responsabilitat Les principals raons per les quals una 
persona no abasta els seus objectius són que moltes 
vegades viu la vida però s’oblida de fi xar-se un rumb, 
que es té un objectiu però no s'actua per abastar-lo 
o davant d'un petit problema ja s'abandona.

propòs s
2017
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T
ots els que ens hem fet propòsits d'any nou 
–o d'inici de curs– alguna vegada i hem acabat 
fracassant en l'intent o amb mitja feina per 

fer és normal que responguem amb un cert escep-
ticisme a l'hora de marcar-nos nous objectius. Però, 
per què vam fracassar? Què no vam fer prou bé.

Els experts coincideixen a recomanar que els can-
vis que fem, empesos per la motivació inicial, en el 
que han de revertir és un canvi de rutines habituals, 

La clau és  
la rutina

La clau per complir els 

propòsits és canviar 

les rutines

1. Quin sentit té el propòsit? 
2. Marca't un objectiu concret
3. Escull un màxim de tres metes
4. P lanifica terminis
5. Deixa't ajudar per professionals i amics
6. No l 'abadonis

no en un perío-
de extraordinari 
amb molt sacri-
fici i motivació. 
Es dóna així la 
circumstància 
que la clau pel 
co m p l i m e nt 
dels propòsits 
d'any nou és, 
precisament, 
que no siguin 
un desig tem-
poral sinó un 
punt d'inflexió 
que canviï el 
nostre fer.
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No lo dejes para más tarde.
Empieza el año con nuevos retos, 

nosotros te ayudamos a conseguirlos.

1 MES GRATIS + 
MATRÍCULA 0€

solo 100 primeras plazas

Sin título-1   1 10/1/17   9:18



L
' escola bressol Anca tre-
balla des de fa més de 13 
anys per la introducció de 

l’anglès ja en edat pre-escolar. Ho 
fa treballant en tots els àmbits pe-
dagògics a partir d’aquesta llen-
gua, que s’utilitza en les cinc àrees 
que es treballen, relacionades amb 
cinc sentits.

1 La vista. Es treballa a partir de 
l’agudesa dels colors, les fitxes, les 
manualitats o el treball sensorial 
a través dels colors. 

2. L’olfacte. Ja sigui a l’hora de 
dinar quan els infants oloren els 
aliments per identificar-los com 
també amb exercicis d’identifica-
ció d’olors a partir, per exemple, 
de fruites i verdures.

3. L’oïda. En aquest aspecte és 
molt important la música, perquè 
els ajuda a captar sons que des-
prés podran reproduir o identificar.

4. El gust. També a l’hora dels 
àpats es treballa aquesta àrea i 
aquest sentit. S’identifiquen els 
sabors, el saber distingir entre el 
dolç, el salat, l’amarg o l’àcid a 
través dels aliments que mengen.

5. El tacte. La diferenciació entre 
tou i dur, aspre o suau, es treballa 
el sentit i sempre relacionant totes 
les àrees amb el vocabulari i les 
expressions angleses. 

Les cinc àrees  
que cal 

desenvolupar en 
l’esenyament  

pre-escolar
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Agenda
www.totmataro.cat/agenda

Dissabte 

14 de gener

21h // 
Teatre Monumental 
(La Riera, 169. Mataró) //
Platea: 24€. 
Amfiteatre: 19€. // 

CONCERT DE VALSOS I DANSES,
L'ÚLTIMA GRAN CITA NADALENCA 

+ INFO // www.totmataro.cat/agenda

MÚSICA //

Helena Lupe
Divendres 13 gener / 20h / L'Arc 
Cafè Cultural (c. Pujol, 26. Mataró) 
/ Taquilla inversa.
Jove cantant mataronina que inter-
pretarà el seu repertori de temes 
Jazz i Blues en format acústic.

2017: Cantem!
Dissabte 14 gener / 19.30h / 
Col·legi Cor de Maria (La Riera 
58. Mataró).
Concert a càrrec de la co-
ral Cypsella, de Sant Feliu de 
Guíxols, dirigida per Visi Díaz, i 
la coral La Nota de Mataró, diri-
gida per Gabriel Miralles. Al piano, 
Montserrat Torrent i Anna Puig.

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

Disconcert Taller d'Idees
Diumenge 15 gener / 17.30h / Sala 
Clap (c. Serra i Moret, 6. Mataró) 
/ Preu col·laboració: 5€.
Espai de lleure i d’integració a les 
persones amb diversitat funcional.  

Jazz Clap 2017
Dijous 19 gener / 21.30h / Sala 
Clap (c. Serra i Moret, 6. Mataró) / 
Anticipada+sopar: 12€. Taquilla: 5€.
Jam session amb Viktorija Pilatovic.

Cantagran: 'Tòtems'
Dissabte 21 gener / 19h / Teatre 
Monumental (La Riera, 169. 
Mataró) / Gratuït amb invitació.
Participaran més de noranta can-
taires de les corals dels casals.

TEATRE I DANSA //

'Els Pastorets' de Mataró
Dies 14 i 15 gener / Dissabte 19h i 
diumenge 17h / Sala Cabanyes (La 
Riera, 110. Mataró) / Platea: 15€. 
Amfi teatre: 13€. També dies: 21, 
22 i 29 de gener. 
Representació del tradicional es-
pectacle nadalenc, en l'any del seu 
centenari. Direcció: Marc Abril. 
Direcció musical: Genís Mayola. 
Sessions especials amb els canvis 
d’escenografi a i interns a vista de 
l’espectador. 

Guia cultural

El Monumental obre portes 
aquest dissabte pel concert 

de valsos i danses de l'Orquestra 
Simfònica de Sant Cugat, amb un 
programa diferent, original i irrepe-
tible, amb la col·laboració del tenor 
mataroní Josep Fadó. Al repertori, 
música catalana de gran impacte 
emocional com les instrumenta-
cions fetes pel mateix Benjamin 
Britten i cançons que han es-
devingut populars com Rosó 
i l’Emigrant sense obli-
dar la música 
més caracte-
rística de la 
família Strauss. 
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Teatre: 'L'Estel de Natzaret'
Dies 14 i 15 gener / 19h i 18h / 
Can Madrona (Vilassar de Mar)
Teatre amateur amb l'obra 'L'estel 
de Natzaret' de Ramon Pàmies. 
Organitza: Associació Cultural 
Nats el 51.

Teatre: 'Mals hàbits'
Diumenge 15 gener / 18.30h / 
Foment Mataroní (c. Nou, 11. 
Mataró) / Preu: 7€. Reduïda: 5€.
Representació a càrrec del Grup 
de Teatre Segle XX de Sant Fost 
de Campsentelles. Dins de la 13a 
Mostra de Teatre Amateur.

'Perruqueria de senyores'
Diumenge 15 gener / 19h / Teatre 
Centre Parroquial (c. Bernat 
Riudemeia, 6. Argentona) / Preu: 6€.
De Rafael Anglada. Representació del 
grup de teatre del Centre Parroquial. 

INFANTIL //

Biblioteca Popular Fundació Iluro
(c. d'en Palau, 18. Mataró).
Divendres 13 gener / 17.30h: 
L'Hora del Conte: 'Onga Bonga', de 
Carol Thompson amb il·lustracions 
de Frieda Wishinsky.
Dimecres 18 gener / 17.30h: Art 
Time 'Rousseau', taller d'activitats 
plàstiques.
Dijous 19 gener / 17.30h: narra-
ció del conte 'El grúfal' de Julia 
Donaldson.

Biblioteca Pública Pompeu 
Fabra (Pl. Occitània, s/n. Mataró).
Divendres 13 gener / 18h: El Club 
dels Superagents Lectors: tertúlia 
"Fina Ensurts" de Joan Bustos.
Dimarts 17 gener / 18h: La Petita 
Hora del Conte "Del bressol a la 
lluna", per a infants de 0 a 4 anys.

Biblioteca Pública Antoni Comas 
(C. Prat de la Riba, 110. Mataró).
Divendres 13 gener / 18h: Tallers 
a la Biblio "Teixim animals amb 
paper".
Dimecres 18 gener / 18h: L'Hora 
del Conte Especial "Quina emoció!" 
a càrrec de Sílvia Serra.

L'hora del conte a Llavaneres
Dissabte 14 gener / 12h / Biblioteca 
Municipal (c. Closens, 65. Sant 
Andreu de Llavaneres)
Narració del conte "La nena del 
fanalet", a càrrec de la rondallaire 
Assumpta Rojas.

‘Buscant la Dory’
Dissabte 14 gener / 17h / Can 
Martinet (Avda Pare Jaume Català, 
42. Cabrera de Mar)
Projecció de la pel·lícula infantil 
en català. 

MÚSICA /

The Crooner
Dissabte 14 gener / 20h / L'Arc 
Cafè Cultural (c. Pujol, 26. Mataró) 
/ Taquilla inversa.
Un repàs a la història de la música 
del segle passat, des dels anys 20 
fi ns als 90, amb selecció de swing, 
blues, rock and roll, reggae, rock...

FESTIVAL /

Festival benèfi c 'Restauración 
Ntro. Padre Jesús Nazareno'
Dies 14 i 15 gener / 21h i 12h / Torre 
Can Palauet (Mataró)
Participaran cases regionals, cors i 
escoles de ball d'arreu de Catalunya. 
Hdad Divina Pastora de Mataró.

núm. 1754 del 13 al 19 de gener de 2017
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POESIA /

Perifèric Poetry + micro obert
Dijous 19 gener / 21h / Cafè de 
Mar (C. Santa Rita, 1. Mataró) / 
Taquilla inversa.
Espectacle de poesia amb micro 
obert, per a tota persona que vulgui 
pujar a l’escenari. L'artista convi-
dada és la poeta Blanca Haddad. 

SORTIM EN FAMÍLIA /

'L’inventor d'il·lusions'
Diumenge 15 gener / 18h / 
Teatre Monumental (La Riera, 
169. Mataró) / Preu: 7€.
Enric Magoo presenta un es-
pectacle on grans i petits des-
cobriran els secrets de la màgia. 
Recomanat a partir de 4 anys.

Buc de contes
Dijous 19 gener / 17:30h / Buc de 
llibres (Muralla Tigre, 31. Mataró).
Narració del conte 'El test buit' 
de Demi.

XERRADES I LLIBRES /

'La indústria de la moda a 
Catalunya'
Divendres 13 gener / 19.30h / Can 
Marfà Gènere de Punt. Museu de 
Mataró / Entrada lliure.
Taula rodona amb dissenyadors/
es catalanes de generacions diver-
ses: Josep Abril, Sara de Ubieta i 
Roberto Piqueras. 

Club de la novel·la del s. XX
Divendres 13 gener / 19h / 
Biblioteca Municipal Ernest Lluch 
i Martín (Vilassar de Mar)
"El falcó maltès" de Dashiell 
Hammet, a càrrec de Toni G. Iturbe. 

Vermut literari: 'Escriure sen-
se fi cció'
Dissabte 14 gener / 12h / Centre de 
Formació Permanent Tres Roques 
(Pl. del Canigó, 7 Mataró)
Taula rodona amb Pilar González-
Agàpito, Núria López i Francesc 
Castanyer.

1a tertúlia el Costal i el Martell
Dissabte 14 gener / 18.30h / Espai 
Gatassa (C. Josep Montserrat 
Cuadrada, 1. Mataró). 
Taula rodona de capatassos de pas-
sos de costal i persones amb llarga 
experiencia en la Setmana Santa.

'El retrat, entre l'aparença i 
l'ànima / Imatges caduques, 
La natura morta'
Dimarts 17 gener / 18h / Col·legi 
Aparelladors i Arquitectes (Pl. Can 
Xammar, 2. Mataró) / Preu: 5€.
Sessió pràctica a càrrec de Mariona 
Millà, pintora. Cicle de xerrades 
"Passejada per l'art. Una aproxi-
mació als gèneres pictòrics". 

Tertúlia Literària
Dijous 19 gener / 19h / Biblioteca 
Municipal (c. Gran, 3-5. Argentona)
Tertúlia literària al voltant de la 
novel·la 'Los Enamoramientos' de 
Javier Marías.

RUTES I VISITES //

Vil·la romana de Torre Llauder
Dissabte 14 gener / 12h / Vil·la 
romana Torre Llauder (Av. Lluís 
Companys. Mataró) / Entrada lliure.
Visita guiada.

Un tast d'art a Ca l'Arenas
Dissabte 14 gener / 18h / Ca l’Are-
nas (c. d’Argentona, 64, Mataró). 
Visita guiada per l’arquitectura de 
la Casa Arenas, la fi gura de l’artista 
i la rellevància de la col·lecció d'art.

VARIS /

Portes Obertes local del Grup 
Ferroviari Mataró
Diumenge 15 gener / D'11 a 13h /
Local del Grup Ferroviari (Rda. 
Barceló, 71 B. Mataró)
Es pot visitar la maqueta ferroviària. 

'El punt, la línia i la taca'
Diumenge 15 gener / 11.30h / 
Fundació Palau (C. Riera, 54. 
Caldes d'Estrac) / Preu: 3€.
Activitat familiar artística, per a 
nens i nenes a partir de 5 anys.

'Fem una capbussada'
Diumenge 15 gener / 12h / Ca l’Are-
nas (C. Argentona, 64. Mataró)
Activitat familiar per a infants a 
partir de 5 anys.

Col·lecció Bassat. Revisitem 
els 80
Diumenge 15 gener / 12h / Nau 
Gaudí (c. Cooperativa, 47. Mataró).
Pares i fi lls ens passejarem per 
les obres dels anys 80 a través de 
la visió de 28 artistes de renom.

'Els tres porquets es caguen 
de por'
Diumenge 15 gener / 17.30h / 
Ateneu Vilassanès (c. Sant Josep, 
35. Vilassar de Mar)
Música per a infants a càrrec de la 
Cia. Samfaina de Colors.

'Torna Robin Hood'
Diumenge 15 gener / 18h / La Sala 
(Pl. Nova, Argentona) / Preu: 7€.
Espectacle familiar i per a tots els 
públics. Organitza: La Xarxa.

L'hora del conte a Cabrera
Dimarts 17 gener / 19h / Biblioteca 
Ilturo (c. Sant Joan, 8. Cabrera 
de Mar)
"La màgia dels somnis" a càrrec 
de Núria Martínez.

Agenda www.totmataro.cat/agenda 
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FESTES I FIRES //

Parc d'atraccions infantils de 
Nadal i Reis de Mataró
Fins al 15 de gener / La Rambla
Organitza: Unió de Botiguers de 
Mataró. Aconsegueix vals gratuïts 
o 2X1 als establiments associats.

Festa Major d'Hivern 2017
Del 13 al 15 gener / Argentona
Divendres 13: De 17 a 20.30h a la 
Pl. Nova, "Amics d’en Crusó", expe-
riència lúdica per a totes les edats. 
22h a Can Doro, Garrivern (concert 
de Ferran Exceso, The Cabrians, 
Pirat's Sound Sistema, Dj Plan B). 
Dissabte 14: 12h, Cercavila de 
Gegants. 12.30h Pl. Nova, Teatre 
de carrer. 12.30h Terrassa Església 
Sant Julià, Sardanes amb la Cobla 
Selvatana. 16h davant del Tramvia, 

Trobada d’Hereus i Pubilles. 
17.30h Pl. del Vendre, 9a Mostra 
de Bestiari de Foc+ 19h És l'hora 
del foc i les bèsties + 19.15h Petit 
correfoc dels Banyetes + 19.30h 
Cercavila de Bèsties de Foc. 18h a 
La Sala, concert Festa Major amb 
l’Orquestra Maravella (4€). 23h a 
La Sala, ball de Festa Major amb 
l’Orquestra Maravella (4€). 23h 
a Cal Guardià, Nit de Festa! amb 
dj D-Covers i Orquestra Mitjanit. 
Diumenge 15: 9h, plantada de 
gegants. De 9 a 13.30h, trobada 
de plaques de cava. 11h, Cercavila 
de gegants i grallers. 12.30h, 
Tradicionals Tres Tombs. 14.30h 
a Cal Guardià, Dinar popular (8€). 
19.30h a l'Ajutament, Piromusical.
Dies 14 i 15: A la Pl. Nova, Fireta 
d’Hivern d'atraccions i Fira d’Ar-
tesania i d’Alimentació.   

SOLIDARITAT //

Caminada solidària per ajudar 
als refugiats
Diumenge 15 gener / 9h / Sortida: 
Pg. Mare de Déu de Montserrat 
(Sant Andreu de Llavaneres) / 
Preu: 5€ 
Caminada solidària d'ajuda als re-
fugiats Sirians. En acabar, xocola-
tada i concerts a la Pl. de la Vila. 
Organitza: GRIS (Grup d'Iniciatives 
Solidàries), El Cau, El Casal i l'Ajun-
tament de Llavaneres.

Per enviar informació

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C/ Xammar, 11

Formulari: totmataro.cat/agenda

CONFERÈNCIA /

'Puig i Cadafalch, de Mataró 
al món'
Dijous 19 gener / 19h / Ajuntament 
de Mataró (La Riera, 48). 
Acte institucional i conferència de 
Lucila Mallart, doctora en història 
de l'art i comissària de l'exposició 
de l'Any Puig i Cadafalch a Mataró.

VISITA FAMILIAR /

Col·lecció Bassat. Revisitem 
els 80
Diumenge 15 gener / 12h / 
Nau Gaudí (c. Cooperativa, 47. 
Mataró).
Pares i fi lls passejarem per les 
obres dels anys 80 a través de 
la visió de 28 artistes de renom.

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

fàcil! a www.totmataro.cat/agenda
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Andreu Vilasís. Esmalts
Museu del Càntir (Pl. Església, 9. 
Argentona) / Inauguració: diven-
dres 13 de gener a les 19h. Fins al 
19 de febrer.
L’obra en la seva meticulosa i reno-
vada tècnica de la grisalla. 

'Únic'
La Destil·leria (Camí Ral, 282. 
Mataró) / Del 14 al 31 de gener.
Una exposició diària diferent: un 
artista, una obra, un espai. 

'Vida d'artista'
Espai Gatassa (C. Josep Montserrat 
Cuadrada, 1. Mataró) / Del 18 de 
gener al 2 de febrer.
Recull d’obres, tècnica mixta, del 
pintor Jorge Sarraute.

'La sardana, tradició o esport'
Les Esmandies Casal de Barri 
(Rda. O’Donnell, 94. Mataró) / 
Fins al 27 de gener
Mostra fotogràfi ca de Marc Rovira.

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

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

Sant Lluc 1946-2016. 70 
aniversari.
Ateneu Fundació Iluro (La Riera, 
92. Mataró). / Fins al 15 de gener.  
Associació Sant Lluc per l'Art.

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

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

Ca l’Arenas. Centre d’art del 
Museu de Mataró (c. Argentona, 
64. Mataró). 
Fins al 12 de febrer.  
• Jaume Sans (1914-1987). La se-
ducció de les avantguardes. 
• Logicofobistes 1936. El surrea-
lisme com a revolució de l’esperit.

'Primitiu i actual'
Sala UEC Mataró (C. Nou, 29. 
Mataró). / Fins al 18 de gener.
Obra de Jaume Estapé. 

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

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

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

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

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

Original, Espai d'Artesans (Pl. 
A.Guimerà, 4, Vilassar de Mar) / 
Fins al 16 de gener:
• 'Cromàtic' pintures de Alain Pol.
• 'Mixtic' pintures de Gloria Vivas.

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

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

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

Per enviar informació

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C/ Xammar, 11

Formulari: totmataro.cat/agenda

INAUGURACIÓ //

'Els llibres d'Argentona'
Casa Gòtica (Plaça de l’Església, 
4. Argentona) / Inauguració i 
conferència: divendres 13 de gener 
a les 20h. Fins al 5 de febrer.
Llibres i publicacions que parlen 
sobre Argentona. Conferència de la 
historiadora Maria Josep Castillo.

AgendaExposicions www.totmataro.cat/exposicions 
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ACTIVITATS //

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

'La batalla de l'Ebre, el sacrifi ci 
de la lleva del biberó'
Dimecres 18 gener / 18h / Foment 
Mataroní (c. Nou, 11. Mataró).  
Aules Sènior de Mataró d'Extensió 
Universitària. Conferència a càrrec 
d'Assumpta Montellà (historiadora 
i escriptora).

CASALS //

UDP. Casal de gent gran 
Les Santes-Escorxador. C. 
Floridablanca, 118. Mataró. Telf: 
93.790.36.72. 
• Assemblea general de socis: di-
mecres 18 de gener a les 17h. • 
Sopar-Ball, penúltim dissabte de 

mes, 20:30h. • Activitats: Tai-Txi 
(Dill i dimc matí). Mandales (Dimt 
tarda). Labors  i Patchwork (Dill 
tarda). Relaxació (Dimt i div tarda). 
Ping-pong i Informàtica (dmt. i div. 
matí). "Juguem al Quinze" (Dij tar-
da). Taller de memòria (dmc matí) • 
Petanca (tardes). Melé de Petanca 
(dimarts de 9 a 12h). • "Juguem 
al quinze", dijous tarda. • El nos-
tre grup de Play-Back "Orquidia" 
busca col·laboradors per actuar. 

