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www.sucasa.es
+ Informació + immobles + fotos

56.000€

REALMENTE ASEQUIBLE
Ref. 11838 JTO. RDAS./ESCORXADOR: Piso 
1/2 altura perfectamente emplazado junto 
avenida principal y bien comunicado. Estado 
original sin actualizaciones recientes pero con 
buena distribución y exterioridad. 3 dormito-
rios, Salón comedor, cocina en óptimo estado 
conservación. Galería. Atención al precio!!! 

158.000€

PRÁCTICAMENTE NUEVA
Ref. 12536 Z. AVDA. TORNER: En zona 
agradable, junto al Parc Central y a un paso 
del centro. Bonita planta baja en edifi cación 
prácticamente nueva. Salón comedor amplio 
con acceso a terracita a nivel.2 habitaciones 
con armarios empotrados. Baño nuevo. Sue-
los de gres. Terraza a nivel soleada.

116.000€

SIN VECINOS ARRIBA
Ref. 12497 Z. CIRERA: En pequeña comu-
nidad de tan sólo tres vecinos. Buen piso de 
90m2, bien orientado y situado en pequeña 
calle sin apenas tránsito. Tiene 3 dormitorios 
+ cuarto despacho. Salón comedor  con “llar 
de foc”. Balcón. Cocina equipada. Galería 
anexa. Baño. Calefacción. Parking opcional.

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. 

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. 12306
PERAMÀS

80.000€

 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

62.000€

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

380.000€

CASA
Ref. 12380 PLAÇA DE CUBA: Ocasión cierta-
mente singular. Disfrute de las comodidades de 
una casa en pleno centro. Totalmente actualiza-
da con mucho encanto y personalidad. P.B. + 1 
altura + golfas 55m2. Amplitud de estancias y 
espacios. 4 dorm. Salón + offi ce acristalado. Co-
cina equipada. 2 baños. Situación privilegiada.

T

188.000€

PLANTA BAJA + 2 PATIOS!
Ref. 12586 PARC CENTRAL: En la zona de 
moda en Mataró. Vivienda 70m2 bien distri-
buidos sin pasillos. 2 dormitorios dobles. Sa-
lón comedor 24 m2. Cocina offi ce espaciosa.2 
terrazas 16 y 30 m2 acceso directo. Parking + 
tratero incluidos.

T

56.000€

REALMENTE ASEQUIBLE
Ref. 11838 JTO. RDAS./ESCORXADOR: Piso 
1/2 altura perfectamente emplazado junto 
avenida principal y bien comunicado. Estado 
original sin actualizaciones recientes pero con 
buena distribución y exterioridad. 3 dormito-
rios, Salón comedor, cocina en óptimo estado 
conservación. Galería. Atención al precio!!! 

T

129.000€

COMO UNA CASITA
Ref. 12627 VISTA ALEGRE:  Atención a esta 
oportunidad! Características realmente buenas. 
En una de las calles más tranquilas de la ciudad. 
Planta baja independiente exterior en y actua-
lizada. Destaca su excelente estado. 3 dormito-
rios. Salón comedor amplio. Cocina en perfecto 
estado. Suelos de gres. Auténtica ocasión!

T 139.500€

OCASIÓN ESPECIAL
Ref. 12632 AVDA. DEL PERÚ: En la mejor 
calle de la zona. Excelente vivienda 100m2 
reformado de forma muy destacada. Buena 
orientación con mucho sol. Ascensor. Salón 
comedor 26m2. Balcón soleado. Cocina equi-
pada prácticamente nueva. Con 3 dormitorios 
(antes 4). Baño diseño. Parquet. Calefacción.

T

85.000€

BUEN PRODUCTO
Ref. 12567 CERDANYOLA: Bien ubicado 
en zona comercial, servicios y colegios. Buen 
piso 80m2 con ascensor, muy apropiado in-
versores. Estado inmejorable. 3 dormit. Salón 
comedor. Balcón soleado. Cocina  equipada 
en óptimo estado. Galería anexa. A A/C.

T

158.000€

PRÁCTICAMENTE NUEVA
Ref. 12536 Z. AVDA. TORNER: En zona 
agradable, junto al Parc Central y a un paso 
del centro. Bonita planta baja en edifi cación 
prácticamente nueva. Salón comedor amplio 
con acceso a terracita a nivel.2 habitaciones 
con armarios empotrados. Baño nuevo. Sue-
los de gres. Terraza a nivel soleada.

T

116.000€

SIN VECINOS ARRIBA
Ref. 12497 Z. CIRERA: En pequeña comu-
nidad de tan sólo tres vecinos. Buen piso de 
90m2, bien orientado y situado en pequeña 
calle sin apenas tránsito. Tiene 3 dormitorios 
+ cuarto despacho. Salón comedor  con “llar 
de foc”. Balcón. Cocina equipada. Galería 
anexa. Baño. Calefacción. Parking opcional.

T

250.000€

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

T

173.000€

¡ATENCIÓN A ESTA OPORTUNIDAD!
Ref. 12579 JTO. ROCABLANCA: Piso bien co-
municado, en calle tranquila. Vivienda exterior, 
reciente construcción. Imagen actual, distribu-
ción muy acertada. 3 dormit., Salón comedor 
amplio. Balcón/terraza. 2 baños nuevos. Cocina 
equipada. Calefacción. Parking incluido. Posibil. 
otra plaza + trastero. El mejor de la zona.

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. 12306
PERAMÀS
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  Sens dubte és una de les notícies i sobretot de les 
imatges de l'any a Mataró.  Un vedell va ser  abatut 
a trets dimecres passat, 23 de novembre, al matí des-
prés d'escapar-se d'un escorxador del Cros. Fonts 
policials van confi rmar que l'animal hauria fugit del 
recinte i que una recerca coordinada dels cossos po-
licials i els Bombers de Mataró haurien acabat amb 
trets per evitar qualsevol incident amb la ciutadania 
al barri de Cerdanyola.

Una trucada d'un ciutadà al Tot Mataró va alertar 
de la notícia, que va confi rmar la Policia Local. A 
l'animal el van abatre a la zona propera al parc de 
Bombers de Mataró, entre la Via Sèrgia i la carretera 
que va a Argentona.

Les imatges de l'animal fent un particular "encierro" 
pel barri mataroní van sortir a les televisions estatals.

La imatge de l'any:
Un vedell a Cerdanyola

L’ENQUESTA

T'aculls a les ofertes del 
Black Friday?

30% Sí.
70% No.

EL GRAN RECAPTE

LA PREGUNTA

Procures anticipar les 
compres de Nadal?

HOSPITAL DE MATARÓ

L'acte central del 25N, el Dia internacional contra la violència vers les 
dones, va comptar amb una performance corprenedora

APLAUDIT:  El Banc dels Aliments 
torna a acabar amb èxit la seva 
gran campanya anual de recolli-
da gràcies a la implicació social.

CASTIGAT: Una jutgessa ha sen-
tenciat que es va cometre una 
negligència amb una pacient. Un 
incident puntual però lamentable.

VOTA L'ENQUESTA A:

 Daniel Ferrer 

Davant de tot

Davant de tot 1748.indd   1 30/11/16   19:19





FO
TO

: A
N

N
A
 A

LU
A

R
T

NÚMERO 1507  ANY XXXI  De 2 al 9 de desembre de 2011  30.000 exemplars 

FIGURES AMB MOTIU
L’exposició de pessebres i el desembre anticipen 
l’ambient de Nadal
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Èxit dels Premis Cre@tic
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 Foto antiga Les portades

 Encara avui, són molts els qui re-
corden la gran nevada que va cau-
re a Catalunya l'any 1962. També 
Mataró va quedar enfarinada, com 
mostra aquesta fotografi a cedida 
per LL. B. i en la que es pot veure 
l'actual Plaça de les Tereses. 

Aleshores, però, aquesta pla-
ça era ben diferent: "Se'n deia la 
plaça dels Caiguts i hi havia una 
estàtua de Franco".

Una nevada única

"Uns dies abans que nevés 
d'aquesta manera, acabava de 
néixer la meva fi lla", recorda. Però 
no tot va anar sobre rodes com en 
d'altres ocasions, perquè la nevada 
va impedir que la poguessin ba-
tejar als pocs dies del naixement. 

El que sí que recorda és que amb 
aquestes fotos de la nevada, va 
estrenar la seva càmera de fotos, 
nova de trinca.   

De fa 25 anys

De fa 15 anys

De fa 5 anys

Foto: LL.B.

Foto antiga 1748.indd   1 30/11/16   15:31



Emili Cabanyes, 20 Mataró · T. 93 799 80 16 www.batterythings.com

2 motors, s’obren les portes, comandament a distància, llums i música,2 motors, s’obren les portes, comandament a distància, llums i música,2 motors, s’obren les portes, comandament a distància, llums i música,

Ford Ranger Luxury 

Pit Bike

BMW X6

Mini Quad

Plume Essens

Audi Q7 

Mini moto

455€

500€

350€

555€

967€ 999€

350€

375

Etwow
930€

500w, 10,8 kg. display, bateria Liti

500W, 3 velocitats, frens de disc, amortidors 800W, 3 velocitats, frens de disc, llums 350W, 20km/h, frens de disc

NItro
725€

1600W, frens de disc, amortidors I 
llums davant I darrere, seient

E-100
260€

100W, accelerador de seguretat, 
leds a la plataforma

TC120
320€

700W, 6.5 “, bluetooth, llums

250W, plegable, 7 pinyons, 3 nivells ajut bateria 250W, tipus holandès, 7 pinyons, 3 nivells ajut bateria

1P BATTERY THINGS 1748.indd   1 29/11/16   12:12



 Daniel Ferrer

J 
a fa un any i mig de 
les darreres elecci-
ons municipals. El 
pacte entre el PSC i 

CiU, que va servir perquè David 
Bote fos el nou alcalde, va aca-
bar posant en mans d'en Josep 
Maria Font (CiU) la regidoria 
d’esports. És un mataroní nas-
cut a Barcelona fa 48 anys, lli-
cenciat en dret i que fa 20 anys 
que resideix a la nostra ciutat. 
Ha treballat com a director de 
seguretat en una entitat fi nan-
cera i també com assessor ju-
rídic en el sector immobiliari. 

I després de 18 mesos en el càr-
rec hem parlat amb Josep Maria 
Font per fer balanç d’aquest 
període, i també perquè ens 
expliqui com veu el present de 
l'esport mataroní i els seus ob-
jectius de futur. 

"Volem que Mataró sigui la capital dels 
esports de platja d’estiu"  
Parlem amb el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Mataró Josep Maria Font, sobre 
el present i el futur de l'esport a la nostra ciutat

Ciutat
www.totmataro.cat/ciutat

Obertura 1-2-3-4 ciutat 1748.indd   2 30/11/16   19:31



Torneig de volei platja aquest estiu passat Daniel Ferrer 

Esport: Josep Gomà

 Com va anar a parar al càrrec 
de regidor d'esports?
Sempre m’ha interessat el món de 
l’esport. De petit, a l'Escola Casp 
de Barcelona, ja n’havia practicat, 
i després ho he continuat fent, 
tastant moltes disciplines, com 
atletisme, tennis, muntanya, pà-
del, esquí. I també l’he seguit com 
a afi cionat.  Quan es va fer el re-
partiment de regidories al nou 
Ajuntament, tenint en compte ca-
racterístiques personals i predis-
posició, se’m va oferir la d’esports, 
i no vaig dubtar en acceptar. I aquí 
estic dedicant-hi tot el meu temps. 

Quina és la seva idea de futur 
per a l’esport de Mataró?
Tinc dos objectius primordials: 

la cohesió social i la promoció de 
la ciutat. En el primer, l’esport hi 
col·labora amb els valors de sa-
crifi ci, esforç, solidaritat, com-

panyonia... que aporta a tots els 
seus practicants. 

En el segon, la prioritat prin-
cipal és fer servir l'esport per-
què Mataró, la vuitena ciutat de 
Catalunya, es doni a conèixer més. 
Hi ha una gran base de practicants, 

una gran història al darrere i mol-
tes coses per oferir. Entre ells el 
front marítim, amb el mar, la plat-
ja, el passeig, el port i les instal-
lacions esportives. L’utilitzem per 
organitzar esdeveniments, tant 
d'elit com de caire popular, en vela, 
natació, triatló, waterpolo, i fi ns i 
tot atletisme, com ho demostra el 
Campionat de Catalunya de mar-
xa atlètica que farem l’any vinent. 
Però també tinc un objectiu clar 
de futur, per al qual treballo, i és 
que Mataró sigui la capital dels es-
ports de platja d’estiu, com vòlei, 
handbol, futbol. Aquestes compe-
ticions esportives permeten, com 
se sol dir, “posar Mataró al mapa”, i 
porten gent de fora, amb la reper-
cussió que això té en els sectors 
econòmics locals, que també és 
important.