Associació de gent gran La 
Gatassa. Av. de La Gatassa, 25. 
Mataró. Telf: 93.757.87.30.
• Actuacions: dimarts 17 de gener 
a les 17h, teatre "Mare... el pare ha 
tornat", a càrrec del grup del Casal 
Jaume Terradas. • Excursions: Dijous 
9 febrer, sortida Calçotada a Alcover 
(preu 43€). Dijous 16 de març, sor-
tida a Montserrat (preu 29€). Del 
15 al 22 de juliol, Gran creuer pel 
Bàltic (preu 1376€). • Ball dimecres 
16,30h a la Sala del Bar. • Activitats 
i tallers: Pintura a l’oli. Puntes coixí. 
Coral. Petanca. Informàtica. Grup 
Play Back i Teatre Gatassa.

Casal de la gent gran del Parc 
de Mataró. C. Corregiment, 28. 
Mataró. Tel: 93.757.13.17. 
• Sopar-ball, dissabte 14 de gener. • 
Ball: diumenges i festius de 17 a 20h. 
• Caminades: dimarts matí, a les 8h. 
• Melé de petanca, dimarts. • Cursos 
i tallers: Puntes de coixí, country, 
balls de saló, pintura, dibuix, taller 
memòria, havaneres, relaxació, an-
glès. Informàtica: photoshop, imatge 
digital i powerpoint. Modisteria (di-
lluns de 16-19h) i Art Floral (dimarts 
de 15.30-18.30h). 

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

Per a enviar informació:

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C. d'en Xammar, 11. Mataró
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Esteve Martínez, al Ple

Les urgències de l'Hospital, pràcticament saturades

D. Ferrer 

 Arxiu 

  El Departament de Salut admet 
que les Urgències dels grans hos-
pitals catalans estan "en el punt 
de saturació" o "en algun cas fi ns 
i tot saturades", però no pas "col-
lapsades", a causa de l'arribada del 
fred, que ha incrementat el nom-
bre d'afectats per virus i afeccions 
respiratòries. A més, cal sumar-hi, 
des de la setmana passada, la de-
claració ofi cial de la grip com a 
epidèmia, i el fet que hagi coincidit 
amb les vacances de Nadal, que 
ha reduït les plantilles sanitàries. 
Tot i això, la Conselleria diu que 
la situació "no és pitjor que altres 
anys" i calcula que en les pròxi-
mes dues setmanes pot agreujar-se 
per l'augment de casos de grip. En 
canvi, els sindicats sanitaris creuen 
que el "quasi col·lapse crònic" dels 
centres s'ha vist agreujat per la 
grip, i per això demanen revertir 
les retallades en plantilles i llits, i 
fer obres d'ampliació en diverses 
dependències.

30 per cent més
En alguns centres com l'Hospital de 

L’Hospital de Mataró ha vist incrementar en un 30 per 
cent les atencions els primers dies de l’any

Salut adment la saturació de 
les urgències hospitalàries

 La sentència del Tribunal 
Suprem que habilita l’ampliació 
de Mataró Parc ha obtingut res-
posta en el regidor d’ICV-EUiA a 
l’Ajuntament, Esteve Martínez, 
que portarà el tema al pròxim ple 
Municipal. La coalició formularà 
un prec al govern municipal per tal 
que es demani a la Generalitat un 
pla específi c d'ajuda per al reforç 
de tot el teixit comercial intern de 
Mataró, amb recursos econòmics 
sufi cients per dinamitzar el petit 
comerç, i així poder fer front a la 
competència del centre comercial.

Ocupa moltes persones
Segons Martínez, "si no actuem 
en aquesta línia, si no ajudem el 
nostre petit comerç, aquest pati-
rà un retrocés important. Fóra bo 
que recordem que el sector del 
comerç de Mataró ocupa moltes 
persones assalariades i representa 
una part molt important del nos-
tre PIB".   | Red

ICV-EUiA vol que mogui 
fitxa l'Ajuntament

Un pla per a protegir 
el petit comerç de 
Mataró Parc

Mataró hi ha hagut un increment 
del 30% de les visites els tres pri-
mers dies de l'any en comparació 
amb dates similars d'altres anys, 
ja que s'ha passat de 900 a 1.250 
visites en tres dies.

En declaracions a l'ACN, Cristina 
Nadal, directora de l'Àrea d'Aten-
ció Sanitària del departament, ha 
dit que les urgències estan "abso-
lutament plenes" i que ens tro-
bem enmig del període amb més 
activitat de l'any i amb més per-
centatge d'ingressos respecte del 
nombre de pacients que arriben 
a urgències. Això, no suposa cap 
"fenomen anormal", sinó que era 
el previsible per les dates, tot i que 
poden variar una mica en funció 
del fred, les vacances i l'arribada 
de l'epidèmia de grip. 

De fet, aquest últim virus és pre-
vist que empitjorarà en les pròxi-
mes setmanes, perquè tot just s'ha 
iniciat la seva propagació, cosa que 
farà que els serveis sanitaris enca-
ra hagin de treballar amb molta 
intensitat durant força dies més. 
| Redacció -ACN
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Això 
t’interessa!
El Govern presenta en  
Audiència Pública  
el Programa  
d’Actuació Municipal  
i el Pressupost per al 2017         

Dimarts 17  
de gener  
a les 19.30 h

Acte públic 
obert a tothom
Biblioteca Antoni Comas 

Sala d’actes   
(c. d’Enric Prat de la Riba, 110)
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www.mataro.cat/plamandat 
  Ajuntament de Mataró  /  Participació Mataró 
 @matarocat  /  @ParticipaMataro  #Pam2017 

L’Audiència Pública et permet conèixer de primera mà les 
principals actuacions municipals per a aquest 2017 recollides en 
el Programa d’Actuació Municipal (PAM).

L’alcalde i els regidors/es del Govern explicaran quin pressupost 
s’ha aprovat inicialment i quins són els compromisos i les 
prioritats del Govern, entre les quals hi ha el manteniment de 
la despesa social, les accions per incentivar l’economia i el pla 
d’inversions previst per al 2017. 

El PAM incorpora les aportacions que han fet els membres 
dels consells de participació ciutadana i aquells que han 
participat individualment en els darrers mesos, en total més 
de 450 persones.

Sin título-3   1 10/1/17   17:18



Sis dones i quatre homes aspiren a erigir-se el 13 de 
febrer en guanyadors de la vuitena edició d'aquest 
certamen. Els candidats són Florin Bonca, entre-
nador del CN La Sirena; Clàudia Dubé, directora de 
l'Orquestra de Mataró; Maria Escalas, escriptora 
i mestra de música; Mario Garcia, capataç de la 

Comença la cursa per ser 'Mataroní de 
l'Any 2016'. Del 12 al 31 de gener els 
mataronins poden votar entre els deu 
candidats, escollits pels tres finalistes 

de l'any passat –Maribel Carrión, Sílvia Serra i 
Roger Cruañas– a partir de les propostes rebu-
des per part dels nostres lectors. Feta la tria, 
deu són els candidats que competeixen entre 
ells per atraure el major nombre de vots. Tots 
deu amb trajectòria i mèrits sudicients per ser 
escollits però només tres d'ells passaran a la 
final. Quins? La pilota la tenen els mataronins.

Comença
la votació!
10 candidats es disputen fins al 31 de gener  
passar a la final per ser 'Mataroní de l'Any 2016'

germandat de l'Esperança; Anna Gené, presiden-
ta de Sala Cabanyes; Raquel Gonzàlez, marxadora 
olímpica; Aleix Merino, símbol contra la malaltia de 
Tay Sachs; Pere Patuel, xef de la Marineta; Carme 
Puyané, mestra jubilada i Care Santos, escriptora 
i flamant Premi Nadal de literatura. En les pàgines 
següents parlem amb tots ells per conèixer millor 
cada candidatura.

A partir d'avui s'habiliten quatre sistemes de vo-
tació - presencial, web, i Facebook – en un període 
de votació acumulativa durant tot el mes de gener. 
Els tres més votats passaran, a partir del 2 de fe-
brer, a la final.

El calendari del certamen
Del 12 al 31 de gener. VOTACIÓ ACUMULATIVA. 
Del 2 al 12 de febrer. VOTACIÓ FINAL A 3. 
13 de febrer. ACTE DE LLIURAMENT. 

Mataroní 
de l'any

Tot mataroni 1 noti.indd   1 11/1/17   17:58



Florin Bonca

L'ànima de La Sirena

El waterpolo sempre té un lloc reservat a la llista 
de candidats del Mataroní de l’Any. I el 2016 va ser, 
sens dubte, l’any de La Sirena, que després de gua-
nyar la Copa de la Reina i la LEN Trophy va ser un 
dels equips amb millor palmarès de la temporada. 
La seva ànima, Florin Bonca, representa l’equip com 
a candidat al guardó que El Tot atorga anualment. 
“L’esforç, el sacrifi ci, les hores a l’aigua i la força de 
l’equip ens han portat a guanyar dos títols i també a 
ser en aquesta llista de candidats”, assegura Bonca, 
que ho sent com “un orgull”. 

Per a Bonca, “guanyar el premi seria un plaer i 
un honor i més encara perquè signifi caria rebre 
un reconeixement a casa nostra, on vivim i entre-
nem”. I més encara, perquè segons l’entrenador 
de La Sirena, “posaria en relleu la feinada del 
gran staff tècnic i la implicació d’un club que ha 
cregut en nosaltres des del primer dia”. 

Mataroní de l'Any

Qui són els 10 candidats a 'Mataroní de l'Any 2016'?

Clàudia Dubé

Reivindicant la música clàssica

Nascuda l’octubre del 2015, però presentada en 
societat durant Les Santes del 2016, l’Orquestra de 
Mataró és la nineta dels ulls de Clàudia Dubé, qui 
n’és la directora. “Estic al capdavant del conjunt, 
però el mèrit i l’èxit de l’orquestra no és meu” as-
segura Dubé, que creu que “el muntatge de reunir 
tanta gent, de tantes edats diverses i d’un gènere 
com la música clàssica és tot un repte”. 

“Ser candidata és una gran sorpresa i, de fet, 
ja és un premi”, sentencia Dubé. Però té clar que 
això no hauria estat possible sense els membres 
de l’orquestra i tot plegat, per a Dubé, “no deixa 
de ser un reconeixement a la música i a la cultura 
de la ciutat”. Igual que també ho seria guanyar 
el premi, quelcom que “ens donaria una gran 
força per seguir treballant amb una orquestra 
de música clàssica que li feia falta a la ciutat”.

Tot 2 mataroni candidats.indd   1 11/1/17   12:43



Maria Escalas

Revelació literària

Professora d’oboè al Liceu de Mataró i de músi-
ca a l’escola GEM. Músic a la Missa de Les Santes 
i als Pastorets. Membre del Cor Ciutat de Mataró. 
A la frenètica activitat cultural de Maria Escalas ara 
també cal sumar-li el títol d’escriptora. I no el d’una 
qualsevol. El 2016 ha estat, sens dubte, el seu any, 
després de publicar ‘Abans que el teu record torni 
cendra’ (Ed. Ara Llibres), guanyar el premi Llança de 
Sant Jordi, ser fi nalista a autora revelació de l’any 
i passejar per tot el territori per presentar la seva 
obra, que ja va per la cinquena edició. 

“Quan vaig saber que era candidata em va agafar 
taquicàrdia!”, exclama Escalas, que veu la nominació 
al Mataroní de l’Any com un premi en si mateixa: el 
premi ja és simplement ser candidata perquè vol dir 
que hi ha qui ha pensat en mi”. Tanmateix, quan es 
tracta de somiar en guanyar el guardó: “Seria un 
altre dels molts regals inesperats que m’han estat 
concedits!”.

Mataroní de l'Any

Qui són els 10 candidats a 'Mataroní de l'Any 2016'?

Mario García

El relleu de la Setmana Santa

Que la Setmana Santa és un patrimoni viu a la ciutat 
és indiscutible. I que té el relleu generacional asse-
gurat, també. Ho demostren persones com Mario 
Garcia, capatàs de la Mare de Déu de l’Esperança i 
de la Immaculada Concepció. Fa vint anys que forma 
part de la confraria i en fa set que ocupa el càrrec. 
“És important i rellevant que el Mataroní de l’Any 
tingui entre els seus candidats un representant de 
la Setmana Santa mataronina, humil com jo, perquè 
treballem per la ciutat i pels veïns”, exposa Garcia, 
que a més a més veu com un valor afegit “el fet de ser 
una persona jove, perquè demostrem a Mataró que 
la Setmana Santa té relleu i aposta per la cultura”. 

“No tinc paraules per expressar com d’especial 
em sento per formar part dels deu candidats”, diu 
Garcia, que quan pensa a guanyar el guardó ho veu 
“com un moment de felicitat que homenatjaria a la 
Setmana Santa”.

Tot 3 mataroni candidats.indd   1 11/1/17   12:47



Anna Gené

Pels 100 anys de Sala Cabanyes

Cent anys no es fan cada dia i Sala Cabanyes ha 
volgut celebrar el seu centenari amb tota la notori-
etat que la xifra mereix. Ara, Anna Gené, presidenta 
de la Sala Cabanyes, encapçala una candidatura a 
Mataroní de l’Any que pot posar la cirereta al pastís. 
“La nominació s’ha de fer extensiva a tota la gent 
que ha fet possible els 100 anys”, explica Gené, que 
viu com una “alegria una nominació com aquesta, 
que prové de la mateixa ciutat i que se suma als 
moments emotius que hem viscut”.

Rebre la Creu de Sant Jordi és un d’aquests mo-
ments que Sala Cabanyes acumula per al 2016. El 
premi al Mataroní s’hi podria sumar: “Guanyar-lo 
seria un reconeixement a la gent que hi és en el dia 
a dia i que en forma part”. Per a Gené, “és gràcies 
a ells que podem celebrar els cent anys d’història i 
és per a ells, que ho fan només pels aplaudiments 
del públic, que hem d’intentar mantenir viva la Sala”.

Mataroní de l'Any

Qui són els 10 candidats a 'Mataroní de l'Any 2016'?

Raquel González

Més marxa que ningú

Mataró va gaudir d'una àmplia representació olímpi-
ca a Rio de Janeiro. "Els resultats d'aquesta tempo-
rada esportiva han situat la nostra ciutat a la llista 
de l'atletisme olímpic". L'atleta del FC Barcelona, 
Raquel González, n'és l'artífex, després de participar 
en els Jocs de Rio en els 20 km marxa. "Va ser la 
meva millor temporada", explica, "i per això valoro 
especialment que, malgrat una lesió, la gent tingui 
en compte el que costa". 

"Per a mi és especialment important que la gent 
valori els resultats, els esforços i el treball que hi ha al 
darrere per aconseguir-los", comenta González, que 
diu que "seria un honor rebre un reconeixement tan 
signifi catiu de la ciutat pel fet d'haver aconseguit una 
fi ta històrica per a Mataró". Al cap i a la fi , conclou, 
"és la meva ciutat, la meva gent, que m'ha vist créi-
xer i que ara vol retornar l'entrega personal i social 
que he fet i compartir-la amb mi. Seria un honor". 

Tot mataroni 4 candidats.indd   1 11/1/17   16:48



Aleix Merino

Un somriure de lluita

L’Aleix Merino i el seu somriure han trasbalsat la 
ciutat des del passat abril, quan més de 5.000 per-
sones van omplir el Parc Central per solidaritzar-se 
amb l’Aleix, ara candidat a Mataroní de l’Any per la 
seva lluita contra la malaltia Tay-Sachs. En David, el 
seu pare, posa paraules al que l’Aleix no pot expres-
sar: “El de l’Aleix és un cas especial, el d’un nen que 
cada dia treu forces per lluitar contra una malaltia 
molt dura”.

“A ell personalment i a nosaltres com a pares ens 
fa molta il·lusió que l’Aleix sigui candidat a Mataroní 
per l’estima que li té la gent de la ciutat, però també 
perquè el seu pas pel certamen i la possibilitat de 
guanyar el premi seran un llegat que deixarà passi 
el que passi”. I afegeix: “Per primer cop, un nen de 
cinc anys batallarà el premi i crec que s’ho mereix 
per una lluita diària, el fi nal de la qual està escrit, 
però amb la que ha demostrat que és un guerrer”.

Mataroní de l'Any

Qui són els 10 candidats a 'Mataroní de l'Any 2016'?

Pere Patuel

Cuina minimalista

Platets, tapes i molt sabor. És la cuina minimalista i 
sempre encertada de ‘La Marineta’, que darrere els 
fogons hi troba al cuiner Pere Patuel. La imaginació, 
els detalls i la sorpresa es fonen dins un mateix plat 
per no deixar indiferent ningú. “He estat a Madrid, a 
Singapur i a Austràlia, però és a Mataró on he pogut 
complir el somni d’obrir el meu propi restaurant”, 
explica el jove cuiner que aspira a ser Mataroní de 
l’Any:  “Hi té a veure la labor gastronòmica que hem 
dut a terme a la ciutat, sent pioners a l’hora de mun-
tar una oferta diferent, trencadora que, a més, ens 
està funcionant molt bé”.

“Formar part dels deu noms que opten a ser el 
Mataroní de l’Any és un autèntic orgull”, assegura 
Patuel, que veuria el premi com un reconeixement 
a la seva trajectòria: “Em faria molta, molta il·lusió, 
seria una gran sorpresa”.

Tot 5 mataroni candidats.indd   1 11/1/17   12:51



Farmàcies

24h (obertes dia i nit)

M.R. COLLDEFORN

Rda. O’Donnell, 13 937 579 293

9 a 22h (Obertes tots els dies)

A. ALFONSO M. COS. (festius no)

Av. d’Amèrica, 33 937 903 104 

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

PARC CENTRAL Rda. Alfons X, 18 937 961 491

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

C/ Almeria, 77 / 93 798 50 08

LA RIERA 10 La Riera, 10 937 901 058

Ma I. SIMON (festius 9 a 14h)

Av. J. Recoder, 62 937 984 300

JOSE ANTONIO SORIANO

Sebastián Elcano, 2-4 937 579 025

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

Rda. Rocablanca, 1 937 985 969

ROMANCES (dill-dissabte 9 a 21)

Av.President Tarradellas, 34 935 361 662

R. SUBIRATS Blay Parera, 35 937 96 1721

Obertes de 9 a 13,30h i

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

M. BARBERÀ c/Gatassa, 10 937 982 915

E. BARREDA PALLARÈS

c/Alemanya, 6 937 573 421

EL TORRENT c/Torrent, 7 937 987 004

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

T. COLL (CREU BLANCA)

Plaça Xica, 1-3 937 960 908

M.R. CORONA C. SUBIRANA

Pg. R. Berenguer, 75 937 579 093

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

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

B. FITÉ

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

C. YÁÑEZ Camí Ral, 110 937 904 369

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

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

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

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

M. OLIVÉ Av. Gatassa, 71 937 984 955

J. PLANA Pl. de Cuba 937 985 550

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

A. RUIZ-CARRILLO Alarcón, 41 937 901 517

M.C. SAÑES Creu Roja, 3 937 989 706

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

M.SPÀ Sant Valentí, 43 937 416 262

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

J. SUBIRANA Rosselló, 43 937 577 054

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

A.L. VILARDELL

Av. Puig i Cadafalch, 256 937 982 550

núm. 1754 del 13 al 19 de gener de 2017
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Carme Puyané

Passió per l'educació

Tothom qui en parla, en destaca el seu dinamisme, la 
seva passió i la seva entrega per l’educació. De fet, 
hi ha dedicat una vida sencera. És Carme Puyané, 
mestra ja jubilada de l’escola Cor de Maria, que com 
ella mateixa explica, ha dedicat tota una vida “a l’edu-
cació a la ciutat de Mataró per a molts mataronins 
i mataronines”. Un fet que “sovint he fet amb molt 
d’amor i d’altres cops amb no tant, com passa amb 
totes les relacions”, però que sempre ha fet “amb 
vocació de servei i amb tota la dedicació que el món 
de l’ensenyament requereix”.

Per això, ser candidata a Mataroní de l’Any, a 
banda d’agafar-la per sorpresa, “es converteix en 
un privilegi i en un orgull”. I guanyar el premi, què 
signifi caria? “Sóc una persona que m’estimo molt la 
ciutat on visc i no m’ho puc imaginar, però crec que 
seria un autèntic plaer”.