Josep Maria Font

"Hem de fer servir 
l'esport perquè Mataró, 
la vuitena ciutat de 
Catalunya, es conegui 
més i per aprofitar la gran 
base de practicants"

www.totmataro.cat/ciutat
núm. 1748 del 2 al 8 de desembre de 2016
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"Ens convindria tenir un equip de futbol o 
de bàsquet a altes categories espanyoles 

 També s'ha apostat per 
grans proves.
Sí. De fet ja s’han fet moltes co-
ses: la sortida d'etapa de la Volta 
Ciclista a Catalunya, la fi nal de 
la Copa LEN, la Mitja Marató, 
el Míting d'atletisme, el Triatló 
Ciutat de Mataró, el Campionat 
d'Espanya juvenil d'atletisme, la 
fase de sector d'hockey herba, el 
sector estatal cadet de futbol sala 
i el Campionat d'Espanya d'Ap-
nea, les Santes Esportives... Totes 
comporten despeses, tant directes 
com en les infraestructures neces-
sàries per poder-los dur a terme. 
Els clubs, normalment amb pres-
supostos molt ajustats, no poden 
cobrir-ho tot i jo intento que notin 
que l'Ajuntament, en la mesura 
del que pot, els ajuda. 

I no fan falta també èxits pro-
pis perquè la gent senti a par-
lar de Mataró?
En efecte, i en tenim. Set esportistes 

de la nostra ciutat han estat als Jocs 
Olímpics de Rio, una quantitat 
que poden mostrar ben poques 
ciutats de la població de la nos-
tra. Fa poc hem vist el reconeixe-
ment a l'equip de waterpolo de La 
Sirena del CN Mataró com a millor 

equip català de l'any 2016. I tenim 
els dos equips de waterpolo i el 
d'OK Lliga femenina a la màxima 
categoria estatal. De tota manera 
per a l’autoestima esportiva de 
la ciutat, ens convindria tenir un 
equip de futbol o de bàsquet a 
altes categories espanyoles. Però 
per això potser faria falta trobar 

un mecenes que volgués invertir 
en un club de Mataró.

I per intentar el salt qualitatiu 
tenim bona base? Com està 
l’esport escolar?
Tenim una bona infraestructura 
d’equipaments repartida per tota 
la ciutat i que permeten l’accés 
universal a l’esport. Està demos-
trat que els clubs funcionen bé i 
els equips competeixen deixant 
ben alt el nom de Mataró. 

Un altre tema és l’esport escolar, 
on no nego que hi hauria d’haver 
una revifada, per tornar a anys més 
brillants, i en això els estaments 
públics hi tenim molt a dir.

Durant tot el cap de setmana 
se’l veu en moltes de les acti-
vitats esportives que hi ha a 
la ciutat. És necessari?  
Evidentment. A part que, com ja 
he dit, m’agrada, això em permet 
mantenir viu el contacte amb la 

Ciutat

Josep Maria Font

"L'esport de Mataró té un 
passat brillant, un 
present saludable i un 
futur esperançador"

Obertura 1-2-3-4 ciutat 1748.indd   4 1/12/16   9:31



gent dels clubs, que són la columna 
vertebral de l’esport de la ciutat, 
i així conec ben a fons els seus 
problemes i il·lusions, i també po-
dem tractar de l’estat de les instal-
lacions on practiquen, la majoria 
d’elles municipals.

Es reclama des de fa molt de 
temps la coberta al Camp del 
Centenari, per què no es fa?
De moment hem arreglat la gra-
deria, en la qual el CE Mataró ha 
col·laborat amb els seients, i la 
coberta ha d’esperar, ja que pri-
oritzem per damunt de tot el que 
és la pràctica esportiva. I això no 

vol dir que en un futur no ens ho 
plantegem. Ara mateix tenim en 
marxa les obres de les pistes po-
liesportives cobertes, l’exterior de 
l’Eusebi Millan i la del Casal de 
Joves. També s’ha de fer una obra 
important, per temes de segure-
tat, arreglant  portes i sortides del 
Pavelló Jaume Parera. I ben aviat 
haurem de començar a renovar la 
gespa artifi cial dels 10 camps de 
futbol municipals, possiblement 
començant pel de Pla d’en Boet 
que és la que està en pitjor estat. 
Després també s’haurà de fer la 
renovació del tartan de l’Estadi 
Municipal, que serà una obra de 

cost molt elevat. I una altra cosa 
urgent és la reparació del mur del 
Camp del Camí de Mig.

I com acabaria?
Dient que és un honor i un plaer 
dedicar una etapa de la meva vida 
treballant en un món tan apas-
sionant com el de l’esport de la 
meva ciutat.  I donant un missatge 
d’optimisme: l’esport de Mataró 
té un passat brillant, un present 
saludable i un futur esperança-
dor. Només fa falta que tothom 
s’ho cregui, com jo m’ho crec i 
com s’ho creuen les noies de La 
Sirena que ens ensenyen el camí. 

núm. 1748 del 2 al 9 de desembre de 2016

Josep Maria Font, a l'esquerra i el CNM La Sirena, a qui posa d'exemple, a la dreta Daniel Ferrer 
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La pista de gel, protagonista del Nadal
Més 150 activitats, la fira de pessebres i ornaments i l’enllumenat completen el programa 
per a aquestes Festes a Mataró 

Nadal: Mireia Biel

  Mataró es vesteix de gala aquests 
dies per a donar la benvinguda 
al Nadal, que omple aquests dies 
els carrers de llums, paradetes i 
activitats. La pista de gel del Parc 
Central serà el principal atractiu 
d’aquesta campanya de Nadal, 
que es completarà amb un ampli 
programa d’activitats, la fi ra de 
pessebres i ornaments, l’arribada 
dels Missatgers dels Reis Mags i el 
centenari dels Pastorets.

L’Ajuntament aposta aquest 
2016 per la gran pista de gel, que 
serà el principal reclam del Nadal 
a Mataró, amb 600 metres qua-
drats de pista oberts al públic 

des d’aquest mateix divendres 2 
de desembre i fi ns al 8 de gener. 

Kinder en torna a ser el patroci-
nador ofi cial, amb el muntatge de 
l’espai, que costa a l’Ajuntament 
10.000 euros i que compta amb 
el patrocini, també, de Bulevards 
de Mataró, qui va portar la inici-
ativa a la ciutat l’any passat i hi 
col·laborarà amb una aportació 
de 1.500 euros.

Aquesta és només una de les 
quatre pistes que Kinder munta a 
tot l’estat espanyol, que considera 
Mataró una bona aposta després 
que l’any passat hi passessin prop 
de 25.000 persones. Per animar la 
gent a patinar, Kinder distribuirà 
3.000 fi txes gratuïtes i 4.000 amb 
el 50 per cent de descompte entre 
els comerços de la ciutat. A més 
a més, s’han reservat determinats 
horaris escolars perquè els alum-
nes d’entre segon i sisè de primà-
ria puguin patinar gratuïtament 
abans de les vacances de Nadal.

"Tot autèntic, tot a lloc"
La pista de gel és el principal atrac-
tiu de la campanya de Nadal que 
s’engloba sota el lema ‘Nadal a 
Mataró. Tot autèntic, tot a prop’ i 
que vol reivindicar l’esperit nada-
lenc que es respira a la ciutat grà-
cies a l’enllumenat de Nadal, a la 
fi ra de pessebres i ornaments de la 
Plaça de Santa Anna, al programa 
amb més de 150 activitats per al 
públic infantil i familiar i també 
a l'arribada dels Missatgers dels 
Reis Mags de l'Orient, que serà 
el pròxim 31 de desembre, hores 
abans de l'Oca de Cap d'Any.

2

10.000 euros posa 
l'Ajuntament per la pista

 El Nadal arribarà de ple a Mataró dissabte a la tarda quan es farà 
la tradicional encesa dels llums de Nadal a dos quarts de set de 
la tarda. Un enllumenat que enguany ha estat possible gràcies 
a un acord amb la FAGEM, amb qui l’Ajuntament col·labora per 
a il·luminar els carrers aquestes festes. Cada part assumirà el 
50 per cent del cost de l’enllumenat. Tot i així, l’Ajuntament ja 
treballa en com ha de ser la il·luminació del Nadal del 2017, quan 
es té intenció de fer arribar els llums de Nadal als barris, seguint 
models d’altres ciutats com podrien ser el de Terrassa.

Els llums de Nadal, a debat
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 Arxiu 

El cor de la ciutat, allà on batega 
d'història i comerç Mataró

El Centre

Barri
a barri
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 Cristalleries Mascarell sem-
pre ha estat al centre.
Sí. La nostra empresa té 65 anys, 

sempre ha estat al centre. Nosaltres 
estem lligats a la construcció i vam 
passar la clatellada del 2008, 2009 i 

"És una zona idònia per viure-hi i 
treballar-hi però cal més aparcament"
Entrevistem Jordi Galdón, propietari Cristalleries Mascarell i vicepresident de 
l'Associació de Veïns Mataró Centre

2010 en què els clients constructors 
van començar, primer a no pagar, 
simultàniament a no demandar 

barri a barri El Centre
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Més aparcament

"Com Associació de Veïns 
del Centre ja fa més de 
9 anys que demanem a 
l'Ajuntament que  
s'ocupin temporalment 
com a pàrquings, solars 
abandonats com l'antic 
local de Can Maymí on hi 
ha 10.000 metres  
quadrats abandonats"

feina i després a desaparèixer. 
Nosaltres hem sobreviscut i en 
els últims 2 anys, a base de molts 
sacrificis a nivell de reduir despe-
ses, ajustar preus i canviar formes 
de treballar i adaptar-nos als temps 
que corrien, hem aconseguit si no 
sortir de la crisi, sí ampliar dues 
persones amb contracte indefinit 
i comprar dues furgonetes noves. 

Com és la zona on us trobeu? 
Estem molt ben comunicats, tenim 
el tren, tenim autobusos, tenim ta-
xis... Pel que fa al veïnatge és molt 
correcte, la gent molt educada tant 
els  que porten tota la vida o molts 
anys com la gent que acaba d’ar-
ribar. Jo he nascut, visc i treballo 
al centre i considero que és una 
zona idònia tant per a viure com 
pels petits negocis com el nostre.

Teniu reivindicacions, però.
La primera és la congestió de 
trànsit. Aquí tenim l'escola Santa 
Anna i quan  són les hores d’en-
trada i sortida es col·lapsen molt 

els carrers: es col·lapsen els guals, 
pugen a les voreres, es posen en-
tre els arbres, etc. És un tema re-
current que també passa quan els 
caps de setmana hi ha moltes ac-
tivitats culturals. Nosaltres com a 

Associació de Veïns ja fa més de 9 
anys que hem donat una solució 
a l’Ajuntament: ocupar tempo-
ralment molts solars abandonats.  
Per exemple, a l'antic local de Can 

Maimí hi ha un terreny de 10.000 
metres quadrats abandonat i ple 
de gossos, gats i brutícia.

Massa vehicles?
Densitat de vehicles contaminants. 
Al Torrent hi passen moltíssims bu-
sos a cada hora i el tema del fum, 
soroll i vibracions, preocupa. A més 
a més el Pla de Mobilitat firmat per 
l’Ajuntament es comprometien 
que la meitat de flota d’autobusos 
serien híbrids o elèctrics. Ara han 
comprat dos autobusos nous que 
han costat molts diners i són de 
gasoil. Com a Associació de Veïns 
ho havíem reivindicat molt.

També desapareixen arbres 
al barri.
Una altra problemàtica és que 
estan desapareixent els arbres a 
marxes forçades. A la Plaça Miquel 
Biada hi ha 8 arbres vius i 12 forats 
buits. I ja no és que no els replan-
tin sinó que els tallen i els deixen a 
l’alçada d’un metre, amb el perill 
que això comporta.

núm. 1748 del 2 al 8 de desembre de 2016
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  Qui ha dit que vestir de marca 
sigui car? Avui en dia qui no llueix 
alguna de les firmes de més repu-
tació és perquè no vol o perquè 
encara no coneix Brands, la nova 
botiga outlet que acaba d'obrir al 
Torrent, ben bé al rovell de l'ou. 
Brands és una botiga de 100 me-
tres quadrats amb tres espais di-
ferenciats en els quals, com a gran 

atractiu, trobem que no només hi 
ha moda de dona sinó que és el lloc 
de referència de Mataró en outlet 
per a homes. 

Val la pena entrar per veure l'àm-
plia gamma de primeres marques 
que es troba a un preu assequible, 
com si tot l'any fossin rebaixes i 
aquí, a Mataró, sense necessitat 
d'agafar el cotxe per anar a fora.