Mataroní de l'Any

Qui són els 10 candidats a 'Mataroní de l'Any 2016'?

Care Santos

La història en novel·la   

Amb el Premi Nadal acabat de sortir del forn per la 
novel·la 'Media Vida', Care Santos torna a formar 
part de la llista de candidats a 'Mataroní de l'Any'. 
La novel·lista més aplaudida de la ciutat fi ns al mo-
ment, acumula premis per les nombroses obres es-
crites, tant juvenils com per a adults i el 'Mataroní' 
vol guardonar-la per encabir entre les pàgines de la 
novel·la 'Diamant Blau' la història de Mataró. 

"Ser candidata ja és un gran premi!", assegura 
Santos, que viu els reconeixements de la ciutat amb 
la mateixa intensitat i estima amb què aconsegueix 
els guardons més distingits. Sens dubte, la seva és 
una carrera d'èxit que de moment no veu el sostre 
i que depara encara molts títols que portaran el 
segell mataroní d'una autora que sempre que pot, 
col·labora estretament amb la ciutat i amb la seva 
activitat cultural. 

Tot mataroni 6 candidats.indd   1 11/1/17   17:48
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El sistema d'elecció del 'Mataroní de l'Any' premia 
aquelles candidatures capaces de sumar més vots de 
manera més fi del i regular. Així, la limitació de vots 
és d'una per persona i dia presencialment, una per 
IP i cada 24 hores en el vot via web, una per perso-
na via Facebook.

El Tot Mataró i Maresme és l'organitzador d'aquest 
certamen i informarà del nombre exacte de vots de 
cada candidatura al fi nal de cada fase del procés 
d'elecció.

La legitimitat del 'Mataroní de l'Any' la 
donen els lectors del Tot Mataró que, 
amb els seus vots decideixen, primer 
qui passa a la fi nal i posteriorment l'or-

dre entre els tres candidats amb més suports, 
en la darrera fase. Fins a fi nal de mes tenen ells 
la paraula i fi ns a quatre vies per a fer efectius 
els seus sufragis. Es pot votar el 'Mataroní de 
l'Any 2016' presencialment, a les ofi cines del Tot 
Mataró o des de casa, còmodament, per mitjà 
de la web mataronidelany.cat o a través de la 
xarxa social Facebook.

Objectiu: màxima
participació

Hi ha tres sistemes de votació oberts: 
web, Facebook i presencial

Vot presencial

Es pot votar un cop per persona i dia a les ofi cines del 
Tot Mataró (Carrer d'en Xammar, 11) i de forma excep-
cional aquest dissabte 14 de gener, de 12h a 20:30h a 
la taula al carrer situada al Carrer de Barcelona amb 
la Riera. El vot és personal i intransferible.

Vot via web

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

Vot per Facebook

Es pot votar una vegada per persona a través de la 
pàgina de Facebook del Tot Mataró i Maresme face-
book.com/totmataro i és necessari ser seguidor de 
la pàgina perquè es comptabilitzi.

Mataroní de l'Any

* Vine a votar aquest dissabte a la taula habilitada al Portal de Barcelona

Tot mataroni 7 votacions.indd   1 11/1/17   18:14



L'Ésser humà integral: 
la bicicleta
Prenem una metàfora: Una bicicle-
ta desmuntada, per a què serveix? 
Cada peça té la seva importància 
per petita que sigui. Només és efici-
ent en el conjunt de la bici i aquesta 
conduïda per una persona. La bici 
no és la suma de totes les peces, sinó 
que totes les peces ben col·locades 
fan una altra realitat segons el qui 
condueix. Visió integral.

Té sentit la frase d'en Salvador 
Esquena, metge, en el seu llibre EN 
LA PELL DEL PACIENT: "La mà del 
metge a l'espatlla cura tant com la 
pastilla". La professió l'exerceix un 
Ésser Humà i no un robot. Alguns 
professionals, pocs, semblen ser 
robots, i no éssers humans.

Donald Winnicott (1896-1971), 
psicoanalista, mostra aquest qua-
dre del nen:

El cos pertany al pediatre.
L'ànima al ministre religiós.
La psique al psicòleg dinàmic.
La intel·ligència al psicòleg.
La ment al filòsof.
Els trastorns mentals al psiquiatre.
L'herència al genetista.
L'ecologia al medi social.
La sociologia explica la família.
L'economia regeix el clima familiar.
Les conductes antisocials al jutge.
I d'altres...
Davant d'aquesta multiplici-

tat de funcions, l'Ésser Humà és 
sempre UNITARI. No es redueix a 
una d'aquestes funcions (peça de 
bicicleta). Si no tota una bicicleta 
conduïda per un ciclista (subjec-
tivitat). Però la realitat social trac-
ta a l'Ésser Humà segons la peça 
que no funciona deixant de banda 
la totalitat. Gran error humà. Cal 
CONSCIÈNCIA INTEGRAL (bici-
cleta i ciclista; mai van separats). 
JAUME PATUEL I PUIG
Pedapsicogog - Psicoterapeuta

jpatuel@copc.cat

Apunts
psicològics

núm. 1754 del 13 al 19 de gener de 2017
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medicina interna . medicina làser

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

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

Medicina interna

Hores convingudes

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

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

Eliminació de varius
crioesclerosis i làser

Eliminació de tatuatges
amb Làser Spectra

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

Medicina estètica
farciment (relleno) d’arrugues i llavis

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

www.drpereperez.es   

drpereperez@hotmail.com

1P EL TOT.indd   1 23/3/16   16:51



MAGATZEM I ATENCIÓ AL PÚBLIC:MAGATZEM I ATENCIÓ AL PÚBLIC:
T 93 741 47 17 / 93 741 47 16T 93 741 47 17 / 93 741 47 16
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)

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

CERÀMICA FINS AL
GENER MÀGIC

Més de 20 anys d’Experiència i Qualitat

ésésés
Ferreteria, banys, cuines, parquet, paviments...

CERÀMICA FINS ALCERÀMICA FINS ALCERÀMICA FINS ALCERÀMICA FINS ALCERÀMICA FINS AL57 %
dte.

16 €/m2

ARA PER NOMÉS
37,30 €/m2
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Oferta vàlida finsOferta vàlida fins
al 31 gener 2017al 31 gener 2017

· · Col·leccióCol·leccióCol·leccióCol·lecció
  Nature  Nature
· 30x90cm· 30x90cm· 30x90cm· 30x90cm

 En un derbi igualat decideix un gol matiner 

 TRIOMF GROC-I-NEGRE 
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el Esporttot
Alberto Peña
Bàsquet  Mataró Parc BoetEl Personatge

L'entrenador del Mataró Parc Boet 
va dirigir el conjunt campió de 
l'All-Star de Copa Catalunya

Aquesta setmana la FIFA s'ha 
enfadat amb el Barça, a causa de 
la plantada que els van fer qua-
tre jugadors el mateix matí de la 
gala del nou premi "The Best". 
Lògicament, que l'ens que con-
trola el futbol mundial faci la seva 
gala sense Leo Messi i hagi de fer 
la foto de l'onze inicial amb no-
més 7 dels 11 jugadors, va deixar 
la cerimònia força deslluïda. I la 
veritat és que no em sap massa 
greu.

Partint de què els jugadors 
blaugranes van actuar mala-
ment avisant el mateix dilluns 
al matí, cal dir que aquesta gala 
està col·locada amb calçador en 
una setmana de competició en 
un esport en què les temporades 
no van de gener a desembre sinó 
que acaben a l'estiu. Una gala en 
què no se sap ben bé què es pre-
mia, si el millor jugador, el més 
mediàtic o el que ha guanyat 
més trofeus. Una gala que fa que 
els més petits creguin que només 

es pot ser bo si ets davanter. Una 
gala en la qual el seu guanyador, 
Cristiano Ronaldo, crida com un 
posseït o bé diu en acabar que 
"The best fue para "the best" que 
soy yo".

A casa nostra vivim un exemple 
ben diferent amb la Nit de l'Es-
port, una vetllada en la qual es 
barregen esports d'equip i indivi-
duals. Un espai de reconeixement 
a l'esforç de personatges sovint 
anònims on hi tenen presència 
tot tipus d'esportistes sigui quina 
sigui la seva disciplina. Un punt 
de trobada entre esports més me-
diàtics i altres que no, però on la 
gent és humil. Un lloc on el "the 
best" s'emociona en veure's reco-
negut per la família esportiva que 
l'envolta.

Fa massa anys que els futbo-
listes amb dos dits de front, co-
menten que el que realment els 
preocupa són els premis que gua-
nya tot un equip i no els premis 
individuals. Que els escoltin.

Fins on serveixen els guardons 
individuals? 
Els premis "The best" o la gala innecessària

Agenda
CASA

WATERPOLO Eurolliga femenina
LA SIRENA CNM - BOGLIASCO
Divendres 13 | 19.30 h | El Sorrall
LA SIRENA CNM- ST.ANDREU
Dissabte 14 | 18.45 h | El Sorrall
LA SIRENA CNM- KIRISHI
Diumenge 15 | 12.45 h | El Sorrall

WATERPOLO Divisió d'Honor Masc.
QUADIS CNM - RUBÍ
Dissabte 14 | 12.45 h | Complex Joan Serra

FUTBOL 2a Catalana
UD CIRERA - CANYELLES
Diumenge 15 | 12 h | Municipal Cirera
FUTBOL 3a Catalana
MOLINOS - LA LLÀNTIA
Diumenge 15 | 12 h | Mpal. V.Alegre Molins

HOQUEI PATINS 1a Estatal Masc.
MIS IBÉRICA CHM - ST.FELIU
Dissabte 14 | 20.30 h | Municipal J.Parera
HOQUEI PATINS OK Lliga Fem.
MEDICARE CHM - VOLTREGÀ
Diumenge 15 | 18.05 h | Municipal J.Parera

BÀSQUET Lliga EBA
MATARÓ FEIMAT - ARENYS
Diumenge 15 | 18.30 h | Palau Josep Mora

VOLEIBOL 1a Catalana Masc.
CV MATARÓ - BARBERÀ B
Dissabte 14 | 16 h | Poliesportiu Carrer Euskadi

+ INFO: WWW.ELTOTESPORT.COM

el Esporttot MINUT ZEROMINUT ZERO
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Marcelo marca sense oposició. | D.F.
1  CE MATARÓ

0  UD CIRERA

CE MATARÓ: Pol, Kiku, Sergi (Lluís, 
62'), Rueda, Isma (Mario, 77'), Fiti, Parri 
(Óscar, 62'), Aitor González, Ricky, Bar-
galló i Marcelo (Sergio Palanco, 70'). 
UD CIRERA: Compte, Kaddur (Cristian 
Romero, 75'), Izar, Albertito, Roger, 
Peque (Omar, 84'), Joel, Carlitos (Baba, 
56'), Pereira (Albert G. 75'), Aleix 
(Carlos Gómez, 75'), Joan. 

GOL:  5' MARCELO (1-0).

SEGONA
CATALANA

Un gol matiner de Marcelo va 
decidir un partit igualat

El CE Mataró va aconseguir un tre-
ballat triomf en el derbi local, que 
permet als d'Alberto Encinas po-
sar-se colíders del grup. Un partit 
que estrenava l'any futbolístic al 
Municipal del Centenari, i que va 
resultar força disputat i amb emo-
ció fi ns al fi nal. 

Des de bon començament es 
va veure un equip visitant amb 
un plantejament molt valent, però 
ben aviat van rebre un cop dur, 
ja que l'equip local es va avançar 
als 5 minuts. Una pilota fi cada en 
profunditat cap a Ricky, entre la 
defensa, va servir perquè l'extrem 
groc-i-negre avancés fi ns a la línia 
de fons, i enviés una "passada de 
la mort" perfecta, que Marcelo, 
venint des del darrere, va rematar 
per fer el primer gol del partit, que 
resultaria ser decisiu. 

Després del gol, l'equip visitant 
va dominar durant vint minuts, però 
l'única ocasió va ser en una vase-
lina llunyana de Joel que va sortir 

fora. El Mataró a la contra intenta-
va sorprendre i Bargalló ho va pro-
var en un parell de cops. Al tram 
fi nal de la primera part el Mataró 
va recuperar el control al mig del 
camp i Marcelo va estar a punt de 
fer el segon. 

A la represa el joc va ser força 
dinàmic, amb els dos equips buscant 
el gol, però amb defenses molt fer-
mes i amb els porters també segurs, 
i el marcador ja no es va moure. 
Però l'emoció es va mantenir fi ns 
al fi nal amb l'equip cirerenc bus-
cant l'empat fi ns al darrer instant.

El Mataró és colíder

16a jornada (8 gener)

Canyelles - Martinenc B ......................3-0
CE MATARÓ - UD CIRERA .......................1-0
Guineueta - Carmelo .............................6-1
Lloreda - Badia........................................1-0
Europa B - Besós BV ............................... 1-1
SANT POL - LLAVANERES  .....................1-0
PREMIÀ DE MAR - Esp. Can Pi .............5-0
Llefià - Fundació Grama ...................... 2-2
Sarrià - Sant Adrià  ................................ 1-3

Classificació 
Fund. Grama i CE MATARÓ 34; Guineueta 
32; Llefià i Sant Adrià 28; Besós BV 27; 
SANT POL 26; Sarrià 24; PREMIÀ MAR, LLA-
VANERES i Europa B 22; Lloreda, Canyelles 
19; CIRERA 16; Martinenc B i Badia 14, Esp. 
Can Pi  13; Carmelo 7.

17a jornada (15 gener)
UD CIRERA - Canyelles (DG 12 h)
Carmelo - CE MATARÓ (DG 12 h)
LLAVANERES - Sarrià (DS 18 h)
Martinenc B - PREMIÀ MAR (11:30 h DG)
Esp. Can Pi - SANT POL (DG 16 h)
Final de la primera volta
Aquest cap de setmana s'acaba la 
primera volta amb un partit important 
per a la UD Cirera que rep un rival 
directe davant el qual no hauria de fa-
llar. La temporada passada el resultat 
va ser d'empat a 1 gol.
El CE Mataró visita el camp del cuer 
on hauria de sumar la tercera victòria 
consecutiva. La darrera visita al Car-
mel, fa dues temporades, va significar 
una victòria groc-i-negra per 0-2.

Final de la 1a volta
A la primera jornada de l'any el CE 
Mataró va empatar a 2 gols a casa 
davant el Nàstic B, i els dos equips 
acaben empatats la 1a volta en 12è 
lloc amb 18 punts.
ALTRES RESULTATS.- Juvenil B (Prefer.): 
Vilassar Mar - CE Mataró B  2-1; Cadet 
(Pref)  CEM - Granollers 0-0; Infantil 
(Div. Honor): Girona - CEM 3-0. Conti-
nuen en sisè lloc amb 21 punts.

 El CE Mataró guanya el derbi

Lliga Nac. Juvenil

FUTBOL www.eltotesport.com |  P. 3
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Busca els quarts de final de 
l’Eurolliga en la segona ronda 
que es disputa al Sorrall

Aquest cap de setmana el Sorrall 
acull la segona ronda de l’Eurolliga 
femenina de waterpolo, en la qual 
La Sirena CN Mataró intentarà, com 
va aconseguir l’any passat, la clas-
sifi cació per als quarts de fi nal. Per 
fer-ho haurà d’obtenir un dels dos 
primers llocs. En aquesta ronda hi 
ha quatre grups de quatre equips 
i dos de cada un es classifi caran 
per als quarts de fi nal.

El calendari de partits:
Divendres 13
19.30 hores  LA SIRENA CN MATARÓ - 
Bogliasco
21.15 hores  Sant Andreu – Kinef Kirishi
Dissabte 14
17 hores  Kinef Kirishi - Bogliasco
18.45 hores LA SIRENA CN MATARÓ - Sant 
Andreu
Diumenge 15
11 hores Bogliasco – Sant Andreu
12.45 hores LA SIRENA CN MATARÓ - Kinef 
Kirishi

Els Rivals:

BOGLIASCO (ITÀLIA)
L’equip italià del Bogliasco ha en-
trat com a 3r de grup, i ara mateix 
és 5è de la lliga italiana. D’entrada 
sembla l’equip més fl uix del grup, 
però no serà fàcil, ja que van ser 

La Sirena CNM continua amb 
la seva història europea

capaces de guanyar a Padova a 
la seva lliga (7-8) i allà La Sirena 
va perdre 10-5. Destaca la vetera-
na Teresa Frassinetti medalla de 
plata a Rio.

CN SANT ANDREU
Equip ben conegut, que dirigeix 
Javier Aznar i que ha entrat com 
a primer de grup, en una fase on 
va empatar davant el Vouliagmeni, 
rival de La Sirena a la fi nal de la 
Copa LEN de l’any passat. 

Sembla que aquest pot ser el par-
tit decisiu i atenció perquè aquesta 
temporada van derrotar La Sirena 
a la semifi nal de la Copa Catalunya.

Destaquen Lloret i Aznar en el xut 
exterior, les boies Crespi i Guiralt, i  
Dalmases en les contres. S’han re-
forçat amb les australianes O’Neill 
(portera) i Armit (jugadora d’arc).

KINEF KIRISHI (RÚSSIA)
El Kinef Kirishi, campió de la lliga 
russa en les darreres 14 tempo-
rades, ha entrat en aquesta ron-
da com a fi nalista de l’Eurolliga 
passada, on va obtenir el bronze. 
Mantenen tot l’equip, amb sis ju-
gadores de la selecció russa que 
va guanyar Espanya a Rio 2016: 
Karnaukh (portera), Prokofyeva, 
Simanovich, Glyzina, Soboleva i 
Ivanova.

Són el rival més dur d’aquesta 
fase. L’equip mataroní ja s’hi ha 
enfrontat dues vegades a l’Euro-
lliga, amb dues derrotes: 5-11 la 
temporada 2012-13 i 10-15 la tem-
porada 2014-15.

El balanç a Europa

L’equip femení de waterpolo del 
CN Mataró ha participat ja quatre 
vegades en competició europea.
La temporada 2009-10 va superar 
dues rondes de la Copa LEN, aquí 
a Mataró i a Zagreb, i va caure a 
quarts de fi nal davant el Patras 
grec.

La temporada 2012-13 va caure 
a la primera ronda de l’Eurolliga a 
Niça. I la temporada 2014-15 li va 
passar el mateix a Szentes.

La temporada passada va supe-
rar la 1a ronda a Lille i després va 
caure davant el Budapest, passant 
a la fi nal a quatre de la Copa LEN, 
aconseguint el títol aquí a Mataró. 

Aquesta temporada ha superat 
la primera ronda de l’Eurolliga, 
quedant en segon lloc en la fase 
disputada a Pàdua.

Fins ara s’han jugat 27 partits en 
competició europea, 7 al Sorrall i 
20 a l’estranger. Amb 13 victòries 
(6 en Eurolliga i 7 en Copa LEN), 2 
empats (a l’Eurolliga) i 12 derrotes 
(9 en Eurolliga i 3 en Copa LEN). En 
aquests partits l’equip mataroní ha 
marcat 288 gols i n’ha rebut 220.

La plantilla de la Sirena CNM d'aquesta temporada. | d.f

Partit al Sorrall del curs passat. | arxiu

el Esporttot WATERPOLO
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10 QUADIS CN MATARÓ

2  WP NAVARRA

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

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

DIVISIÓ HONOR 
MASCULINA

El Quadis va aconseguir la 
seva sisena victòria seguida

El Quadis CNM va tancar la primera 
volta amb un triomf còmode, que li 
permet arribar a l'equador del cam-
pionat en un excel·lent quart lloc de 
la Divisió d'Honor, després d'acon-
seguir sis victòries consecutives. 
I ho va fer demostrant una gran 
fortalesa defensiva i igualant el 
rècord de menys gols encaixats en 
la seva història a la Divisió d'Honor. 

El partit va començar bé amb un 
gol de Guimaraes al mig minut de 
joc, i després Schnizler, Lucas i el 
mateix Grummy van posar un 4-0 
al marcador, que ja va permetre 
jugar amb molta confi ança.

Després el brasiler va topar amb 
el porter Aleksic, errant sis xuts se-
guits, però es va dedicar a repartir 
joc. La forta pressió defensiva, les 
recuperacions i les contres van anar 
donant opcions als locals que no 
les van desaprofi tar, destacant Pau 
Schnizler, amb 3 gols de 3 xuts.

El Sabadell trenca una 
gran ratxa del líder

11a jornada (7 gener)
Sabadell - Barceloneta ........................8-6
QUADIS CN MATARÓ - Navarra ......... 10-2
Canoe - CN Barcelona ..........................8-8
Terrassa - Rubí ......................................19-7
Mediterrani - Catalunya ................. dia 12
Sant Andreu - Molins............................ 8-7

Classificació 

Barceloneta i Terrassa 30,  Sabadell 
28; QUADIS CNM 24, CN Barcelona 
17, Canoe, Sant Andreu 16, Navarra 
9; Mediterrani 7; Catalunya, Rubí 6; 
Molins 3.
El Sabadell va trencar la ratxa del 
Barceloneta que feia quasi dos anys 
que no perdia en la fase regular.