La millor roba de marca outlet 
per a dona i també per a home
Brands, amb preus rebaixats, és punt de venda de les caçadores Norway

Una de les joies de la corona de 
Brands és que és punt de distribu-
ció oficial dels abrics i caçadores 
Norway, a més de tocar també al-
tres marques com Pepe Jeans o 
Calvin Klein. Si fins ara els outlets 
semblaven cosa exclusivament 
femenina, a Mataró, ara a Brands 
els dos membres de la parella es 
poden firar i vestir de marca.

barri a barri El Centre

Tot barri 5 brands.indd   2 30/11/16   16:32
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 La nova escola Angeleta Ferrer 
podria estar enllestida per a inici-
ar-hi el curs 2017-2018. Després 
d’un calendari que ha estat mo-
dificat en nombroses ocasions, 
sembla ser que el nou centre edu-
catiu podria ser una realitat en els 
pròxims mesos i tancar així un dels 
capítols negres dels últims anys. 

A principis de novembre del 2012, 
es va haver de tancar l’escola 
Angeleta Ferrer d’urgència per 
problemes en la seva estructura, 
derivats de l’aluminosi. Durant 
dos dies els alumnes de l’Angele-
ta Ferrer van haver de quedar-se 
a casa o acollir-se a l’oferta d’anar 
al poliesportiu Eusebi Millan com 

L’Angeleta Ferrer, a punt pel 
curs 2017-2018?
El nou centre escolar podria iniciar l'activitat educativa el setembre del 2017

a alternativa.Dies després, els seus 
alumnes i la resta de la comuni-
tat es van traslladar  al CEIP Torre 
Llauder, on comparteixen l'espai 
d'aquesta escola del Pla d'en Boet, 
allunyada del centre. 

La incertesa es va apoderar de 
les famílies de l'Angeleta Ferrer, 

barri a barri El Centre

Tot barri 7,8 obres angeleta.indd   2 30/11/16   15:57



Can Fàbregas del paper

L'antiga fàbrica de Can 
Fàbregas del paper era 
una nau industrial que 
es dedicava a la fabrica-
ció de capses de cartró i 
després a la manipulació 
de paper. Es va adquirir el 
1900, quan era la fàbri-
ca de filats i teixits de Ca 
l'Arenes, una de les més 
importants de l'època.

que es preguntaven què passaria 
amb l'escola dels seus fills en els 
propers mesos, sobretot un cop de-
terminat que l'activitat educativa 
no es podria reprendre a l'edifici 
de la Plaça de Cuba. 

No va ser fins a mitjan del 2015 
que la Generalitat va presentar a 
la comunitat educativa el projec-
te executiu de la nova escola, que 
s’ubicarà a l’antiga Can Fàbregas 
del paper, edifici de propietat mu-
nicipal catalogat pel Pla Especial 
del Patrimoni Arquitectònic de 
Mataró i amb un nivell de protecció 

A, referit a façanes, volumetria i 
estructura general. Es tracta d’un 
gran espai que permetrà tenir un 
centre educatiu de grans dimen-
sions que acollirà les aules i ser-
veis necessaris per a una escola 
d’infantil i primària de dues línies.

Ball de dates
Les obres es van adjudicar a l'em-
presa Copisa per valor de 4,4 mili-
ons d'euros. Des que es van inici-
ar les obres, a principis d'aquest 
any, hi ha hagut balls de xifres im-
portants. En un primer moment, 
es va assegurar que les obres 

d'adequació de l'antiga fàbrica del 
carrer Lepanto durarien 14 mesos 
i, per tant, a l'inici del 2017 ja esta-
rien llestes. Però, com sol passar, 
el calendari s'ha anat endarrerint 
i ara es calcula que l'edifici podria 
estar a punt a finals de curs i, per 
tant, l'activitat educativa s'hi tras-
lladaria a partir del curs 2017-2018. 

Durant tot aquest temps, l'AM-
PA ha fet una feina incansable de 
pressió a les administracions per 
accelerar el procés de construcció 
del nou centre educatiu, el princi-
pal de titularitat pública del centre.

núm. 1748 del 2 al 8 de desembre de 2016
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  Pot semblar injust atorgar en la 
distribució geogràfica de la ciutat 
les platges a un barri en concret. 
Perquè de la mateixa manera que 
tothom que vol fer muntanya ha 
d'anar cap amunt, a Mataró cal 
anar cap avall per anar a baix a 
mar. El front de mar de Mataró té 
un dels passejos marítims més im-
portants de la zona i unes platges 

generoses en metres quadrats i 
instal·lacions. La part que dóna al 
Centre, amb la Platja del Varador, 
és la més coneguda de la ciutat. 
Vindria a ser la platja del Centre 
i de tota la ciutat i, de fet, també 
és la platja dels del Vallès o Osona 
que hi baixen a remullar-se.

Com la ciutat treu profit d'aquest  
Passeig Marítim és un cavall de 

Un litoral privilegiat
que es pot explotar més
La part central del front de mar correspon al Centre

batalla reiterat, una mena de lei-
motiv que sempre torna i és que 
la sensació és que Mataró podria 
esprémer més la seva façana litoral.

Perquè més enllà de les vies del 
tren i la nacional hi ha des de les 
privilegiades instal·lacions del 
Centre Natació Mataró –que ells 
voldrien ampliar, com sempre vo-
len recordar– a un ampli passeig 
convertit en zona d'ús esportiu, 
restaurants que exploten tot l'any 
la seva ubicació de tints idílics i, ja 
de temporada, les guinguetes que 
omplen de vida la sorra de platja.

barri a barri El Centre

Tot barri 9 litoral.indd   2 30/11/16   16:35
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  La clínica ISSA és una de les més 
conegudes i de més prestigi de la 
comarca. Aquesta marca s'estén a 
ISSA- assegurances de salut, que 
és l'única asseguradora de salut 
amb centre mèdic propi al cor de 
Mataró. D'aquesta manera im-
primeix el seu segell de qualitat 
assistencial a tots els seus serveis.

Parlar d'Issa és fer-ho d'un cen-
tre amb dècades d'història, obert 
el 1935. Òbviament els seus serveis 
han evolucionat molt en tot aquest 
temps i s'han anat adaptant a les 
noves necessitats sempre amb les 
persones i la seva atenció i tracte 
com a prioritat.