12a jornada (14 gener)
QUADIS CN MATARÓ-Rubí (12.45 hores)

Busquen la setena victò-
ria seguida
El Quadis té un partit molt assequible 
davant d'un equip al qual va derrotar 
a la 1a jornada del campionat per 4-13. 
L'any passat va haver-hi sorpresa amb 
empat a 9 gols.

Sense sorpreses
7a jornada (7 gener)
Zaragoza - La SIRENA CN MATARÓ  .4-13
Moscardó - Dos Hermanas ................14-6
Rubí - Mediterrani .................................9-11
Terrassa - Sabadell ............................. 2-24
Concepción - Sant Andreu. ................2-15
Avançat 8a jornada (8 gener)
La SIRENA CNM - Concepción ............12-1

Classificació 

Sabadell 21; LA SIRENA CNM 18; Sant 
Andreu 16; Mediterrani i Moscardó 12; 
Terrassa 10; Rubí 7; Dos Hermanas i 
Concepción 3; Zaragoza 1.
Descans i desplaçament a Sevilla
Aquest cap de setmana La Sirena 
no juga a causa de la celebració de 
l'Eurolliga, de la que parlem a part, i 
el pròxim partit serà el dia 22 a Dos 
Hermanas per recuperar un ajornat.

Molt ferms en defensa

Triomfs fàcils abans de l'Eurolliga

El Quadis va ser molt superior. | D.F

Div.Honor Fem.

12 LA SIRENA CNM

1  CONCEPCIÓN MADRID

LA SIRENA CN MATARÓ: Cristina 
Terrrado i Willemsz porteres; Dance 
(1), Zablith (1), Bernabé, Nieto, Alba 
Bonamusa (1), Cambray (2), Gibson (1), 
Bach (2), Ona Meseguer (3), Júlia Soler 
(1), Laura López.
PARCIALS: 4-0, 3-0, 2-1, 3-0.

El cuer va plantar cara al primer 
quart, però després la maquinària 
de La Sirena va començar a fun-
cionar i va resoldre amb un par-
cial de 0-7.

En el partit jugat l'endemà el par-
cial de 7-0 l'equip local el va fer en 
els dos primers quarts i el matx va 
ser de treball defensiu de cara a 
l'Eurolliga.

4  EWP ZARAGOZA

13 LA SIRENA CNM

LASIRENA CN MATARÓ: Debby Wi-
llemsz, Liana Dance (1), Marina Zablith, 
Maria Bernabé, Júlia Nieto, Alba Bona-
musa, Clara Cambray (2), Ciara Gibson 
(2), Marta Bach (3), Ona Meseguer (2), 
Júlia Soler, Laura López (3).
PARCIALS: 2-3, 0-4, 0-3, 2-3.
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S'escapen dos equips

16a jornada (8 gener)

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

Classificació 
Districte 030 CE 35, Young Talents Ba-
dalona Sud 34; Argentona 31; LA LLÀN-
TIA, Vilassar Mar B i MATARONESA  30; 
Premià Dalt i Singuerlín 29; MOLINOS 
26; Arenys de Mar 21; Vilassar Dalt i 
Santvicentí 17; La Salut i Cabrera 16; 
Cabrils i PLA D'EN BOET 15; Turó Peira 
11; Pineda 0.

17a jornada (14-15 gener)

MOLINOS - LA LLÀNTIA (DG 12 h)
Arenys Mar - PLA D'EN BOET (DS 17 h)
La Salut- MATARONESA (DG 12 h)
Derbi a Molins
Per tancar la primera volta el partit 
més interessant el tenim al Municipal 
de Vista Alegre-Molins amb derbi 
local.

Grup 5è (12a jornada)
MATARÓ ATHLETIC - Sant Pol B .......... 5-3
Canet - ACELL CERDANYOLA ............... 3-2
ROCAFONDA - Dosrius ..........................9-0
Tiana - JUVESPORT ...............................2-0
JUVENTUS - Calella  ..............................0-2
Cabrils C - ILURO ...................................... 1-1
El Tiana és líder amb 33 punts, seguit 
de Rocafonda (27) i Mataró Ath. (24).
Grup 6è (10a jornada)
Premià Dalt B- MOLINOS B  ..................5-1

Grup 3r
Sant Fost-MOLINOS  ................................ 1-1
CE MATARÓ- Gladiador ..........................6-1
El Molinos és 2n amb 25 punts, però el 
Vilassar, que és 3r, té 3 partits menys. 
El CE Mataró és 6è amb 18 punts.

1  AD LA LLÀNTIA

1   LA SALUT

AD LA LLÀNTIA: Drameh, Carmona, 
Artero, Chamarro (Blasco 56'), Jordi 
Cano (Diallo 46'), Guedes (Israel 46'), 
Delfí (Ibu 56'), Jerreh (Sergio López 
74'), Vega, Sergio Cobo, Aitor Moreno.

TERCERA
CATALANA

La Mataronesa no va poder amb el 
líder, fi lial del Sant Andreu. Va ser 
un partit intens, que va començar 
malament per als locals, que van 
rebre aviat el primer gol. Després 
van reaccionar, però es van topar 
amb una ferma defensa visitant. 
A la represa, amb els dos equips 
amb deu, el joc va estar igualat, 
però els barcelonins van fer el se-
gon als 78'. Tommy va reduir a falta 
d'un minut, però el líder encara va 
tenir temps de fer el tercer.

La Mataronesa no pot amb el líder

Tot i no jugar un mal partit, la Mataronesa es va veure superada. | DANIEL FERRER

Quarta Catalana

1  PLA D'EN BOET

0  VILASSAR MAR B

PLA D'EN BOET: Jairo, Collado, Marc 
Fernàndez, Moussa, Marc Palau, Valen-
cia, Javi Rodríguez (Àlex Palau 72'), 
Silva, Ito Palanco (Youness 77'), Carlos 
González (Diego 89') i Valle (Eric 89').

L'equip blanc-i-blau va perdre al 
camp d'un equip de la zona bai-
xa i s'allunya molt dels llocs cap-
davanters. L'equip local va saber 
remuntar el gol que havia marcat 
Badre als 10 minuts de joc.

L'equip de Valero, va demostrar 
una altra vegada que pot estar a 
un alt nivell i va derrotar un equip 
que estava 17 punts per sobre seu. 
Un gol de Valle als 8 minuts de la 
represa els va donar tres punts im-
portants, però que de tota manera 
no els permet sortir encara de la 
zona de descens.

1  UD MATARONESA

3  DISTRICTE 030

UD MATARONESA: Rafa, Toni, Bryan, 
Vicente, Koke, Peque, Lluis, Mosquera 
(Carlos), Manolo (Aitor), Aldo (Tommy), 
Miguel, Jurado, Simon i Paco.

L'equip llantienc va deixar escapar 
dos punts davant un equip de la 
zona baixa. Aitor Moreno va mar-
car al quart d'hora de joc, però els 
badalonins van empatar poc abans 
del descans. Després van defensar 
amb força duresa (5 targetes gro-
gues en els darrers deu minuts), 
i els verds no van poder marcar.

2  CABRILS

1  UD MOLINOS

UD MOLINOS: Daniel Ramos, Grau, 
Ruiz, Héctor, Ruben Moreno (Navarro 
80'), Roca (Beltrán 85'), Badre, Adán 
Nevado, Isaac Ramos (Xavi 59'), Óscar 
(Adrián 80') i Manrique.

2a Catalana Fem.

el Esporttot FUTBOL
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Maria Muñoz (cadet) i 
Eduardo Calle (juvenil) ob-
tenen el títol estatal amb 
Catalunya

Aquest cap de setmana passat s'ha 
disputat en diverses poblacions ca-
talanes de La Selva i el Maresme 
el Campionat d'Espanya d'handbol 
de seleccions territorials. En ell 
dos jugadors mataronins, formats 
a la base del Joventut Handbol 
Mataró, han aconseguit el títol 
estatal formant part de la selec-
ció de Catalunya: Maria Muñoz en 

categoria cadet i Eduardo Calle en 
categoria juvenil.

Maria Muñoz, jugadora del BM 
Granollers, va aconseguir el títol 
en la categoria cadet, després que 
Catalunya derrotés en la fi nal a 
València per 24-22. Maria Muñoz 
va fer dos gols, un d'ells important 
quan el marcador estava en un 
ajustat 21-22.

Eduardo Calle, jugador del FC 
Barcelona, va aconseguir el títol 
amb la selecció juvenil, que va mos-
trar-se molt superior a totes les 

Maria Muñoz i Eduardo Calle amb les seves medalles d'or. | CEDIDES

altres durant tot el torneig. A la fi nal 
Catalunya va guanyar a Galícia per 
32-18. Tot i ser jugador de primer 
any l'Eduardo ja va disposar de 
molts minuts durant tot el torneig.

Les seleccions catalanes en el 
75è Aniversari de la Federació 
Catalana van tenir una actuació 
memorable, ja que les sis selec-
cions (dues juvenils, dues cadets 
i dues infantils, tant masculines 
com femenines) van pujar al podi, 
amb 4 medalles d'or, una plata i 
un bronze.

Mataró també va ser seu de 
partits en el darrer dia del 
Campionat
Al Pavelló Teresa Maria Roca es 
van disputar quatre partits desta-
cant la fi nal de la Copa d'Espanya 
juvenil masculina, la competició 
de 2n nivell, en la qual València va 
obtenir el títol derrotant Astúries. 
També es van disputar partits del 
Campionat d'Espanya que defi nien 
els darrers llocs de la competició, 
la mateixa situació que es va viure 
a l'Eusebi Millán.

Dos mataronins campions 
d'Espanya d'handbol

Difícil desplaçament per al 
Joventut en el retorn de la 1a 
Estatal

El Joventut Mataró torna a la com-
petició de la 1a Estatal, per tan-
car la primera volta en una pista 
molt complicada com és la del Sant 
Joan Despí.

Per a l'equip groc-i-negre han 
estat positius els desplaçaments 
a aquella pista en les dues darre-
res temporades, amb victòria per 
23-26 la temporada passada i per 
24-31 l'anterior. Però aquesta tem-
porada l'equip del Baix Llobregat 
no ha deixat escapar cap punt del 
seu pavelló, tot i que per allà han 
passat equips com el Sant Quirze 
o el Sesrovires.

Per tant sembla una dura prova 

per a l'equip d'Àlex Viaña que està 
situat només 3 per sobre de la zona 
de descens. El Sant Joan Despí és 
7è i va camí d'assegurar la seva per-
manència per tercer any consecutiu.

Classificació actual: Granollers B 26; 
Sarrià, Sant Martí Adrianenc i Sant Quirze 
22; Sesrovires 20; La Roca 17; Sant Joan 
Despí 15; Montcada 13; Palautordera 12; Sant 
Esteve Palautordera 11; Sant Cugat 10; JO-
VENTUT MATARÓ 9; Bordils B 8; OAR Gràcia i 
Esplugues 6, Salle Bonanova 5.

El partit més interessant de la 
darrera jornada de la 1a volta es 
juga a l'Olímpic de Granollers entre 
els dos primers classifi cats.

El femení vol continuar la seva 
marxa imparable
L'equip femení del Joventut, que 
és el líder de la Lliga Catalana, amb 
tres punts d'avantatge sobre el Sant 
Quirze, té un partit força assequible 
a Sabadell davant l'OAR Gràcia B, 
per iniciar la segona volta.

En el primer partit del campio-
nat les sabadellenques van rebre 
un sever correctiu a Mataró (43-
18) i de ben segur tenen ganes de 
millorar la seva imatge. Però tot i 
això sembla difícil que puguin do-
nar la sorpresa: el Joventut és líder 
amb 25 punts i l'OAR B és penúltim 
amb només 3 punts.

Un rival inexpugnable a casa. | ARXIU

El Joventut Handbol Mataró 
torna a la competició

el Esporttot HANDBOL
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3A DIVISIÓ
NACIONAL

Són tercers a tres 
punts del líder
13a jornada
Montsant - Arrels ..................................5-5
ALIANÇA MATARÓ - Montcada. ............ 3-1
ARENYS DE MUNT - Isur ....................... 3-3
CANET - Centelles ...................................5-1
Castellar - COVER PREMIÀ MAR .........4-4
Lliçà d'Amunt - Vacarisses ................. 3-2
PINEDA- Sant Cugat .............................. 2-5
Fund. Grama - SAN JOAN VILASSAR ..8-1

Classificació 
Canet, 31; Lliçà d'Amunt, 30; ALIANÇA 
MATARÓ i Fundació Esp. Grama, 28; Va-
carisses (-1 partit), 24; Isur, 22; Sant Cu-
gat, 21; COVER PREMIÀ, 19; Montsant, 18; 
Arrels i SAN JOAN VILASSAR (-1 partit), 
15; Castellar, 14; Montcada, 13; Cente-
lles, 10; ARENYS DE MUNT, 7 i PINEDA, 4.

14a jornada
El Futsal Aliança s'enfrontarà el 
dissabte 14 a les 19.45 al Cover Premià 
en un derbi maresmenc que es preveu 
molt intens i igualat, amb la necessi-
tat de victòria per part mataronina 
si no es volen despenjar dels primers 
classificats.

Remuntada del Futsal 
Aliança per estrenar l'any

L'Aliança manté el tercer lloc. | D.F

Els mataronins es refan d'un 
gol inicial visitant per acabar 
sumant els tres punts

El Futsal Aliança Mataró va dispu-
tar el passat dissabte 7 de gener 
el seu primer partit del 2017 i ho 
va fer amb la primera remuntada 
de l'any.

Els de Jacob Bustamente es van 
haver de refer després del gol inicial 
visitant de Mario Litran al minut 6 
de l'enfrontament. Tot i l'intent de 
tancar-se per mantenir el marcador 

favorable dels visitants, els mata-
ronins van poder empatar ràpida-
ment, al minut 10, amb gol d'Abdyck. 
El domini local seguiria i al minut 
14 Cristian Villarín aconseguia el 
2n. Abans del descans, Oriol López 
faria el tercer i defi nitiu. 

Resultats oposats per als dos 
sèniors del Club Volei Mataró

Derrota del sènior masculí a la 
pista de l’Arenys
Nova derrota de l’equip masculí del 
CV Mataró al derbi davant l'Arenys, 
que el condemna a jugar la segona 
fase en el grup de permanència.

Només set jugadors de l’equip sè-
nior van poder jugar i l’entrenadora 
Míriam Esqué va haver d’utilitzar 
fi ns a tres jugadors juvenils, que van 
fer un bon paper tot i la derrota.

Els dos primers sets van seguir la 
mateixa pauta, igualats, on l'experi-
ència local va ser decisiva. Al tercer, 
els arenyencs van ser superiors.

Arenys 3 - 0 CV Mataró
CV Mataró: Àlex Servent, Pol Navas, 
Moisès Castillo, Nil Jurado, Marc Ramón, 
Marc Llinàs, Vladimir González, Alex 
Fernández, Sergi Mesa, Dani Nevado. Ent. 
Míriam Esqué
Parcials: 25-22, 25-22 i 25-15

3  ALIANÇA MATARÓ

1  MONTCADA

FUTSAL: Ceesay, Sevilla, Abdick (1), 
López (1), Caballeria, Rodríguez, Carlos 
Villarin, Cristian Villarin (1), Medina i 
Novo.

Mentre que les noies guanyen 
i jugaran la fase d'ascens, la 
derrota del masculí els porta 
a la fase de permanència

El sènior femení va aconseguir una 
nova victòria que el manté en la 
tercera posició, i que quan falten 
dues jornades per acabar la pri-
mera fase, assegura la participació 
del CV Mataró a la Fase d’Ascens 
al Campionat de Catalunya de 1a 
divisió.

Tot i continuar amb baixes molt 
importants, a poc a poc l’equip va 
recuperant efectius i, a més a més, 
les jugadores del planter cada vega-
da que pugen aporten coses molt 
positives.

Durant el partit, les mataronines 

sempre van ser molt superiors, ex-
cepte al tercer set, on la relaxació 
gairebé els costa el parcial, tot i 
que la remuntada fi nal ho va evitar.

CV Mataró 3 - 0 Caldes
CV Mataró: Desirée Pérez, Olga del 
Palacio, Júlia Villar, Sandra Leo, Laia Rubio, 
Mariona Rubio, Alba Madueño, Alba Sán-
chez, Mònica Cruz i Laura Ruiz. Ent. David 
Casas i Josep M Mármol.
Parcials: 25-21, 25-13 i 25-22

Derbi desigual. | ARXIU
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S'acaba l'aturada de les 
vacances nadalenques i el 
Mataró Feimat necessita una 
victòria per tancar la dinàmi-
ca negativa en el derbi

El Mataró Feimat va acabar l'any 
2016 en una dinàmica extremada-
ment negativa, després de sumar 
nou derrotes consecutives i ocu-
par l'última posició del seu grup 
de Lliga EBA.

El 2017 començarà amb una nova 
oportunitat de redempció al Josep 
Mora i amb la disputa d'un partit 
especial, el derbi maresmenc da-
vant de l'Arenys de Mar el diumenge 
15 a les 18.30. Els de Charly Giralt 
necessiten una victòria sí o sí, però 
el seu rival no és l'equip més asse-
quible i ocupa la quarta posició a la 
taula classifi catòria amb 7 victòries 
i 4 derrotes després d'11 jornades 
diputades.

El Mataró Parc Boet 
juga a Badalona
El conjunt d'Alberto Peña, que va 
acabar el 2016 en tercera posició 
després de superar la part més 
dura del calendari, i a només una 
victòria del liderat, vol seguir amb 
la bona dinàmica de temporada 
aquest 2017.

Per començar visitarà la pista 
del Badalonès el dissabte 14 a les 
19.30, un conjunt que ocupa la zona 
mitja, tot i que amb més derrotes 
que victòries (5 i 6), un rival que 

hauria de batre si vol seguir amb 
les aspiracions de disputar la Final 
Four d'ascens. És el moment de de-
mostrar fi ns a quin nivell pot jugar 
disposant de la plantilla amb molt 
millors condicions físiques que el 
curs anterior.

El Platges estrena any a la 
pista del segon classifi cat
Després d'un gran inici de tempo-
rada a només dues victòries del 
primer classifi cat, el Barça CBS, 
després de 13 jornades, les jugado-
res d'Adrià Castejón tenen l'opor-
tunitat de començar encara millor 
el 2017, ja que visitaran al segon 
classifi cat, el Cerdanyola, aquest 
dissabte 14 a les 19.30 hores.

Les vallesanes tan sols tenen una 
derrota menys que les mataronines, 
2, per tant una victòria suposaria 
avançar-les a la classifi cació ge-
neral, després d'haver-les guanyat 
també a casa a la primera volta.  

El Feimat necessita la victòria . | ARXIU Peña i Smith amb els trofeus. | CEDIDA

Torna el bàsquet mataroní

Alberto Peña, entrenador del 
combinat guanyador, on hi 
participa Marquie Smith, que 
també venç al d'esmaixades

Aprofi tant l'aturada nadalenca de 
Copa Catalunya, la competició va 
organitzar un All Star, tant de ca-
tegoria masculina com femenina, 
a Cornellà de Llobregat el passat 
cap de setmana, amb un gran èxit 
de públic.

El conjunt mataroní del Mataró 
Parc Boet, 2n al seu grup de la 
categoria, hi va participar amb la 
presència d'Alberto Peña, com un 
dels entrenadors dels combinats 
d'estrelles, i Marquie Smith, que a 
part del partit també va disputar 
el concurs d'esmaixades on es va 
exhibir i guanyar de forma clara.

El Boet a l'All Star 
de Copa Catalunya

Smith, sempre exhuberant. | ARXIU

El partit de la 1a volta. | ARXIU

Dojo
Cervantes

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

dojocervantes@fcarcasona.es
www.dojokaratecervantes.es

félix  7º DAN

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

el Esporttot BÀSQUET
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El Mis Iberica s'enfrontarà al 
Sant Feliu, un rival directe

Aquesta setmana hi ha doble cita 
amb l’hoquei patins al Jaume 
Parera i León, ja que tant el femení 
d’OK Lliga com el 1a Estatal masculí 
tornen després de les festes nada-
lenques jugant a casa, amb partits 
importants per intentar agafar una 

El Medicare System 
Mataró estrena el 2017 
contra el segon

El Voltregà serà el rival a 
batre per intentar seguir 
abandonant la part baixa de 
la taula classificatòria

El repte del Medicare System 
Mataró és més complicat sobre 
el paper, ja que reben al poderós 
Voltregà, segon classificat de la 
lliga i que no es pot permetre fa-
llar per no perdre de vista al Gijón, 
que encara no ha perdut cap partit 
i lidera la taula amb mà de ferro. 
El partit es juga a les 18.05 h, i les 
noies d’Albert Larrea han d’estar 
molt sòlides en defensa per plantar 
cara i intentar donar la sorpresa. 
Aquesta temporada les osonenques 
ja s’han vist sorpreses a la seva prò-
pia pista, quan l’equip madrileny de 
Las Rozas va imposar-se per 1-2.

Tot i això, hem de recordar que el 

bona dinàmica i començar a mirar 
cap amunt, tot i que les noies ho 
tenen més complicat. 
El Mis Ibérica CH Mataró rep al Sant 
Feliu, un rival directe en la classi-
ficació per evitar de moment els 
llocs de descens, ja que es troben 
amb 14 punts, igual que el SHUM 
Maçanet. Per tant els dos equips 

Doble cita de l'hoquei 
al Jaume Parera

Jordi Bartrès a l'últim partit a casa del 2016. | ARXIU

conjunt mataroní ja està acostumat 
a donar algunes sorpreses, vencent 
a equips teòricament més potents.

També és important afegir que, 
de cara a la classificació, hi ha molts 
equips que els hi falten partits per 
jugar i que fins ben avançada la 
temporada encara hi poden haver 
moltes variacions. De fet, el Mataró 
és l'únic equip de la categoria que 
només ha jugat 9 partits, amb el 
pendent contra Las Rozas.

Partit de la temporada passada. | ARXIU

necessiten sumar per iniciar l’es-
calada, ja que de moment la part 
central de la taula està molt igua-
lada i amb un parell de victòries 
consecutives qualsevol equip pot 
passar de la part baixa a lluitar 
pels llocs d’ascens. La cita és a les 
20:30h i ben segur que es viurà 
un bon ambient per intentar que 
no es repeteixi el resultat de l’any 
passat, quan els vallesans van im-
posar-se per la mínima (0-1). Els de 
Quim López volen començar l’any 
amb bon peu, encetant una dinà-
mica positiva que permeti a l’equip 
acostar-se a les places d’ascens.

Primera Estatal
Jornada 14
MIS IBERICA MATARÓ - Sant Feliu

Classificació
Palafrugell 25; ARENYS DE MUNT, 24; 
Asturhockey i Tordera, 19; Sant Cugat, 18; 
Lleida Alpicat, Calafell, Barça B i Vilanova, 
16; MATARÓ, Sant Feliu i Shum Maçanet, 14; 
GEiEG, 8 i Raspeig, 1 punt.

Jornada 11
MEDICARE SYSTEM MATARÓ - Voltregà

Partits Jugats:
Palau Plegamans - Las Rozas ................3-0
Rivas Las Lagunas - Cerdanyola ............ 1-3

Classificació
Gijón, 28; Voltregà i Palau Plegamans, 25; 
Manlleu, 22; Bigues i Riells, 19; Sferic Te-
rrassa, 16; Las Rozas i Liceo, 15; Cerdanyola, 
12; Alcorcón, 11; MEDICARE SYSTEM MATARÓ, 
7; Vilanova i Sant Cugat, 6 i Rivas Las 
Lagunas, 5.

www.eltotesport.com |  P. 10HOQUEI
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el Esporttot POLIESPORTIU

Després de salvar-se 
in extremis l'any passat, 
aquesta temporada s'ha con-
sumat el descens

El Laietània era un dels candidats 
a ocupar la darrera plaça en el 
Campionat de Catalunya de Clubs 
“A”, la 1a divisió de l’atletisme català 
indoor en altres paraules. L’actuació 
en aquest campionat l’any anterior 
(7ns en ambdues categories) i el 
descens ja consumat a l’aire lliure 
marcaven un pronòstic negatiu. 
I, efectivament, el Laietània tornarà 
al grup “B”, essent el 2n cop que 
baixa de categoria (abans el 1998) 
des que es va instaurar aquest cam-
pionat el 1996 (no es va disputar 
el 2006).

El descens dels homes fou in-
contestable. Mai van tenir opcions 
de salvar-se i només Adrià Puig 
esgarrapà una plaça entre els 3 

primers. Tota la resta de l’equip es 
classificà entre els 3 darrers de les 
seves proves. Finalment, van acabar 
8ns amb 28 punts. El vencedor va 
ser el FC Barcelona que va sumar 
un total de 93 punts.

En noies cal dir que el CAL s’ho 
jugà tot a una carta en el relleu final 
amb el Canaletes. En un 1 contra 1, 
qui guanyava se salvava, qui perdia 
baixava. I va perdre el CAL, baixant 
per només mig punt, 37 a 37,5 del 
CA Canaletes. El FC Barcelona tam-
bé va sumar el títol en categoria 
femenina amb un total de 85 punts.

A nivell individual, cal destacar 
l‘actuació de Martina Ballesteros 
1a en 60 m amb 7,84  i únic triomf, 
Aina Rabadán 3a en alçada amb 
1,57 m; En categoria masculina, 
com ja havíem esmentat anteri-
orment, Adrià Puig 3r en perxa 
amb 4,55.

L'equip femení va ser sub-
campió mentre que els nois 
van ser cinquens

Durant els dies de Nadal es va dis-
putar la Christmas Cup de water-
polo de categories inferiors i els 
equips alevins del CN Mataró hi 
va aconseguir un meritori paper, 
destacant principalment les noies 
que van quedar subcampiones da-
vant del Mediterrani. Els nois, per la 
seva banda, van acabar cinquens. 

Ja són més de sis anys els del 
Club Esgrima Mataró com a 
referent de la pràctica espor-
tiva de l'esgrima a la ciutat

El Club d’Esgrima de Mataró, ins-
crit el 2010, és el primer i únic club 
esportiu que practica esgrima al 
municipi. Es manté molt actiu i amb 
l’objectiu de promoure i introduir 
la pràctica de l’esgrima a la ciutat 
i a tot el Maresme.

Actualment, es reuneixen i fan 
classes d’esgrima per a nens (a 
partir dels 8 anys) i per a adults; 
els dimarts i els dijous de 18 h a 21 
h a l’Escola Tomàs Viñas de Mataró. 
Gràcies a la col·laboració de la re-
gidoria d’esports de Mataró i la 
direcció de la mateixa escola, cada 
cop són més els interessats en la 
pràctica d’aquest històric esport, 
que també és olímpic.

L'Israelita Sela va ser el 
seu botxí al primer torneig 
d'aquesta temporada

Al primer torneig que disputava 
aquest 2017, el tenista mataroní 
Albert Ramos Viñolas no va poder 
superar els quarts de final després 
de caure davant l'israelita Dudi Sela, 
núm. 96 del món, per 7-5 i 6-4, al 
Torneig ATP-250 de Chennai.

Anteriorment havia derrotat el 
belga Steve Darcis, núm. 86 mun-
dial, per 6-2 i 6-0. 

L'esgrima, un esport molt noble. | CEDIDA

Ramos no va passar de quarts. | ARXIU

Albert Ramos cau 
a quarts a l'Índia

El Laietània baixa a la 2a divisió 
de Catalunya en pista coberta 

Les noies amb el trofeu. | CEDIDA

L'únic club d'esgrima de Mataró 
es manté molt actiu

Èxit base del CNM a 
la Christmas Cup
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Cinesa Mataró Parc
902  333  231 · Golfes: dv. i dissabtes · Matinals: dis., dg. i festius 

¿Tenía que ser él?  12:10  16:00  18:00  20:20  22:40  01:00  

ORM en el Reino de las Nieves  12:15  18:20

 [En català] 16:10 

Underworld: Guerras de Sangre  

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

La ciudad de las estrellas  

 12:00  16:00  18:45  20:10  22:00  00:40  

Terra Formars  (VO) [dj.] 20:30  

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

De-Mentes Criminales 22:40  00:45       

 [dv.+dl.-dc.] 16:00         [dv.+dl.-dj.] 20:25         [dj.] 16:00  22:45  

Monster Trucks 12:15  15:50       [dv.+dl.-dj.] 18:10  

Silencio 12:00  15:45  18:50  21:50  

Mine 01:00  

Vuelta a casa de mi madre 22:50       [dv.+dl.-dj.] 16:00 

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

Passengers 12:10  16:00  18:00  20:30  22:30  01:00

Belleza oculta 20:30  01:00        [dv.-ds.] 22:50        [dg.-dj.] 22:30 

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

Rogue One: Una historia de Star Wars 

 12:00  16:10  19:00  22:00  00:45

Vaiana 12:10         [dv.-dc.] 18:05       [dj.] 18:00 

Villaviciosa de al lado 23:00  01:00      [dg.-dj.] 20:30

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

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

La doctora de Brest 18:00  20:30 (14 i 16 gener) 

Paterson (VO) 20:30 (19 gener)

Ocine Arenys
93 792 33 90 · Golfes: dissabtes

¿Tenía que ser él?  16:00  18:10  20:20  22:30

La ciudad de las estrellas  16:00  18:15  20:10  22:20

Underworld: Guerras de Sangre  16:00  20:30  22:30

 [dv.+dl.-dm.] 18:00

ORM en el Reino de las Nieves  

 17:45          [dv.+dl.-dm.] 18:00         [En català] 16:00

Contratiempo 20:20  22:30

Silencio 16:15  19:15  22:15

Passengers 18:20  20:30  22:40 

 [dv.+dl.-dm.] 18:00  20:15  22:30

Vuelta a casa de mi madre 16:30  18:30

Canta 17:00  18:00  19:15          [dv.+dg.-dj.] 20:00

Assassins Creed 22:00             [dv.+dg.-dj.] 22:15

Rogue One: Una historia de Star Wars 19:30  22:15

Vaiana 16:10           [dj.] 18:00

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

  Passengers va més enllà d’una 
simple pel·lícula amb la típica es-
tructura predefi nida d'introduc-
ció, nus i desenllaç. Per descomp-
tat que també respon a aquests 
cànons, però el seu efecte a l’es-
pectador aconsegueix retorçar les 
conviccions ètiques i morals de 
cadascú fi ns al punt de no saber 
què és bo i què dolent. Fins i tot 
arribant al punt d’empatitzar amb 
accions que, normalment, estarien 
als antípodes d’aprovar.

A més a més, la pròpia història 

Un thriller ple de dubtes ètics i angoixa
Crítica de 'Passengers' de Morten Tyldum

també ens proporciona girs i acció 
que potser no vèiem a venir amb la 
trama inicial de la pel·lícula. Una 
acció que sumada a les comple-
xes relacions entre els personat-
ges ens submergeixen en una at-
mosfera angoixant on prossegueix 
buscar el límit dels protagonistes 
contínuament.

Per acabar, si els protagonis-
tes són Chriss Pratt i Jennifer 
Lawrence que destaquen per la 
seva interpretació i la seva capaci-
tat per transmetre emocions molt 
complexes, el resultat és un fi lm 
que no deixa indiferent ningú.

 

Una imatge de la pel·lícula

Pregunta de la setmana
En quina altra pel·lícula també 
ambientada a LA van coincidir 
Emma Stone i Ryan Gosling?

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

Resposta del núm. 1752
‘Malditos bastardos’

Guanyadors:
Juan Carlos Talaván Peña.

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

Més cinema a: www.totmataro.cat

UNA SECCIÓ
PATROCINADA PER

Concurs de Cine
2 entrades

núm. 1754 del 13 al 19 de gener de 2017
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Cinemes Les estrenes núm. 1754 del 13 al 19 de gener de 2017

LA LA LAND

Dos joves lluiten pels seus somnis en 
una ciutat coneguda per trencar cors. 
Mia, una aspirant a actriu, serveix cafè a 
estrelles i Sebastian, un músic, es guan-
ya la vida tocant en bars. La lluita pel 
que volen amenaça amb separar-los.
Direcció: Damien Chazelle
Intèrprets: Ryan Gosling, Emma Stone, 
J.K. Simmons, Rosemarie De Witt
127min

UNDERWORLD: GUERRAS...

Nou lliurament de la franquícia Un-
derworld, en què la vampira Selene 
haurà de defensar-se d'atacs brutals 
dels dos clans, el dels Lycans i el dels 
Vampirs que la van trair. Només així po-
drà aturar la guerra. 
Direcció: Anna Foerster
Intèrprets: Kate Beckinsale, Theo Ja-
mes, Charles Dance, Bradley James
91min

PROYECTO LÁZARO

Any 2084. Un grup de metges aconse-
gueix ressuscitar per primera vegada a 
un home que va ser criogenitzat 60 anys 
enrere. Llavors descobrirà que el gran 
amor de la seva vida, Naomi, l'ha acom-
panyat d'una manera que no esperava.
Direcció: Mateo Gil
Intèrprets: Tom Hughes, Charlotte Le 
Bon, Oona Chaplin, Barry Ward
112min

¿TENÍA QUE SER ÉL?

Durant les seves vacances, Ned, un pare 
sobreprotector i la seva família visiten 
a la seva filla a la Universitat, on conei-
xeran el seu major malson: el seu xicot, 
Laird, un multimilionari de Silicon Valley 
benintencionat però força complicat. 
Direcció: John Hamburg
Intèrprets: Bryan Cranston, James Fran-
co, Zoey Deutch, Megan Mullally
111min

LA AUTOPSIA DE JANE DOE

El film narra la història de l'amo d'una 
funerària d'una petita localitat. El film 
se centra en el moment en el qual rep 
el cadàver de la víctima d'un misteriós 
crim, una bella jove que no té cap causa 
aparent de mort.
Direcció: André Øvredal
Intèrprets: Emile Hirsch, Brian Cox, 
Ophelia Lovibond, Michael McElhatton
99min

ORM EN EL REINO DE LAS...

En haver estat una peça clau de la de-
rrota de la Reina de les Neus, Orm és ara 
un heroi. Però no és suficient per a ell i 
diu que ell va acabar amb la Reina, i per 
això assegura que s'ha de casar amb la 
princesa i heretar la seva fortuna. On el 
portaran les seves mentides?
Direcció: Aleksey Tsitsilin
Animació
78min

Tot Cinemes 1754.indd   4 11/1/17   18:46



  

AQUEST 2017  
NO HI HAURÀ QUI ET PARI!

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

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

de natació o en sec, valorada en 35€

Fes-te soci ara
i et regalem un entrenament personal!



Clàusules Sòl: Com reclamar les quantitats 
pagades indegudament
Clàusules Sòl: Gestoria Luis

 La sentència de 21 de desembre de 2016 del Tribunal 
de Justícia de la Unió Europea, declara la nul·litat "ex 
tunc" de les clàusules sòl (o clàusules terra). Això 
significa que aquesta clàusula s'entén per no posa·
da i per tant s'han de retornar TOTES les quantitats 
cobrades de més pels bancs derivades de l'aplicació 
d'aquesta clàusula. S'elimina la limitació temporal 
(maig del 2013) que fins ara s'aplicava a la devolució 
de les quantitats.

Es fonamenta la decisió del tribunal europeu en 
l'especial protecció que mereixen els drets dels con·
sumidors, la falta de transparència de la informació 
i el caràcter abusiu de la clàusula.

Què fer en cas de tenir la clàusula sòl en la 
hipoteca?

Una de les conseqüències de la declaració de nul·
litat "ex tunc" és la imprescriptibilitat de les accions 
per demanar la devolució de les quantitats. No és 

aplicable la prescripció de 4 anys de l'acció d'anul·
labilitat i per tant no és necessari presentar la re·
clamació judicial amb urgència. Pel que sembla el 
Govern pretén ordenar d'alguna manera l'actuació 
dels bancs a l'hora d'atendre les reclamacions que 
els afectats puguin realitzar. Seria prudent esperar 
uns dies abans d'iniciar les accions judicials i veure 
quina iniciativa pren el Govern i com actuen cadas·
cun dels bancs.

Ara per ara, el primer que s'hauria de fer és requerir 
al banc perquè ens faci el càlcul de la quantitat que 
resultaria de fer la diferència entre les quantitats 
pagades i les quantitats que hauríem pagat sense 
l'aplicació de la clàusula sòl. En funció de les recoma·
nacions fetes pel Govern i les actuacions individuals 
de cada banc a l'hora d'afrontar les reclamacions, 
s'hauria d'analitzar individualment les accions ju·
dicials o extrajudicials a efectuar per poder cobrar 
les quantitats que s'han pagat indegudament per 
l'aplicació de la clàusula sòl.

núm. 1754 del 13 al 19 de gener de 2017Clàusules sòl
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Mecanisme exprés per a la devolució de 
les clàusules sòl
El govern espanyol anuncia un procediment gratuït en un període de tres mesos 

Clàusules Sòl: Redacció

  El ministre d'Economia, Luis de Guindos va anun-
ciar dimarts que el Consell de Ministres previst per 
avui divendres aprovarà per decret llei un mecanisme 
"ràpid" i "gratuït" per al retorn de les clàusules sòl 
cobrades indegudament per les entitats bancàries, 
tal com va dictaminar el Tribunal de Justícia de la 
UE. Segons De Guindos es tracta d'un procediment 
que –tot i que no l'exclou- permet evitar el procés 
als tribunals i que donarà als afectats una resolució 
al seu cas en un termini màxim de tres mesos. La 
mesura permetrà que un arbitratge determini les 
quantitats cobrades indegudament pel banc a cada 
client i plantegi un acord.

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, 
va assegurar a l'últim Consell de Ministres de l'any 
passat que el seu executiu actuaria en aquesta di-
recció, perquè malgrat que aquest és un afer que 

afecta privats i entitats bancàries, la voluntat de 
l'executiu és que es tramiti sense haver de recór-
rer als tribunals.

De Guindos s'ha pronunciat aquest dimarts en aques-
ta mateixa direcció. "El govern ha d'establir un camí 
alternatiu al judicial perquè els consumidors puguin 
cobrar tan aviat com sigui possible el que en el seu 
cas pot haver estat un cobrament indegut per part 
de les entitats com a conseqüència d'una clàusula 
sòl declarada invàlida".

De Guindos va aprofitar per recordar que el seu exe-
cutiu treballa en la redacció de la nova llei hipotecà-
ria, que segons ha apuntat permetrà incrementar la 
transparència de les hipoteques perquè els consu-
midors tinguin coneixement "formal i de fons" dels 
continguts dels seus contractes d'hipoteca.

Clàusules sòl
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Clàusules sòl i despeses formalització  
hipoteca: Recupera els teus diners  
sense despeses inicials

Clàusules Sòl: Spa & Aguilar Advocats

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

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

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

a les cancel·lades i /o novades. 
En la pràctica aquesta sentència suposa l'elimina-

ció de la clàusula sòl i la devolució de 10.000 euros 
aproximadament de mitjana, per cada préstec hi-
potecari, més interessos de les quantitats cobrades 
indegudament.

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

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

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

Publireportatge
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Miss & Mr Language irromp a territori internacional
L'escola mataronina, amb el lema "Som innovació, formació i creixement" prepara el 
salt, avalada per una metodologia reconeguda i uns resultats d'èxit

Formació: Redacció

 En només cinc anys Miss & 
Mister Language ha passat d’obrir 
el seu primer centre a Mataró, a 

la Nau Minguell, a ser la primera 
empresa que des de la capital del 
Maresme obre franquícies a nivell 
nacional. L’explicació d’aquesta 
expansió, en primer lloc nacional 

i posteriorment planejada a nivell 
internacional, cal trobar-la en la 
metodologia pròpia i els bons re-
sultats acreditats que convertei-
xen aquesta acadèmia en segell 

AMB EMPENTA

Empenta 1 i 2 1754.indd   2 11/1/17   13:07



Explica Oriol Just que “allò que ens ha permès situar-nos líders, és 
que adaptem el professorat, molt format, i la metodologia a les ne-
cessitats específi ques, de manera que oferim solucions a qualsevol 
edat o nivell que es requereixi”. L’oferta formativa cobreix quatre 
etapes –pre-primary, primary, teens  i adults– i pel que fa a homo-
logacions, Miss & Mister Language té reconeixements tant d’Oxford 
com de Cambridge, ja que és centre homologat pel primer, sistema 
i centre preparador professional dels segons. Per a Just "és el nostre 
coneixement profund de la gestió del sector el pilar sobre el qual es 
recolza el fort creixement que hem experimentat" i afegeix "el bon 
nom que té la nostra franquícia és allò que li obre les portes a fer el 
salt nacional i internacional, partint d'una metodologia molt prepa-
rada, pensada i comprovada per al millor aprenentatge de l'alumne". 

Metodologia reconeguda

de qualitat pedagògica, assegu-
rança d’aprenentatge i homolo-
gació de títols. 