El programa ISSA 10
ISSA 10 és l'assegurança de salut 
completa, on es cobreixen tots els 
serveis mèdics, igual que les grans 
companyies. Inclou visites a tots 
els especialistes, totes les proves 
mediques, urgències les 24 hores 
del dia, urgències domiciliàries. 
A l’estranger, hospitalització i in-
tervencions en centres privats de 

L'asseguradora amb centre 
mèdic propi, al cor de Mataró
Bona qualitat de serveis i assistència al Maresme i Barcelona

barri a barri El Centre

Tot barri 11,12 ISSA.indd   2 30/11/16   18:21
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referència i com també la medicina 
alternativa com a complement a la 
convencional, amb serveis d'ho-
meopatia, acupuntura o fisioterà-
pia respiratòria. A Issa són flexibles 
perquè sigui l'assegurat el qui triï 
la manera d'estar sa.

La proximitat
El seu gran aval és la proximi-
tat. Amb ISSA, el client disposa 
dels mateixos serveis de qualse-
vol companyia, però a més a més 
amb l'avantatge de la proximitat i 
la flexibilitat a l'hora de gestionar 
tràmits, amb agilitat i rapidesa de 
reacció. Issa és sinònim de bona 
qualitat de serveis a la zona del 
Maresme i Barcelona. Ofereix un 
ampli quadre mèdic al Maresme on 
pots triar el metge. Treballen amb 
els millors professionals (Dr. Saltor, 
Dr. Just, Dra. Bonamusa, CGO, Font 
Sastre, CRM, etc..) i  centres i clí-
niques de referencia a Barcelona 
(Dexeus, Clínica del Remei, Cl. 
Sant Jordi, etc..) i amb tractaments 
complementaris inclosos 

L'asseguradora amb centre 
mèdic propi, al cor de Mataró
Bona qualitat de serveis i assistència al Maresme i Barcelona

Tot barri 11,12 ISSA.indd   3 30/11/16   18:21
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 A Mataró, en concepte de mú·
tues de salut hi ha un nom propi 
que per història, professiona·
litat i arrelament sobresurt de 

la resta i aquest és, òbviament, 
el d'Aliança Mataró. A la Plaça 
de les Tereses trobem les instal·
lacions d'una mútua de salut 

Aliança Mataró  
més que una mútua
L'entitat històrica té un ampli catàleg de serveis d'assegurança

sense ànim de lucre, que rever·
teix tots els beneficis en la mi·
llora contínua dels serveis que 
ofereixen als seus mutualistes. 

barri a barri El Centre

Tot barri 13,14 aliança.indd   2 30/11/16   19:51



L’entitat projecta una 
imatge de modernitat, 
compromís, eficiència, 
sostenibilitat, gestió  
professional i proximitat, 
mitjançant unes  
assegurances  
d’assistència sanitària en 
consonància amb el  
mercat en el que 
competeix

Aliança Mataró es manté fidel a 
l’esperit fundacional del mutua·
lisme, basat a ajudar·nos els uns 
als altres i treballa cada dia per 

oferir els millors serveis als seus 
associats, mitjançant una àmplia 
oferta d’assegurances i prestaci·
ons de la màxima qualitat, a un 
preu accessible per a tothom. És 
important, també, que garan·
teix la igualtat de condicions, 
sense diferències en funció de 
les característiques individuals 
o de l’estat de salut, i amb total 
transparència sobre el preu que 
es paga per estar amb aquesta 
veritable institució de la ciutat.

A Aliança Mataró pots gaudir de 
serveis i cobertures de la mateixa 
qualitat o millors que les que ofe·
reixen les grans companyies mer·
cantils. Però a diferència d’aques·
tes, et garanteixen que els teus 
diners es quedaran a casa nostra, 
que revertiran al teu entorn.

De plena confiança
A Aliança Mataró consideren que 
l’accés a una salut de qualitat és 
un dret de totes les persones i per 
a tota la vida. Promouen un siste·
ma d’assegurament basat en les 
directrius d'una Mutualitat de 
Previsió Social en la qual l'entitat  
no és propietat de cap accionista 
majoritari o empresa, sinó de tots 
els mutualistes que hi confien la 
seva salut. 

Amb la màxima que la salut i el 
benestar de les persones estan per 
damunt de tot, a Aliança Mataró 
no només fan salut, també fan al·
tres activitats relacionades amb el 
suport a les persones, perquè són 
més que una mútua.

núm. 1748 del 2 al 8 de desembre de 2016
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 Un dels problemes que té 
Mataró, s'acostuma a dir, és que 
no explota els seus potencials. 
Un dels seus elements més ca-
racterístics és dins de la Basílica 
de Santa Maria i, sembla mentida, 
però encara hi ha molta gent fins 
i tot de la pròpia ciutat que n'ig-
nora l'existència i la importància. 
Estem parlant de la Capella dels 

Dolors, d'Antoni Viladomat, co-
neguda com "la Capella Sixtina 
del barroc a Catalunya". 

La Capella dels Dolors és un 
conjunt pictòric d’uns 300 metres 
quadrats que Antoni Viladomat va 
pintar entre 1722 i 1737 i que està 
catalogada per la Generalitat com 
a Bé Cultural d’Interès Nacional 
(BCIN). Un dels membres del 

La "nostra Capella Sixtina" 
no ha de ser cap secret
La Capella dels Dolors llueix la seva restauració

Museu Arxiu de Santa Maria de 
Mataró, Xavier Alarcón, detalla 
que la Capella dels Dolors és "ex-
traordinària" per la seva antigor 
–té més de 300 anys–, perquè mai 
ha estat destruïda ni reformada i 
perquè és la joia del barroc català 
més ben conservada.

Al juliol es va inaugurar la seva 
darrera i més important restaura-
ció. En total l'actuació a la capella 
ha suposat una inversió de 533.000 
euros, finançats a parts iguals pel 
Departament de Cultura, l'Ajunta-
ment i l'Arquebisbat de Barcelona. 

barri a barri El Centre

Tot barri 15 dolors.indd   2 30/11/16   16:38
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 Una de les grans preocupacions 
dels pares quan s’acosten dies de 
festa és la d’organitzar en quines 
activitats apunten els seus fills. Al 
centre de Mataró això està solu-
cionat perquè Casal de Vacances 
coordina casals per a nens i nenes 
de 3 a 12 anys cada vegada que els 
nens tenen vacances en el perío-
de escolar.

Per Nadal hi tornen, i ho fan 
al Pati de la Residència de Sant 
Josep de Mataró com en cada oca-
sió. El Casal de Nadal, organit-
zat pels Pessebristes de Mataró i 
amb el suport de l’Ajuntament de 
Mataró,  l’escola de música 3et, la 
Vella Verda i l'AMPA de l'Escola 
Angeleta Ferrer, està obert a tot-
hom. De fet, les inscripcions ja 

Casal de Vacances: 
el casal de Nadal del centre
Aquesta edició del casal de Nadal s'endinsa en el món 
del circ i les acrobàcies per a nens de 3 a 12 anys

són obertes i es pot reservar plaça 
al telèfon o l'e-mail de contacte.