Actualment disposa de quatre 
centres amb milers d’alumnes –
més de 400 d’ells a Mataró– i una 
plantilla de 250 professors que as-
seguren una formació “molt activa, 
amb poc llibre i molt aprenentatge 
basant-se en converses i àudios”. 
Qui ho explica és Oriol Just, un dels 
directors gerents de Miss & Mister.

Polivalència formativa
El pas de tenir franquícies és el 
següent estadi d’una acadèmia 
que sap adaptar la seva formació 
a diferents àmbits, en les escoles 
pròpies, dins de centres escolars 
en horari extraescolar o en for-
macions específi ques per a em-
preses com poden ser jornades de 
treball. També organitza estades 
d’immersió lingüística, Anglès, 
francès, alemany, rus o xinès són 
les llengües que es poden aprendre 
gràcies a la seva metodologia i amb 
un professorat altament format.
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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

26.936 euros a la Fundació Joan Petit
Mataró entrega el que s'ha recaptat durant tot l'any i especialment el 4 de juny a la 
Fundació de Nens amb càncer

Solidaritat: Redacció

   L’alcalde, David Bote, i el pre-
sident del Club d’Hoquei Mataró, 
Josep Fontdeglòria, van fer dilluns 

entrega d’un xec de 26.936 eu-
ros a Joan Torné, president de la 
Fundació Joan Petit-Nens amb 
càncer, en representació d’aques-
ta entitat. Aquesta quantitat s’ha 

recaptat durant el 2016 amb di-
ferents activitats organitzades a 
Mataró i sobretot a l’acte cen-
tral, el passat 4 de juny, quan es 
va celebrar la 16a edició de la Festa 

AMB EMPENTA

Empenta 3 i 4 1754.indd   2 11/1/17   16:59



La Fundació Amics Joan Petit-Nens amb càncer impulsa cada 
any, en una població diferent de Catalunya, aquest esdeveniment 
solidari i esportiu, que recull fons per a la investigació del càncer 
infantil. La trobada consisteix en un torneig d’hoquei patins, diri-
git a petits jugadors i jugadores de 3 a 6 anys. A més, s’organitzen 
altres activitats, no només durant la mateixa jornada sinó tot l’any, 
per implicar la ciutadania, el teixit associatiu, el sector empresa-
rial i els agents socials del territori. L’objectiu és donar a conèixer 
la malaltia i recaptar fons per als equips de recerca científi ca dels 
hospitals catalans a la recerca de nous tractaments preventius, 
pal·liatius i curatius.

Cada any a una ciutat

Torneig d’hoquei patins Joan Petit-
Nens amb càncer.

Un èxit el 4 de juny
A Mataró, la 16a edició de la Festa 
Torneig es va celebrar el passat 4 
de juny al pavelló municipal Teresa 
Maria Roca i Jaume Parera amb 
la participació de 330 infants i 70 
entrenadors de 34 clubs diferents. 
Durant tot l’any també s’han fet al-
tres activitats com l’hora del conte, 
la recaptació d’una obra de teatre 
i una cursa o la instal·lació de pa-
radetes informatives i de venda, 
entre d’altres. L'activitat s'emmar-
cava dins 'Mou-te amb cor'.

La recaptació de Mataró es des-
tina enguany a tres iniciatives: els 
estudis sobre tumors cerebrals en 
càncers infantils de l'Hospital de la 
Vall d'Hebron, els estudis sobre la 
valoració cardiovascular en nens 
que han rebut quimioteràpia de 
la Unitat de Cardiologia de l'Hos-
pital de Sant Pau, i a les Jornades 
d'ajuda i suport en situació pal-
liativa infantil. 

Sergio Ruiz 
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COMPRA VENDA IMMOBILIARIA

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

TRASPASSOS-LLOGUERS

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

TREBALL

SE PRECISA MUJER de la limpi-
eza de Lunes a Viernes de 9.30h 
a 2.00h, en Sant Andreu de llava-
neras (Urbanización Rocaferrera). 
Imprescindible vehículo propio. Con 
experiencia. Sueldo: 500 Euros al 
mes. Enviar Currículum Vitae por 
WhatsApp al 625.732.185. 
CHICO BUSCA TRABAJO ofi cios va-
rios. 698.373.688
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA. 
661.081.429
ME OFREZCO PARA limpieza, cuidado 
niños, mayores. 698.396.844 
BUSCO TRABAJO. Cuidado mayores, 
niños. Limpieza. 698.282.594 
BUSCO TRABAJO limpieza, cuidado 
niños, mayores, ay.cocina... 7€/h. 
632.798.061 

TREBALL

SEÑORA BUSCA TRABAJO cuidan-
do personas mayores. Experiencia. 
695.599.569 
BUSCO TRABAJO Cuidado abuelos, 
limpio pisos. Por horas. 639.076.838 
BUSCO FEINA NETEJA. 645.354.442 
AUXILIAR ADMVA, ATENCIÓ al cli-
ent, recepció. Dona de 49 anys. 
Experiència. Disponibilitat imme-
diata. Català i Castellà. Amabilitat, 
empatia. 652.716.155 
BUSCO TRABAJO limpieza, cuidado 
niños. Responsable. Experiencia. 
Referencias. 648.514.358 /631.111.313
BUSCO TRABAJO limpieza, cuidado-
ra. 632.191.831
BUSCO TRABAJO limpieza, cuidado-
ra. 631.369.922
BUSCO TRABAJO limpieza, plancha. 
632.789.660

PROFESSIONALS

GRUP D’HAVANERES Mestre d’Ai-
xa. Havaneres, cançó marinera. 
Festes majors, festes de carrer, fes-
tes privades, casaments, aniversaris, 
etc. Informació sense compromís 
605.686.269 (www.mestredaixa.
com). havaneres@mestredaixa.com 
CASAMENTS. SOPRANO posa el cant 
a la teva cerimònia. Fes que aquest 
dia tan especial sigui inoblidable. 
625.947.230 Rosa 
SE HACEN OJALES y se ponen bo-
tones. Tel. 93.790.82.32 
REFORMES DE LA LLAR AL MILLOR 
PREU. Cuines, banys, terres, etc. Un 
bon equip de professionals al millor 
preu. 677.592.739 
PAVIDNET: Neteja, manteniment i 
abrillantats. Pressupost sense com-
promís. 93.757.76.83 /607.249.790 
LAMPISTA,  FONTANERÍA , 
ELECTRICIDAD, aparatos eléctricos, 
reparación lavadoras, calentadores, 
calderas. 697.725.158 
PSICÒLOGA PER A gent amb pocs 
recursos. juliaheredia@copc.cat 
669.730.204 

ECONÒMICS

www.totmataro.cat/economics
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PROFESSIONALS

LAMPISTERÍA FERNÁNDEZ. 
Reparaciones, instalaciones. Agua, 
gas y electricidad. 610.565.628 
/93.799.64.77 /607.194.711 
REFORMAS, OBRAS, REPARACIONES, 
albañilería, electricidad, fonta-
nería, gas, pintura. Económico 
670.232.977 
REMIENDOS CARPINTERÍA. Servicio 
muy rápido. 676.505.062 
MUDANZAS, PORTES, MONTAJE /
desmontaje muebles. 20€/hora. 
640.613.961 /610.627.821 Whatsapp 
MUDANCES ECONÒMIQUES. 
692.021.141
PINTOR PROFESIONAL. Económico. 
620.910.144
PINTOR, EXPERIENCIA, SERIEDAD. 
672.802.951. Conózcanos en www.
pinturasdanco.wix.com/danco

TAROT

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

VARIS

BUSCO PAREJA ESTABLE. 
674.471.893 José 

CONTACTES

MASAJES, LOCAL NUEVO. Zona Pl. 
Catalunya. 688.192.018 
KATY, PARTICULAR. 631.287.774 
DOS AMIGAS. Japonesa y china. 
Nuevas. Zona Havana. 615.719.971 
MASSATGISTA GUAPÍSSIMA 
667.955.000 Mataró 
LAIA 42 CATALANA. 687.072.165
SEPARADA, DISCRETA, 30 AÑOS. 
Limpia. Particular. 603.341.763 

núm. 1754 del 13 al 19 de gener de 2017www.totmataro.cat/economics PER INSERIR ANUNCIS:  www.totmataro.cat/economics

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

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

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

El retorn de Johnny Pappa's
El Clap acull aquest dissabte el retrobament d'un dels grups bandera del rock 
mataroní dels 90, 20 anys després del seu darrer concert

Música: Cugat Comas

 Tornen els Johnny Pappa's. La notícia va córrer 
com la pólvora la tardor passada entre els més ve-
terans de l'escena rock local. Tornen 
per una nit i sense més vocació de 
continuïtat, a priori, que el fer un re-
trobament i passar-s'ho bé, sí. Però 
tornen els Johnny Pappa's, talment 
com si les últimes dues dècades no 
haguessin passat. Qui són els Johnny? 
Molta gent no deu haver sentit a par-
lar d'aquests cinc amics que a mit-
jans dels noranta eren un dels grups 
fetitxe de l'escena local. Eren temps 
de Ronda Barceló, d'eclosió musical, de locals com 
el Local o el Little Rock. 

En aquest ambient i sota un segell com La Col 
Records del que algun dia caldrà escriure la histò-
ria, van gravar dos discs –de quatre i deu cançons– i 
van protagonitzar diferents concerts un grup de cinc 
amics.  Són Joan Rovira, David Puig, Juli Manté, Chevy 
Blues i "Peck" Soler, membre de Sopa de Cabra.

Explica el cantant Joan Rovira que "ja el 1997 ens 
vam presentar dient que no preteníem aportar res 
de nou a la música i ara, 20 anys després, veiem que 
vam complir i no hem aportat res de nou però ens 

feia gràcia retrobar-nos i estem molt 
contents d'aquesta oportunitat". 

Rock d'una època
Per Rovira "volem reunir-nos una al-
tra vegada, això és tot" tot i que con-
fessa que estan impressionats "de la 
quantitat de gent que ens diu que 
vindrà i que se'n recorda". El concert 
d'aquest dissabte, però, també supo-
sarà l'oportunitat per a molta gent de 

veure per primera vegada el grup mataroní. Hi ha qui 
n'ha sentit a parlar i entre el públic també hi haurà 
fi lls i nebots dels artistes. Per a l'ocasió, els  Johnny 
Pappa's sumaran les veurs com a coristes d'Helena 
Romero i Laura Velasco i prometen energia com si 
abans-d'ahir fos aquell dia de fi nals de 1998 en què 
per última vegada van pujar dalt d'un escenari. Fins 
aquest dissabte, és clar.

Joan Rovira

"Nosaltres som un grup de 
rock dels 90 però formem 
part d'una escena que a 
Mataró arrenca els 70 i ar-
riba a l'actualitat"

Amb l'entrada del 
concert s'inclou un 
dels dos CDs que el 
grup va gravar

Cedida 
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Sèniors

L'educació

S'acostuma a afirmar que els avis 
cangur donen una imatge positiva de 
la gent gran, que compensa una altra 
negativa, produïda per una majori-
tària manca de compromís social, 
que els converteix, per alguns, en un 
grup parasitari. Amb aquesta tasca 
de cangur, moltes vegades d'obligat 
acompliment, els avis, amb les seves 
minses pensions, s'estan convertint 
en sostenidors de familiars amb sa-
laris precaris, que ja comencen a ser 
batejats com propis d'una desapa-
reguda i nova esclavitud.

L'educació suposa assumir una 
complicada responsabilitat que 
requereix aconseguir un equilibri 
difícil entre la necessària socialit-
zació i la llibertat. Avui dia existei-
xen molts dubtes sobre si realment 
s'està educant o simplement criant 
als fills, en una societat consumista 
dominada per la televisió i en una 
suposada compra dels fills, als qui 
es tolera tot el que demanen, per 
evitar exercir com a pares.

Potser s'està criant i no educant 
a una joventut, no preparant-la per 
assumir els reptes d'una vida en 
llibertat, convertint-la en perso-
nes, carn de canó de consultoris de 
psiquiatria, consumidors de droga, 
alcohòlics, prematurs sords i d'al-
tres conseqüències negatives pro-
duïdes per una manca d'educació 
que té poc en compte els valors 
pels quals s'ha de regir una socie-
tat equilibrada. De forma general, 
els avis cangur ajuden o empit-
joren el procés de transmetre la 
necessària integració social que 
requereix l'educació d'un infant? 
La tolerància i passivitat pròpia 
de la gent gran és adequada per 
educar o més aviat per mal criar?.
JOSEP ARACIL I XARRIÉ
President d'Eurosènior

joarxa@gmail.com
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Mataró surt en massa al pas dels Reis Mags
La Cavalcada de sempre llueix compacta durant més de tres hores de trajecte en què els 
més petits de cada casa tornen a ser els grans protagonistes

Festes: Cugat Comas

 Els ulls com a taronges de la 
canalla amb el somriure còmpli-
ce dels pares. La tira de telèfons 
mòbils disparant fotografi es a tort 
i a dret. Les carrosses de tota la 
vida i la màgia ancestral única de 
la tarda i el vespre del 5 de gener. 
Mataró va tornar a sortir en massa 
al carrer a rebre a Ses Majestats, els 
Reis Mags d'Orient. La Cavalcada, 
l'acte que congrega més gent de tot 
l'any, va ser més de tres hores des 
del punt de sortida fi ns a arribar 
a l'Ajuntament però la corrua es 
va mostrar compacta, a un ritme 
mig ni apressat ni monòton. Per 
allà on passaven els Reis quedava 
el rastre de la màgia del dia. I en 
acabat, tothom a dormir, com és 
preceptiu.

En la prèvia de la Cavalcada ja 
explicàvem que, bo i tenir la matei-
xa alineació de sempre, la corrua té 
diferents moments al llarg del seu 
recorregut. És una quan la darrera 
llum natural encara la fa diürna i 
una altra quan la fosca embolcalla 
els protagonistes. Des que Antoni 
Blanch remena les cireres d'aquest 

acte com a director, la Cavalcada 
té els Reis repartits ordinalment 
en lloc de tancar com feien abans. 
Trenquen el glaç els emissaris re-
ials, on lluïa radiant la gran novetat 
d'aquest any, la missatgera del Rei 
Blanc. Darrere hi va l'Oca, un dels 
elements més antics, tot i que ha 
perdut les ulleres i el llacet que la 

feien més distingida i ara es pas-
seja amb mocador vermell al coll 
com si se n'anés als Sanfermines. 
Una connexió entre farres, des del 
moment que la carrossa dóna nom 
a la gresca de Cap d'Any.

Regust especial
Ja es poden considerar de la família 
els grups rítmics que acompanyen 

cadascun dels monarques. Li do-
nen regust a la cosa i serveixen 
per renovar ni que sigui des del 
matís el paisatge fantasiós del 
que no deixa de ser un especta-
cle. En aquest sentit també els ti-
telles gegants que obrien corrua 
o els ases que transporten carbó 
–mataronins, ens devem haver 
portat ben malament, quin car-
regament!– permeten fer incisos 
entre les carrosses que ens sabem 
de memòria però que, si no hi fos-
sin, trobaríem a faltar.

El tram fi nal de Cavalcada, amb 
alguns dels fi gurants directament 
exhausts, va permetre accelerar 
encara més les emocions. Amb 
els Reis bolcats amb qui els acla-
mava, caramels sense gluten per a 
tothom i els centenars de mataro-
nins donant el do de pit. Després 
vindria el xou davant l'Ajuntament 
i els discursos, massa llargs. I la 
baixada fi ns Santa Anna i la lec-
tura del conte, menys potent que 
l'acte anterior. El màgic del dia són 
els Reis i la seva Cavalcada i tot, 
absolutament tot el que origina. 
El vespre del Mataró real. La festa 
de tothom.

60.000

Són les persones que, 
segons 
l'Ajuntament, van sortir 
a veure la Cavalcada de 
Ses Majestats al llarg de 
tot el recorregut

Daniel Ferrer 

L'inici de la Cavalcada, amb els missatgers i l'Oca en segon terme, s'obre pas entre la gent Daniel Ferrer 
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ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN ARGENTONA:ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN ARGENTONA:
C/ Passatge dels Amics d’Argentona, 2 ARGENTONAC/ Passatge dels Amics d’Argentona, 2 ARGENTONA
(Ctra. del Cross a Argentona, lado ITV(Ctra. del Cross a Argentona, lado ITV
sin problemas de aparcamiento)sin problemas de aparcamiento)

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

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

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

T 93 161 50 15T 93 161 50 15

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

www. gress.es

Gres exterior 1ª calidad.
Antihielo.
Antideslizante C3.
Disponible en varios colores.

Peldaño
a juego

OFERTA

6,90€/m2

1,90€/u

POR SÓLO

POR SÓLO

1P GRESS ARGENTONA 1754.indd   1 11/1/17   9:41



La Cavalcada de Reis en imatges

Imatges

Daniel
Ferrer
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Care Santos guanya el 73è Premi Nadal
La novel·la 'Media vida' narra el retrobament de cinc dones després que un joc infantil, 
30 anys abans, les marqués per a tota la vida

Literatura: Redacció - ACN

 L'escriptora mataronina Care 
Santos (1970) va ser distingida el 
dia 6 a la nit amb el 73è Premi 
Nadal amb la novel·la 'Media vida'. 
Presentat provisionalment amb 
el títol 'El juego de las prendas', 
l'obra se situa l'any 1981 quan cinc 
dones es retroben després que un 
aparent joc infantil 30 anys abans 
els marqués la resta de la vida. 
La trobada els serveix per trobar 
el perdó que la maduresa i el pas 
del temps els ofereixen. 'Media 
vida' retrata una generació de do-
nes que van haver de reconstruir 
els seus destins en un moment 
en què la hipocresia per guardar 
les aparences s'enfrontava a una 
nova mirada de llibertat. El Premi 
Nadal és el guardó literari més 
antic de l'Estat, dotat amb 18.000 
euros, i l'atorga anualment l'edi-
torial Destino.

Llicenciada en Dret per la 
Universitat de Barcelona, Care 
Santos ha publicat una desena 
de novel·les, sis llibres de relats i 
diverses obres per a joves i infants. 
És una de les autores més llegides 

del país i les seves obres han estat 
traduïdes a una vintena d'idiomes.  
Entre d'altres, ha guanyat el Premi 
de les Lletres Catalanes Ramon 
Llull per l'obra 'Desig de xoco-
lata' el 2014; com també els pre-
mis Edebé, Gran Angular, Ramon 
Muntaner i Protagonista Jove.

En recollir el guardó, Care 
Santos va destacar que amb ‘Media 
vida’ volia fer un homenatge a la 
generació de la seva mare, a unes 
dones “que van néixer en un país 
molt conservador i tradicional i 
que van fer un llarg camí fi ns a 
arribar al país on vivim avui”.

Un retrobament
A la novel·la cinc amigues es re-
troben l’any 1981 després de més 
de trenta anys sense contacte. En 
aquesta trobada, amb el record 
d’una experiència “terrible” ocor-
reguda quan eren nenes en un 
internat de monges, les amigues 
comprovaran si són o no capa-
ces de “perdonar i perdonar-se”. 
“Només es pot perdonar l’imper-
donable”,  va apuntar Santos citant 
Joan Carles Mèlic, com a única 
pista sobre el resultat d’aquesta 

trobada. Santos també va mani-
festar que la seva nova novel·la 
guarda distàncies respecte a tot el 
que ha escrit fi ns al moment. “Les 
meves anteriors novel·les potser 
tenien un tall històric; aquí les 
protagonistes són elles i és una 
obra molt més contemporània i 
social. D’un enorme contingut 
social, que refl ecteix el canvi de 
la dona al llarg del segle XX”, ha 
refl exionat l’autora.  De fet, l’any 
de la trobada de les cinc amigues 
de la infància no és casual. L’any 
1981 és el de l’aprovació de la llei 
del Divorci del ministre Francisco 
Fernández Ordóñez, segons s’ha 
encarregat de remarcar Santos.

D’altra banda, Care Santos  va 
voler recordar les fi gures i referents 
literaris de l’autora Manuel Vicent 
i Carmen Martin Gaite. 

En català i en castellà
Media Vida’ es publicarà en caste-
llà el 7 de febrer a càrrec de l'edi-
torial Destino. La mateixa Santos 
havia entregat la traducció al català 
el mateix dia del guardó, motiu 
pel qual l'edició sortirà quasi en 
paral·lel.

Cedida 
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Resum fotogràfic dels missatges reial i el Village

www.totmataro.cat/imatges

Imatges

Daniel
Ferrer
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L'Institut Argentona és, de moment, el més participatiu La construcció pujaCedida  Arxiu 

 Un total de 29 alumnes de 9 
centres educatius del Maresme 
participen en el concurs de cre-
ació literària enfocat a joves de 
14 a 18 anys. L’IES d’Argentona 
és, per ara, el centre més partici-
patiu de la província en aquesta 
novena edició del certamen, que 
compta amb més de 1.000 inscrits. 
Les inscripcions per participar 
al certamen de creació literària 
es van activar el 2 de novembre i 
segueixen obertes per a qualsevol 
alumne de 14 a 18 anys fi ns al dia 
27 de febrer a través de la pàgina 
web: www.fi ccions.cat.