Casal de circ
Aquesta edició del casal es dedicarà 
al món del circ, ja que l'espai del 
Pati de la Residència Sant Josep es 
comparteix aquests dies de Nadal 
amb la companyia guanyadora del 
Premi Nacional de Cultura 2016, 
Los Galindos. D'aquesta manera, 
tots els nens i nenes del casal s'en-
dinsaran en el món de l'espectacle, 
les acrobàcies, la música i la màgia 
conjuntament amb moltes altres 
activitats i dinàmiques pensades 
exclusivament per a ells.

barri a barri El Centre
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 A l'Institut Mèdic Estètic Mataró 
ofereixen diferents tractaments en 
medicina estètica facial. Informa't 
de les diferents possibilitats i dels 
efectes de cada tractament i, de 
cara a Nadal, regala't més bellesa.

Botox
El mètode més eficaç per esborrar 
les arrugues d'expressió. Resultats 
visibles en dos o tres dies sense 
modificar la teva expressió natural.
Temps de tractament 15 minuts.

Els millors tractaments  
estètics, a IMMAT

Àcid hialurònic

Substància natural del nostre or-
ganisme que amb el pas del temps 
va disminuint provocant arrugues 
i flacciditat per la pèrdua d'aigua.
Ideal per reposar volums en pò-
muls, contorn i comissura de lla-
vis, solcs nasogenians.

Temps de tractament 45 minuts.

Fils tensors

El lífting sense cirurgia. Són fils 
reabsorbibles que funcionen ten-
sant la pell i provocant la produc-
ció de col·lagen propi. Ideal per A 
elevar les galtes, reafirmar el coll, 
contorn d'ulls.

Temps de tractament 45 minuts.

Mesoteràpia i vitamines

Il·lumina la teva pell retornant la 

hidratació perduda.

Temps de tractament 30 minuts.

núm. 1748 del 2 al 8 de desembre de 2016
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 La Nau Gaudí, al carrer Coo
perativa, és un element discret del 
potencial de la ciutat però cada 
cop més consolidat. Mataró, en 

la seva recerca d'atributs que 
facin venir els turistes a la capi
tal del Maresme, ha apostat fort 
per fer valer aquesta primera 

El quilòmetre zero de  
l'obra d'Antoni Gaudí
La proximitat amb aquest espai, un dels forts del barri

construcció del genial arquitec
te com a "Quilòmetre zero" de 
la seva obra. No és cap invenció. 
S'ha estudiat i demostrat que ja a 
Mataró Gaudí aplica tècniques als 
arcs de la Nau de la Cooperativa 
Mataronense que són identifica
bles fins i tot a la Sagrada Família. 
És per això que Mataró, a qui li va 
costar treure de l'oblit aquesta nau, 
vol jugarhi fort.

Que es conegui
La Nau Gaudí s'ha convertit en un 
actiu de ciutat, també de la mà de la 
Col·lecció Bassat que hi exposa art 
contemporani, gràcies al Consorci 
privatpúblic que l'Ajuntament i 
el conegut publicista mantenen. 
Això ha situat Mataró al mapa de 
l'art del segle XX i ha fet venir visi
tants. En una nau que fa vint anys 
era donada a l'oblit, ara la ciutat hi 
reivindica el punt iniciàtic de Gaudí 
i hi exhibeix art de primer nivell.

Seguir donant a conèixer aques
ta Nau és el gran objectiu per 
aquesta zona del Centre.

barri a barri El Centre

Tot barri 19,20 nau gaudi + tot joia.indd   4 30/11/16   17:49



 Fa 20 anys va obrir les seves 
portes al carrer Lepanto la joieria  
Tot Joia. Situada en un  excel·lent 
punt a escassos metres de la plaça 
de Santa Anna i el centre, i molt a 
prop de l'NII i l’estació de RENFE, 
en aquest temps la seva prioritat 
ha estat arribar a ser un referent 

pel que fa al tracte i qualitat dels 
productes i serveis que ofereixen. 

Especialitzats en el tema d’ali
ances de noces, també són experts 
en rellotgeria i en tot tipus de joies. 
Realitzen dissenys personalitzats 
de joies que creen al taller.

A part de fabricar joies noves, 

20 anys de Tot Joia
Experts en aliances, rellotges i joies, a tocar de Santa 
Anna

poden restaurar tot tipus de pe
ces antigues que els seus clients 
puguin tenir, així com reparar tots 
aquells rellotges que no funcionin.  
Ofereixen també un servei a domi
cili per ajustar tots aquells  rellotges 
antics de paret o de saló que sigui 
impossible de transportar.

A més a més, per celebrar el 
seu 20è aniversari inauguraran 
una botiga online a on els seus 
clients podran trobar molts dels 
articles disponibles a la botiga i 
rebre la comanda còmodament 
a casa com a molt en quatre dies. 
Aquesta nova web és un mitjà per 
mantenirse al dia i introduirse 
en el món cibernètic.

Tanmateix, segueix sent el trac
te directe i cordial que ofereixen 
a la botiga un dels trets distintius 
d’aquest establiment, i una de les 
virtuts que els ha fet perdurar du
rant dues dècades oberts al públic. 

Per això no dubteu a visitarlos 
sempre que en tingueu necessitat. 
Felicitats!

20
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GOMMA MOTORS

C/ Jaume Ibran 18 · Mataró · 93 755 32 08
www.gommamotors.com 

HORARI: 9h a 13:30h i de 15:30h a 19h

AL CENTRE DE MATARÓ 
DONEM SERVEI DE:

 La Riera és el gran carrer amb 
el que podem entendre el Centre 
de Mataró i també tota la ciu-
tat. Si bé la Plaça de Santa Anna 

podria rivalitzar-hi una mica, no 
hi ha dubte que l'artèria urbana 
més icònica és la que manlleva 
el nom directament d'una de les 

La Riera, el gran carrer  
del barri i de Mataró
És l'artèria principal i allà on passen les coses importants

denominacions d'origen geo-
gràfiques d'una comarca com el 
Maresme.