El funcionament 
El concurs “Ficcions, l’aventura 
de crear històries” està enfocat a 
alumnes de 14 a 18 anys que cursin 
2n cicle d’ESO, Batxillerat o Cicles 
Formatius. L’objectiu principal 
d’aquesta iniciativa, creada per 
l’AMIC, busca impulsar l’ús de la 
llengua catalana a la vegada que 
incentiva la creativitat i la imagi-
nació dels joves.

Prenent cinc inicis de novel-
la (Olor de colònia de Sílvia 
Alcàntara, L’aniversari d’Imma 
Monsó, El nom del vent de Patrick 
Rothfuss, L'aire que respires de 
Care Santos i L'altre costat de l'in-
fern de Jordi Sierra i Fabra), els 

El certamen, organitzat per l'AMIC, està obert a noves 
inscripcions fins al 27 de febrer

Alumnes de nou instituts ja 

participen al concurs "Ficcions" 

  Desembre ha deixat al Maresme 
una nova baixada de l'atur. 707 
persones han abandonat les llistes 
de demanda d'ocupació. Aquesta 
xifra representa una reducció de 
l'atur del 2,37 per cent respecte 
al mes anterior i d'un 11,34% res-
pecte al mateix període de l'any 
anterior. Encara, però, hi ha 29.069 
maresmencs i maresmenques que 
cerquen feina.

El seguiment de les dades 
d'atur que fa l'Observatori de 
Desenvolupament Local del 
Consell Comarcal mostra una bai-
xada de la desocupació en tots els 
sectors econòmics i en tots els 
grups d'edat.  

La construcció, en auge
La construcció és el sector que 
mostra una reducció de l'atur més 
elevada (19,03%), seguida de la 
indústria (15,61%), l'agricultura 
(12,91%), el col·lectiu SOA (9,85%) 
i els serveis (9,17%). Pel que fa a 
grups d'edat, el descens de la de-
socupació més notable s'ha regis-
trat entre els més joves (de 16 a 24 
anys). La comparativa mensual 
indica una reducció de l'atur del 
12,85% en aquest col·lectiu, més 
important ha estat en persones 
d'entre 35 i 44 anys, d'un 16,88 
per cent. Red.

El sector de la construcció, 
una de les claus

L'atur comarcal baixa en 

un 11,3 per cent al llarg de 

tot el 2016  

participants han d’escriure un relat 
dividit en tres capítols i penjar-los 
a través de la web seguint el calen-
dari d’entrega. La participació pot 
ser individual i/o en grup de fi ns 
a tres persones.

Jurat i premis
A partir del 17 d’abril, últim dia 
per entregar la darrera part del 
relat, un jurat format per perso-
nes vinculades al món literari i de 
l’educació s’encarregarà d’escollir 
els guanyadors i els fi nalistes. Amb 
motiu del 20è aniversari de l’AMIC, 
el veredicte es farà públic en un 
acte a La Pedrera de Barcelona on 
es farà l’entrega de premis i on hi 
podran assistir tant alumnes fi na-
listes com familiars i professors. Els 
primers premis seran un iPhone o 
una Play Station per a cada mem-
bre del grup guanyador, també es 
lliuraran premis territorials per a 
les millors històries de cada zona 
i es premiarà al professor/a més 
motivador/a.

En la darrera edició hi van par-
ticipar més de 3.200 estudiants 
de segon cicle d’ESO, Batxillerat i 
CFGM de Catalunya, Illes Balears i 
País Valencià provinents de més de 
370 instituts. Aquesta xifra suposa 
un increment del 80% respecte a 
l’edició del 2014. Redacció
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Horòscop per DHANNA ASTRÒLOGA
Diplomada per l’Associació d’Astrologia

de Catalunya.

www.totmataro.cat/horoscop

Horòscop
Àries (21/3 al 20/4)

Període en què pots trobar la millor 

manera d'asserenar-te i cercar la pau 

interior. Mira de no aïllar-te excessi-

vament, fins al punt que oblidis les 

coses importants.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

Estàs molt demandat i tens força 

compromisos. Pot ser que deixis de 

banda el que, fins ara, consideraves 

obligacions familiars per apostar per 

la professió o vocació.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

La figura paterna o persones d'edat 

avançada ocupen part del teu temps. 

Això pot ser que, d'alguna manera, 

afecti la teva relació de parella. Evita 

acumular malentesos.

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

Ja en tens prou. Fa temps que calles i 

els altres pensen que atorgues, però 

tu els faràs saber el què penses. Bon 

moment per moure papers, per fer 

sol·licituds complicades.

Taure (Del 21/4 al 20/5)

No tot és seguretat material en aques-

ta existència. Vius un moment d'es-

pecial empatia pels més desafavorits 

i t'enfoques en trobar una filosofia 

de vida més acord amb tu.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

Et sents segur i et reafirmes sen-

se dubtes però en solitari saps que 

has d'atendre algunes emocions que 

necessiten expressar-se. Revisions 

mèdiques, preocupació per la salut.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Pot ser que algunes obligacions et 

posin en tensió. Relaxa't, mira de 

fer activitats lúdiques i deixa que 

entri la llum i renova pensaments, 

aprofitant l'entrada d'any.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

Aquests dies et sents una mica fluix 

o amb poca energia. Per sort, sembla 

que trobes maneres d'aixecar l'ànim. 

Els teus ideals t'impulsen cap a nous 

objectius vitals.

Bessons (21/5 al 21/6)

Pot passar que les persones més pro-

peres et notin diferent, més pausat i 

serè. Realment això és genial, doncs, 

voldrà dir que vius amb intensitat 

aquest període de maduració.

Verge (Del 24/8 al 23/9)

Si tens una relació de parella, vol-

dràs controlar tot el que passa. No 

saber-ho et provoca inseguretat. No 

t'angoixis més del compte, el que 

vulguis saber, pregunta-ho.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

Els altres no veuen la tensió que pa-

teixes. L'economia et preocupa i et 

provoca sentiments adversos. Vols 

fer un canvi profund i no saps per 

on començar. Tot arribarà.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)

Tens facilitat per desconnectar però 

darrerament potser vius amb ansietat 

i preocupació per assolir una sèrie 

d'objectius i et preocupa el futur. Fes 

cas del teu instint.

www.facebook.com/dhannaastro

dhannaastro@hotmail.com
Tel. 722 67 23 43
Consulta a l'Hospitalet
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Els Tres Tombs, un dels actes més esperats de Sant Julià

Anna Aluart 

Els Tres Tombs de diumenge o la Garrivern, actes destacats en motiu de Sant Julià 
que repeteix carpa a Cal Guardià i tots els actes habituals

Argentona obre avui tres dies intensos 
amb motiu de la Festa Major d'Hivern

 Argentona entra avui en una 
dimensió diferent que durarà fi ns 
diumenge al vespre. Mentre a la 
resta de món mundial encara es 
lamenten del fi nal de les festes 
nadalenques, la vila enceta una 
nova Festa Major d'hivern que 
incideix en la revitalització que 
ja es va apuntar fa un any i que 
pretén, en una mesura més pe-
tita que la d'estiu, que sigui una 

festa d'abast per a tots els públics 
i generacions. 

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

setmana a la plaça Nova.
Una de les activitats més espe-

rades serà, ja diumenge, els tradi-
cionals Tres Tombs, que gaudeix 
d'un fort arrelament i prestigi al 
municipi i que seran un altre dels 
al·licients d'aquest cap de setmana 
de Festa Major i un dels primers 
de l'any. La programació es clou-
rà amb un piromusical des de la 
plaça de l'Ajuntament. | Red
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Programació facilitada per m1tv

TV m1tv
10:30 CREURE AVUI
11:00 MISSA DE MONTSERRAT
12:30 ESTUDI 3
12:45 EUROLLIGA La Sirena CN 
Mataró - Kinef Surgutneftegas
14:00 DE TEE A GRENN
14:30 PANTALLA OBERTA
15:30 L’ENTREVISTA
16:00 1MÓN.CAT
18:00 HOQUEI EN JOC
20:00 EN JOC 
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 EL PARTIT
23:30 DE TEE A GRENN
0:00 L’ENTREVISTA
0:30 PANTALLA OBERTA
1:30 L’ENTREVISTA
2:00 VOLTA I VOLTA
2:30 GAUDEIX LA FESTA

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

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

Diumenge
7:00 DE TEE A GRENN
7:30 L’ENTREVISTA
8:00 CREURE AVUI
8:30 CAMINANT x CATALUNYA
9:30 L’ENTREVISTA
10:00 RELIGIONS

9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 BEN TROBATS
12:00 INFORM. 24H. MARESME
12:30 CARNET ESPORTIU
13:00 L’ENTREVISTA
13:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
14:00 INFORM. 24H. MARESME
14:30 RESERVA BIOSFERA
15:00 CARNET ESPORTIU
15:30 INFORM. 24H. MARESME
16:00 L’ENTREVISTA
16:30 ADOLESCENTS.CAT
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 ENDERROCK + ESTUDI3
17:45 BA-BA
18:00 PANTALLA OBERTA
19:00 CAMINANT x CATALUNYA
20:00 CARNET ESPORTIU
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 CARRETERES
21:30 CARNET ESPORTIU
22:00 INFORM. 24H. MARESME
22:30 PANTALLA OBERTA
23:30 LA BARCA DE L’ANDREU

Dijous
7:00 NOTÍCIES EN XARXA
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 BEN TROBATS
12:00 INFORM. 24H. MARESME
12:30 CARNET ESPORTIU
13:00 CARRETERES
13:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
14:00 INFORM. 24H. MARESME
14:30 L’ENTREVISTA
15:00 CARNET ESPORTIU
15:30 INFORM. 24H. MARESME
16:00 PANTALLA OBERTA
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 ENDERROCK + ESTUDI3
17:45 BA-BA
18:00 SET DIES
19:00 DE TEE A GRENN
19:30 TORNA-LA A TOCAR SAM
20:00 CARNET ESPORTIU

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

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

0:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
1:00 ENDERROCK
1:15 ESTACIÓ DIGITAL +18
1:30 GAUDEIX LA FESTA
2:00 INFORM. 24H. MARESME

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

Dimecres
7:00 NOTÍCIES EN XARXA
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Imatge promocional de Pirat's Sound Sistema, caps de cartell del Garrivern

Anna Aluart 

The Cabrians, Pirat's Sound Sistema i Plan B són, juntament amb Ferran Exceso, les 
propostes de la nit de música jove a Cal Guardà

Ska maresmenc, reggae de Sants i electrònica 
valenciana al segon Garrivern

  Una de les grans novetats de 
la Festa Major d'hivern de l'any 
passat a Argentona va ser el 
Garrivern, la rèplica quan fa fred 
de la Garrinada tropical de cada 
any a l'agost. A la carpa habilita-
da a Cal Guardià, avui mateix a la 
nit, es repeteix experiència amb 
una aposta per grups locals que 
garanteixin una gresca en clau 
més jove allà mateix on l'endemà 

hi haurà un ball de la mà de l'or-
questra Mitjanit.

El Garrivern confi a en The 
Cabrians i Pirat's Sound Sistema 
com a caps de cartell d'una nit 
que obrirà Ferran Exceso, mata-
roní, amb les seves versions. Just 
després serà el torn del gran grup 
referent de l'ska maresmenc. The 
Cabrians vénen dalt d'un núvol 
després d'esgotar entrades dues 

nits a Barcelona i voldran presentar 
les seves darreres cançons davant 
un públic propici. Al darrere hi 
haurà la gresca inconfusible dels 
Pirat's que han arrancat a ballar 
tots els racons de Catalunya on 
han actuat, sent ja uns veterans. 
El discjòquei valencià Plan B serà 
l'encarregat de rematar la jugada 
amb un olfacte únic per encendre 
l'espurna del personal. | Red

Adreça web del banner invertit:

www.restaurantetoni.es/es/

70€
Amb el CONCURS de la

PARAULA INVERTIDA i el
concurs del

BANNER INVERTIT

Paraula invertida:

ANYS

• 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:
AGUSTINA GONELL GONELL

concursos
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La pista de gel, un èxit de participació Daniel Ferrer 

Consulti a la 1a pàgina altres ofertes a Mataró

T

25 ANYS
13.000 IMMOBLES GESTIONATS

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

www.sucasa.es

4129

www.sucasa.es

4129

296.000€

LOCAL INDUSTRIAL
Ref. 12565 JTO. ROCABLANCA: 365m2 + despachos. 
Zona activa mucho paso con todas las ventajas nave indus-
trial (fuerza / muelle carga / aparc. clientes) y benefi cios 
local semi-comercial (venta al detalle/fácil localización). Al-
tura 4 mts. Diáfano. Rectangular.

T

PRÁCTICAMENTE NUEVO

129.000€

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

D73.500€

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

  La pista de gel Kinder Ice 
del nou Parc Central ha estat 
un èxit. Segons les dades dels 

La gran atracció de les festes, organitzada per 
l’Ajuntament i Kinder, resulta un èxit

organitzadors han estat fi ns a 
27.000 les persones que l’han fet 
servir, consolidant-la com una de 

27.000 persones a la pista de 
gel de Mataró 

les atraccions i punts de trobada 
principals del Nadal a Mataró. La 
pista ha estat oberta des del 2 de 
desembre fi ns a l’onze de gener. 
Kinder va instal·lar pistes a Mataró, 
València, Alacant i Sevilla.

 Kinder Ice promou la diversió 
i l'esport en família i amb amics, 
sobretot en època Nadalenca. 
En aquest sentit, la iniciativa de 
l'Ajuntament de Mataró al costat 
de Kinder per atreure a classes 
senceres de col·legis de la zona 
des de segon fi ns a setè de primà-
ria a assistir de manera gratuïta 
a la pista de gel ha obtingut un 
èxit rotund. Fins al punt de veure’s 
obligats a ampliar l'horari de tar-
da de la pista fi ns a les 17:30h per 
poder atendre a totes les peticions 
de les escoles. Durant les vacaces 
de Nadal hi han assistit uns 3.000 
alumnes.  | Redacció
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La reunió dels Alcaldes al Saló de Pedra d'Argentona Un avió militar a la FestaCedida  Arxiu 

Una de les escultures  Cedida 

 El passat dia 4 es van reunir al 
Saló de Pedra d’Argentona els al-
caldes i alcaldesses dels municipis 
del Maresme que pertanyen a les 
àrees bàsiques policials de Premià 
de Mar i Mataró amb representants 
del cos dels Mossos d’Esquadra. 
En nom dels municipis també hi 
eren els caps de les respectives 
policies locals, mentre que per 
part dels Mossos d’Esquadra hi 
van assistir els sotscaps de les dues 
comissaries del Baix Maresme i 
l’intendent sotscap de la Regió 
Metropolitana Nord.

La reunió havia estat convocada 
a petició dels alcaldes i alcaldesses 
amb l’objectiu de coordinar els 
dispositius de seguretat davant 
l’augment dels robatoris a domi-
cilis que afecten la comarca, ja que 
en el darrer any s’ha constatat un 

Els Alcaldes demanen una reunió específica amb el Con-
seller Jordi Jané

El Maresme vol més recursos 

contra els robatoris

  Amb motiu de la Pasqua Militar, 
el 6 de gener, l’inspector gene-
ral de l'exèrcit espanyol, Ricardo 
Álvarez-Espejo, màxim represen-
tat del cos a Catalunya va mostrar 
el "compromís inequívoc de su-
port i col·laboració" amb la Festa 
al Cel, després que l'Ajuntament 
de Mataró la suspengués l'estiu 
passat. L’inspector va assegu-
rar que les perspectives per ce-
lebrar-la enguany són "bones". 
Santa Susanna l'espera acollir del 
20 al 24 de setembre.

Ricardo Álvarez-Espejo tam-
bé va lamentar que les Forces 
Armades no tinguessin represen-
tació aquest Nadal en el Festival 
de la Infància de Barcelona per 
primera vegada des del 2002 i va 
expressar desig de tornar-hi en 
pròximes edicions. Red.

Santa Susanna la farà del 
20 al 24 de setembre

L’exèrcit espanyol referma 

el seu compromís amb la 

Festa al Cel  

increment del nombre de casos, 
especialment en els municipis de 
muntanya.

Reunió amb el conseller
Tot i remarcar la bona coordina-
ció entre les policies locals i els 
Mossos, al fi nal de la trobada els 
responsables municipals van for-
mular dues peticions. D’una ban-
da, van sol·licitar una entrevista 
amb el conseller d’Interior de la 
Generalitat de Catalunya, Jordi 
Jané, per abordar la problemàtica 
i requerir-li més recursos per fer 
front als robatoris; tant pel que fa 
a la investigació com pel que fa a 
la presència pública d’agents. En 
segona instància, van acordar de 
constituir, com més aviat millor, 
una Junta de Seguretat supramu-
nicipal. Red.

La Fabriqueta de Caldes acull les 

escultures d'Abel Pruñonosa

 Sota el nom «Escultures», la 
mostra recentment inaugurada 
a la Fabriqueta, reuneix dues sè-
ries d'escultures de l'artista Abel 
Pruñonosa. La mirada de l'escul-
tor amplifi ca petits detalls i ges-
tos que acaben omplint l'espai 
de signifi cat "De vegades, amb 

petits detalls podem explicar tota 
una història", afi rma Pruñonosa 
que anteriorment havia presentat 
mostres amb escultures de cos 
sencer. L'exposició del jove escul-
tor, que ja ha presentat mostres a 
l'estranger, com la Xina i el Japó 
és oberta fi ns al 22 de gener.  Red.
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Ref 2506: Escorxador: Piso en edifi cio 
con ascensor y para entrar a vivir. 3 ha-
bitac., 1 baño, cocina indep., galería, 
salón comedor, balcón exterior. Vistas 
despejadas, exterior y sol. 74.000€

Ref. 2500: Rocafonda: Piso 110m2, ascensor y 
reformado. 3 h. (2 d.) + 1 vestidor, amplia co-
cina, galería, baño y aseo, salón com., bal-
cón. Oportunidad. 100 % exterior!  98.000€

COMPLETAMENTE REFORMADO ATENCIÓN A ESTE INMUEBLE

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

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

PISO CON TERRAZA A NIVEL

Ref. 2472: Cerdanyola: Edifi cio con as-
censor, reciente construcción. 2 hab., 1 
baño, cocina indep., amplio salón co-
medor,  patio a nivel 150m2!. Comunidad 
reducida, todo exterior. 158.000€

Ref. 2502: Cirera: Grandes dimensiones y 
reformado. 4 hab., (3 dob), 1 baño, coci-
na indep., galería, amplio salón comedor 
con balcón,  tza sup. 25m2. Comunidad 
reducida.!! 191.000€

ÁTICO CON TERRAZA

DÚPLEX DE RECIENTE CONSTRUCCIÓN

Ref. 2508: Ático dúplex con terraza en edi-
fi cio con ascensor, 4 hab. (2 dobles),  salón 
comedor con salida a balcón y cocina 
indep., 2 baños, calefacción, aire acond. 
Comunidad muy reducida. 227.000€

OCASIÓN DE MERCADO

PISO DEFINITIVO

Ref. 2504: Vía Europa: Edifi cio con ascen-
sor y mejor que nuevo. 3 hab. (2 dobl), 
2 baños, cocina indep., amplio salón 
comedor con balcón/terraza. Zona co-
munitaria ajardinada. 195.000€

EN PRIMERA LINEA DE MAR

Ref. 2503: Encantador piso todo reforma-
do, ascensor delante del mar, 3 hab. (2 
dobles), gran salón com., balcón/terra-
za, cocina indep., galería, 1 baño. Zona 
privilegiada y plaza parking. 225.000€

OCASIÓN DE MERCADO

EXC
LUS

IVA

OPORTUNIDAD DE MERCADO

IMMO NOVA

IMMO NOVA

IMMO NOVA

TENEMOS LAS LLAVES DE TU HOGAR:

¡NUESTROS PRECIOS SON DEFINITIVOS 
SIN GASTOS AÑADIDOS!

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

www.immo-nova.es
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Sílvia Pérez Cruz, una de les intèrprets del concert La zona de Can Jaumetó.Cedida  Cedida 

La Riera d'en Cintet, a Vilassar de Mar Cedida 

 A poc a poc es coneixen els pri-
mers detalls sobre el concert del 
pròxim 11 de febrer al Palau Sant 
Jordi dins la campanya 'Casa nos-
tra, casa vostra' a favor d'acollir 
refugiats. El cantautor Lluís Llach, 
juntament amb l'actriu Sílvia Bel, 
Manolo García, Macaco i Sílvia 
Pérez Cruz, són alguns dels artistes 
confi rmats que participaran en el 
Gran Concert per a les Persones 
Refugiades. A més, la companyia 
La Fura dels Baus farà un gran 
muntatge com a fi l conductor del 
concert, promogut per la campa-
nya 'Casa nostra, casa vostra'. A 
més d'aquests hi haurà fi ns a 50 
artistes més.

Serà l'onze de febrer al Sant Jordi, amb intèrprets com 
Lluís LLach, Sílvia Pérez Cruz o Manolo García 

Canet Rock col·labora en el concert a 

favor d'acollir refugiats  

  Dilluns passat havien d'acabar 
les obres de condicionament com 
a espai d'estacionament públic 
de la, fi ns ara, horta privada de 
Can Jaumetó, a Vilassar de Dalt. Es 
compleix d'aquesta manera una 
reivindicació veïnal de fa més de 
10 anys. L'estacionament públic 
contindrà una trentena de places 
que donaran servei als varals de 
Can Salvet i el Casc Antic, i supo-
saran una opció d'estacionament 
ordenat per a l'activitat comercial 
de la zona. L'aparcament també 
permetrà sanejar l'espai i possi-
bilitarà que l'actual masover de 
l'horta pugui mantenir-hi l'acti-
vitat llaurant una parcel·la deli-
mitada en el mateix espai.

Alliberar places
L'estacionament permetrà allibe-
rar de places d'aparcament el car-
rer Francesc Codina, a fi  i efecte de 
millorar la mobilitat i la seguretat 
d'aquest carrer. La cessió d'aquest 
espai per part de la propietat de 
Can Jaumetó a l'Ajuntament arriba 
després de 3 anys de negociaci-
ons, en les quals s'han replantejat 
les característiques urbanístiques 
que aquest espai haurà de tenir en 
un futur. De la mateixa manera, 
l'actuació segueix prioritzant el 
vianant sobre el trànsit rodat. Red.

Vilassar de Dalt fa cas a 
una reivindicació històrica

Can Jaumetó 
ja és un estacionament 
públic

Tots els benefi cis que generi el 
concert es destinaran a un pro-
jecte d'ajudes econòmiques a les 
organitzacions que treballen en 
migració i refugi a Catalunya o 
als països d'origen o de trànsit. El 
concert compta amb la producció 
de Primavera Sound, amb la parti-
cipació de Canet Rock i Clippers.

El moviment 'Casa nostra, casa 
vostra' interpel·la les institucions 
perquè donin una resposta més 
clara i contundent al problema dels 
refugiats, aconseguir que les ins-
titucions catalanes actuïn i deixin 
de banda la inacció de l'estat espa-
nyol per poder començar a acollir 
persones refugiades a Catalunya. 

Obres a la Riera d'en Cintet de Vilassar, 

afectada pels aiguats de l'octubre 

 Aquesta setmana es realitzen les 
obres d’urgència per arranjar els 
desperfectes que la pluja torrenci-
al del 12 d’octubre va ocasionar al 
mur de contenció de la riera d’en 
Cintet, entre Lluís Jover i Eduard 
Ferrés, que va quedar descalçat. 

L’obra consisteix en el reforç del 
fonament del mur i la reparació 
de la base i el paviment del carrer. 
L’empresa encarregada de l’obra 
és Ruscalleda SAU i el termini pre-
vist d’execució de la mateixa és 
de 4 mesos. 
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OFICINA CENTRE: C. Jaume Recoder, 4 , Local 1 · T 937 079 216 · babn6@tecnocasa.es

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

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

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

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

VALORACIONS
GRATUÏTES

*HIPOTECA AL

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

ASSESSORAMENT FINANCER GRATUÏT

Centre (Ref. 216515)  100 m2 Pis re-
format a la zona del hospital antic de 

Mataró. 3 habitacions exteriors. Banye-
ra hidromassatge. 
165.000€ 

MIQUEL BIADA. Pis amb ascensor, 80m2 
distribuïts en 4 hab., cuina amb galeria, 

bany, i ampli salo-menjador orientat a mar. 
Increibles vistes, recentment reformat.

127.000€

ZONA VELÒDROM. Pis de 90m2, 3 ha-
bitacions, ampli menjador, balcó, cuina 

ind, 2 banys (1 en suitte), i galeria. En 
fi nca de excel.lent imatge amb ascensor. 

Parquing i traster inc en el preu.
169.000€

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

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

78.000€

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

Intermediarios independientes en préstamos y créditos - Red en franquicia - Cada sociedad franquiciada tiene su propio titular y es independiente del franquiciador
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Jutjats (Ref. 219137)
100m2. Pis de 4 habita-

cions i 2 banys completament refor-
mat amb parquing a la mateixa fi nca.  

184.000€ 

PLAÇA CATALUNYA (Ref.218887) Átic de 
115m2, duplex amb ascen. obra seminova 

del 2003, consta de 3 hab. 2 banys, gran cui-
na, saló, galeria i terrassa de 70m2. Acabats 
de 1a calitat i PARQUING a la mateixa fi nca.

280.000€

ELS MOLINS. Pis amb ascensor al centre 
del barri, 3 hab, menjador de 20 m2, 2 bal-

cons, cuina ind, galeria-safareig i bany com-
plet amb plat de dutxa. Per entrar a viure.

129.000€

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

cuina, bany i galeria - safareig.
Ideal inversors!

51.000€

EG
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Eloi Romañà al seu taller de 'La Vella Verda'.    Anna Aluart 

Eloi Romañà,  
figures artesanes 

 Mireia Biel

 Eloi Romañà era un d'aquells nens que quan era 
petit portava un llapis i un paper a la mà en lloc 
d'una joguina. Romañà sempre ha tingut alguna 
vinculació amb l’art. 

Però el món del cartró pedra no el va descobrir fi ns 
que a Batxillerat va redirigir el seu treball de recerca 
de les pel·lícules d’stop motion fi ns a l’artesania. “Vaig 
decidir construir un capgròs i mai m’havia imaginat 
que m’hi dedicaria i encara menys que aconseguiria 
tenir el meu propi espai”, explica Romañà. Aleshores, 
amb l’assessorament del taller mataroní de La Closka 
i constants visites al mestre Manel Casserras, Romañà 
va anar perfeccionant la tècnica. 

Ara, ‘La vella verda’ és el seu espai propi, el seu ta-
ller d’experimentacions i creacions, on neixen petits 
gegants i capgrossos i on dóna vida a reproducci-
ons de retrats minuciosos. “Aquí és on passo hores 
fent i creant fi gures de cartró pedra i fang”, remarca 
Romañà. Però com? El procés depèn de cada peça. 
“Tot comença amb una idea”, assenyala l’artesà, “i 
continua amb el traspàs al fang, que serveix per fer 
un motllo que s’omple amb cartró pedra, que cal 
assecar, desmuntar, curar, preparar i pintar”. Un 
procés llarg, laboriós, molt acurat, però únic i cent 
per cent artesà. 

Els retrats personalitzats són el més habitual, però 
hi ha personatges que al taller de La Vella Verda tam-
bé són recurrents. I si a Mataró hi ha alguna fi gura 

estimada, aquesta és la d’en Robafaves. 
Però 'La Vella Verda' és també un espai per a l'apre-

nentatge, perquè "els més petits toquin, aprenguin i 
gaudeixin amb les manualitats i l'artesania", explica 
Romañà. Un espai polivalent, però que respira art i 
artesania per tot arreu, des del nen més petit fi ns a 
la peça més treballada. Tot sempre fet a mà.

Restaurar figures, l'altra passió

“Les figures de foc i els nans són els que més 
pateixen i els que necessiten més retocs"

Cada juliol, algunes figures necessiten passar 
pel taller per lluir durant la Festa Major de Les 
Santes. "Les peces de foc i els nans són els que 
pateixen més", remarca Romañà. Se'ls fan neteges, 
reintegracions de materials de parts que faltin, 
reunificacions i algun retoc de pintura. "Aquest 
és un moment especial, m'estimo les figures i 
poder restaurar-les perquè llueixin és enriquidor". 

APUNTS

Defineix-te: Feliç de la vida, senzill, mataroní i 
orgullós de treballar del que m'agrada

Un llibre: 'Chulas y famosas' de Terenci Moix

Una pel·lícula: 'Dune' de David Linch

Un viatge: M'agradaria anar a Sant Petersburg

Un repte: Poder seguir treballant del que m'agrada 
durant molts anys més 

Perfils
www.totmataro.cat/perfil
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84.000€
REF. 4425. ZONA CERDANYOLA ALTA: Piso refor. 
en comunidad reducida, salón  con chimenea, 2 hab. 
dobles (antes 3), baño completo bañera hidromasaje, 
cocina formica beig y galería. OPORTUNIDAD.

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

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

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

T. 937 965 148

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

OBRA NUEVA 

5365

66.000€
REF. 4453. ZONA CERDANYOLA: 1er  
piso para reformar a su gusto, comu-
nidad solo 3 vecinos,  cocina y galería 
anexa, 3 hab. 2 dobles, baño completo 
con bañera, trastero. OCASIÓN.

T

        106.000€
REF. 4449. Z. CERDANYOLA ALTA: 
Totalmente reformado, 3 hab. 2 do-
bles, baño con ducha, cocina con galería 
anexa, suelos de parquet, calefacción. 
para entrar a vivir.

T

T T

129.000€
REF. 1404. ZONA CENTRO: OPORTUNI-
DAD ZONA Y PRECIO. Piso con ascensor 
muy conservado, 3 hab. dobles,  baño 
reformado con ducha, cocina formica 
con galería  amplia, balcón exterior.

T

139.000€
REF. 4456. ZONA PUIG I CADAFALCH: 
Dúplex con pk y trastero, terraza de 
20m2, 2 hab., baño completo, cocina 
semiamericana, calefacción y ascensor.

T

178.000€
REF. 5120. Z. CIRERA: OPORTUNIDAD. 
1er piso tipo dúplex, terraza 40m2, 3 hab. 
dobles + estudio, cocina offi  ce y chimenea, 
baño con ducha, cocina roble, balcón ext. 
10m2, a.a y calefacción. Solo 1 vecino.

T

92.900€
REF. 2461. ZONA EIXAMPLE: Piso refor-
mado con ascensor, cocina offi  ce, baño 
completo ducha, puertas de haya, 2  
hab. dobles. OCASION PRECIO.
    

T

T
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Serietat i efi càcia 
al millor preu

T. 93 757 83 83

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

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

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

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

Pis tot reformat de  45m², 2 habit, 1 bany complet, saló menj. amb cuina integrada, 
aa/cc, tanc. alumini, ascensor, terrat comunitari. Per entrar a viure!!         T150937

Mataró. Cirera 107.300€

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

Pis exclusiu banc, 70m², 3 habit., 1 bany complet, cuina office, saló menj.,, ga-
leria, aa/cc, finestres alumini, ascensor, traster, tssa a nivell 30m²!!  T150820

Mataró. Rocafonda 61.570€

Pis semi reformat de 70m², 2 habit. dobles, 1 bany complet amb dutxa, cuina 
office, saló menja., balcó, terres parquet, tanc. alumini. Vistes a mar!!!    T150945

Mataró. Cent�e 120.000€

MÉS IMMOBLES A LA NOSTRA WEB:

Pis, de les millors zones, 70m². 2 hab., bany, cuina off, saló menj., balcó, galeria, 
aa/cc., parquet, alumini, ascensor, traster 8m². Zona jardí i piscina !!!   T151011

Mataró. Parc Cent�al 174.892€

Planta baixa 75m², 2 habit., 1 bany complet, cuina office, ampli saló menjador, 
galeria, aa/cc, tanc. d’alumini, ascensor. 2 terrasses de 9m² i 12m² !    T151015

Mataró. Molins 157.260€

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

Casa de poble 300m², pl. baixa: 3 habit, cuina off, 1 bany. 1a pl: 3 habit (2 dobl), 
saló, llar de foc, cuina, 1 bany. 2a pl: gran terrassa de 60m². Vistes!!              T250222

Mataró. La Llantia 212.100€
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T1.50708 - Mataró. Centre. Excel.lent pis no-
més 4 veins de 75m², 3 habit, 1 bany complet, 
saló de menjador de 25m² amb sortida a balcó, 
cuina offi ce, aa/cc, tancaments d’alumni, ga-
leria, tot exterior molt assolellat!!      127.300€

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

            

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

Cases i pisos de llog�erCases i pisos de llog�er
T110307 Mataró. Rocafonda. Loft de 35m² baño, cocina 
americana, calefacción eléctrica, gres, cierres aluminio, 
ascensor y pl. parking opcional!!! Soleado!!      400€/Mes

T103736 Mataró. Centre. Ático amplio de 75m2, 2 hab (1 
doble), 1 baño, cocina ofice, amueblado y electrodomesti-
cos, terraza de 8m2!!!!!                                           525€/Mes

T103410 Mataró. Peramàs. Piso de 72m², 2 habit., 1 baño 
completo con bañera, cocina office tot. equipada con elec-
trodomésticos, salón comedor con salida a balcón, aa/cc, 
suelos de parquet, cierres de aluminio, tiene ascensor. Está 
totalmente amueblado!!                                         625€/Mes

T106764 Mataró. Centre. Piso completamente amuebla-
do de 55m², 1 habitac., armario empotrado, 1 baño com-
pleto, salón comedor con cocina integrada, balcón, aa/cc, 
suelos parquet. Piso muy soleado!!   625€/Mes

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

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

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

T102471 Vilassar de Mar. Magnífico piso reformado en 1a 
planta, 100m², 3 habit, 1 baño con bañera, cocina off. 20m², 
comedor con ventana, calefacción, suelos de cerámica, alu-
minio, sala polivalente en planta baja de 100m² con baño 
completo con ducha, Disponible en Enero!!!       1.325€/Mes

T420112 Argentona. Casa a 4 vents zona residencial, 180m², 
4 habit  ( suite), 2 banys compl.+ 1 de servei, cuina office, 
saló menj., llar de foc, calefacció, tanc. d’alumini, terrassa 
de 20m², garatge per a dos cotxes, traster, espectacular jardí 
de 210m² amb barbacoa d’obra!!!                      1.650€/Mes 

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

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

T301463 Mataró. Peramàs. Local de 50 m² de superficie, en 
planta baja, buen estado, ideal joyeria !!!                325€/Mes

T302695 Mataró. Peramàs. Local de 100m² más altillo de 
40m², dispone de 1 baño, las puertas de aluminio. Es ideal 
como empresa de servicios !!!                                400€/Mes

T302441 Mataró. Via Europa. Situado junto a la Plaza 
Granollers. Local esquinero de 45m² de superficie en plan-
ta baja, 1 baño, suelos de parquet, puerta automática, 
tiene 2 grandes ventanas por dónde entre mucha luz. Es 
ideal para cualquier negocio!! !!!                            500€/Mes

T301592 Mataró. Centre. Local de 75 m² ideal consulto-
rio!! Superficie 75 m² consta de recepción y tres despa-
chos. Muy bien conservado!!!!                                750€/Mes

T701448 Argentona. Se traspasa taller mecánico en 
pleno funcionamiento por jubilación. Es una nave indus-
trial de 260m² + altillo de 80m², tiene dos despachos, 2 
baños, y parking para 4 coches. Llámenos y le informare-
mos de las condiciones!!                                      950€/Mes

T302937 Mataró. Centre. Espectacular local comercial 
en inmejorable zona junto a la plaza de cuba de 150 m2, 
con cuatro grandes escaparates, aa/cc, suelos de pizarra, 
puerta automática, alarma, ideal clínica dental, centro 
médico, etc.. Disponibilidad Febrero!!                1.500€/Mes

T302839 Mataró. Parque Central. Local de 300m², dos 
baños, dos puertas de entrada, ideal negocio comercial 
supermercado o gimnasio !!                                  1.650€/Mes

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

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

107.300€

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

Loft de 35m² de superficie, 
todo en un ambiente, 1 baño 
completo, salón comedor con 
la cocina integrada, aa/cc, 
las ventanas de aluminio, as-
censor. Piso muy luminoso!!!
                                   400€/Mes

T110269  Mataró. Rocafonda

61.570€

2n pis sense ascensor tot re-
format 70m², 2 habit., 1 bany 
complet dutxa, cuina offi ce, 
rentavaixelles, galeria, saló 
menjador amb balcó tancat 
d’alumini, aa/cc, tancaments 
d’alumini, terres de parquet. 
Molt lluminós!!     620€/Mes

T110453   Mataró. Peramàs

Loft en planta baja de 35m² 
en un solo ambiente, 1 baño 
completo, cocina abierta, sa-
lón comedor, galería, aa/cc, 
cierres de aluminio, ascensor, 
parking opcional, Muy lumino-
so !!                          400€/Mes

T110451   Mataró. Eixample

Pis  50m² amb 1 habitació, 
1 bany complet amb dutxa, 
cuina oberta amb electro-
domèstics, saló menjador 
amb sortida a balcó, aa/cc, 
tancaments d’alumini, amb 
ascensor. Pis molt lluminós!!
                              600€/Mes

T102266    Mataró. Cent�e

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

T109899 Mataró. Cerdanyola

Magnífi co dúplex de diseño de 
190m² de superfi cie, 2 habita-
ciones, tiene 3 baños comple-
tos, cocina offi ce, amplio salón 
comedor, con aa/cc, cierres ex-
teriores de aluminio, terraza de 
10m2!!                1.400€/Mes

T109943        Mataró. Cent�e
Espectacular casa de disseny. 
Domótica, plaques solars, 
800m² parc, 265m² de viven-
da, 4 hab dobles (1 suite), 3 
banys, cuina offi ce amb illa i 
jardí desde tota la casa. Mag-
nifi ques vistes a mar i mun-
tanya!! !!            2.200€/Mes

T201785  Mataró.  La Cor�isa

Piso en planta baja con 
entrada independ., exterior 
de 70m², 2 habitac., 1 baño 
completo con ducha, salón 
comedor, cocina integrada, 
aa/cc, suelos parquet, cie-
rres aluminio, Totalmente 
amueblada!!!     580€/Mes

T110448  Mataró. Rocafonda

157.260€

212.100€
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COMPRAR ÉS MÉS BARAT QUE LLOGAR. TREU-NE BENEFICI!

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

Les vivendes estrella
són exclusives d’Urbenia

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

R.17730
R.15293
R.18086
R.17738
R.16679
R.18042
R.18044
R.17998
R.17805

REFERÈNCIA POBLACIÓ I ZONA CARACTERÍSTIQUES PREU DE
VENDA

QUOTA
HIPOTECÀRIA

LLOGUER
APROXIMAT RENDIBILITAT

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

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

10,17%
9,43%
9,08%
8,30%
7,72%
7,92%
7,57%
7,29% 

20,55%

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

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

Les vivendes estrella
són 

179.000 €

MATARÓ - Centre R 17993

Preciós pis totalment reformat fa només 
6 mesos. Amb 3 hab (1 doble) i 2 banys.

Quota: 662€/mes
6 mesos. Amb 3 hab (1 doble) i 2 banys.

169.500 €

MATARÓ - Centre R 18129

Fantàstic dúplex amb terrassa, menjador 
amb cuina oberta, 2 hab. Finca pocs veïns!

Quota: 626€/mes

252.000 €

MATARÓ - Centre R 18006

Pis d’altura davant de Parc central. 4 hab i 
2 banys (1 de cortesia). Bones vistes!

Quota: 931€/mes 360.000 €

MATARÓ - Eixample R 41170

Magnífi ca casa ple Eixample en el millor ca-
rrer de la zona. Oportunitat per temps limitat!

Quota: 1.331€/mes

rrer de la zona. Oportunitat per temps limitat!

/mes

199.000 €

MATARÓ - Camí Serra R 17386

Pis 90m2, 4 hab (2 dobles), saló-menja-
dor 28m2 2 ambients. Opció a pàrquing

Quota: 735€/mes
dor 28m2 2 ambients. Opció a pàrquing

199.000 €

MATARÓ - Centre R 18130

Habitatge de 2 hab dobles, ampli saló men-
jador de 28m2 en 2 ambients. Truqui’ns!!

Quota: 735€/mes 240.000 €

MATARÓ - Històric R 41095

Casa de cos amb local diàfan. Planta pis 
+ golfes i 2 terrasses. Excel·lent inversió!!

Quota: 887€/mes

+ golfes i 2 terrasses. Excel·lent inversió!!

250.000 €

MATARÓ - Camí Serra R 18084

Pis totalment reformat, 4 hab, 2 banys, 
balcó exterior. Aparcam. cotxe i moto.

Quota: 924€/mes

balcó exterior. Aparcam. cotxe i moto.
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OCASIÓN 

DE LA 

SEMANA

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