La Riera, tal qual. Sense altre 

barri a barri El Centre

Tot barri 21,22 la riera.indd   2 30/11/16   16:50
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Un dels carrers més cars

Viure a la Riera és fer-ho 
al rovell de l'ou però té un 
cost important ja que és, 
per cotització del me-
tre quadrat, la zona de 
la ciutat més cara i amb 
tendència més a l'alça. Els 
immobles residencials es 
converteixen en els més 
codiciats pel mercat de 
compra i lloguer

nom. Aquesta va ser la decisió en-
certada de l'Ajuntament del res-
tabliment democràtic i realment 
Mataró en això sí que s'assembla a 
la resta de municipis maresmencs, 
que van créixer al voltant de les 
rieres i hi han après a conviure. 
Sens dubte la millor època de La 
Riera cal entendre-la després que, 
bàsicament, en deixés de ser una 

amb les obres del Desviament. Des 
de llavors, més d'un segle i mig 
després, és un carrer comercial, 
amb diferents ecosistemes urbans 
que hi conviuen, un pol d'activitat 
cultural i a la vegada un espai ca-
racterístic. L'important que es fa a 
Mataró passa per La Riera, siguin els 
actes més massius de Les Santes, les 
processons de Setmana Santa, les 

grans manifestacions polítiques o 
reivindicatives, la Cavalcada de Reis 
o el mateix Ajuntament de Mataró, 
un cas paradigmàtic d'edifici que 
"mira" cap a la Riera i dóna l'es-
quena a la "seva" plaça. La Riera 
és zona de passeig i compres, es-
pai gastronòmic i també cada cop 
més zona de serveis. I fins i tot és 
el nom de la sèrie de TV3.

núm. 1748 del 2 al 8 de desembre de 2016

Tot barri 21,22 la riera.indd   3 30/11/16   16:50



27

 La Plaça de Cuba, amb el seu 
mercat, no eren fa una dècada 
ni molt menys el que són ara. 
Igualment hi havia el mercat, en-
llestint la seva reforma i de la ma-
teixa manera les parades de roba 
els dijous i d'alimentació els dis-
sabtes n'eren mostres de vida efí-
mera comercial. La Plaça de Cuba 

era un dels dos mercats del Centre 
però una zona on el comerç de tota 
la vida era la tònica dominant dels 
seus voltants. 

Avui en dia parlar de la Plaça 
de Cuba és fer-ho del "Born" de 
Mataró. També al voltant d'un 
mercat amb història, també com 
a nova zona de moda i sobretot 

La nova vida de la Plaça de Cuba  
i els seus entorns
La zona es confirma com un dels epicentres gastronòmics de Mataró

associada a la gastronomia de qua-
litat. La plaça s'ha posat de moda 
i reuneix multitud de restaurants 
i bars que l'omplen d'una tercera 
vida després de la diària de dins 
el mercat i la setmanal del mercat 
de fora. Tendències i gustos per a 
tots els paladars conviuen en una 
àmplia oferta de restaurants, des 

barri a barri El Centre

Tot barri 23,24 pl cuba.indd   2 30/11/16   17:44



28

29

DEL 12 AL 16 DE DICIEMBRE

SEMANA DE LA
IMPANTOLOGÍA

Regalo cepillo dental eléctrico

10% 15% 20%

con descuentos especiales del

y hasta el

Regalo cepillo dental eléctrico

%

con descuentos especiales del

y hasta el

facebook.com/marmolclinicadental

Síguenos en

    Más info en nuestra web:
www.marmolclinicadental.com

CLÍNICA DENTAL MARMOL
ESPECIALISTAS EN IMPLANTOLOGÍA,
ORTODONCIA Y ESTÉTICA DENTAL

Mataró: Camí Ral, 377 Entlo. 2ª (Pl. Sta. Anna) | T 93 755 30 95
Premià de Mar: C/ L’Eixample 80, (Pl. Sardana) | T 93 751 77 42

Mejoramos su presupuesto
manteniendo nuestra CALIDAD

• Atendemos todas las mutuas.
• Consulta y presupuesto sin cargo.
• Financiación a su medida.
• Sedación.
• Más de 15.000 implantes colocados.

més que una clínica

També les parades

També les parades de 
dins el mercat de la Plaça 
de Cuba s'han sumat a 
aquesta tendència gastro-
nòmica de la zona i ja han 
organitzat dues vegades 
les "nits de tapes" en què 
els propis paradistes ofe-
reixen tapes fetes amb el 
seu gènere. Totes dues 
edicions han estat un 
gran èxit d'assistència.

del sushi a les pizzes, el peix, la 
cuina de mercat a cocteleries, ta-
vernes, cerveseries, hamburguese-
ries, frankfurts o llocs per menjar 
de tapes.

núm. 1748 del 2 al 8 de desembre de 2016
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FLASH
Cami Ral, 456

Top Queen
Barcelona, 30 2n

Mascarell
Lepanto, 64

Fichet
Sant Benet, 71

1

2

3

4

Padilla Moldero
Santa Maria, 1

Joieria Gelabert
Jaume Recoder, 22

ISSA Asegurances Salut
Carrer Nou, 46

CHIC Estilistes
Montserrat, 30

9

1210

11

12

Itoiz
Muralla de Sant Llorenç, 14

Brands Outlet
Torrent, 9

Autoescola Mataró
Torrent, 25-27

Finques Sta. Anna
Argentona, 12 baix

125

6126

7

8

PG
F A Ç A N E S

TREBALLS
VERTICALS

REFORMES
INTEGRALS

REHABILITACIÓ
DE FAÇANES

Av. Jaume Recoder 46 · Mataró

apgfachadas@gmail.com

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

barri a barri El Centre
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Mutua Aliança
Plaça de les Tereses, 22

La Girella
Santa Marta, 37

Libernia
Lepanto, 22

Casal Nadal
Muralla Sant Llorenç,15

IMAT
Camí Ral, 377

Botiga Solidària
Barcelona, 50

Flamingo Vintage Kilo
Carrer Nou, 40

Tot Joia
Lepanto, 62

Bolsos Ruz
Barcelona, 49

L'Estètica Cafè de Mar
Pl. Cafè de Mar, 8

Gomma Motors
Jaume Ibran, 18
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18

19

1220
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Residència Sant Marc
Camí Ral, 357

Electricitat i Estris
Sant Joaquim, 53

El Petit Racó
Barcelona, 59

Herbanature
Barcelona, 51

Asisted Maresme
Barcelona, 12-13 2n 1a

Clínica Dental Mármol
Camí Ral, 377

El Costurero de Cariel
Jaume Recoder, 84

Can Montserrat
Santa Maria, 14

APG Façanes
Jaume Recoder, 46

Spa Advocats
Sant Josep, 62 1r

Esport Discovery
Camí Ral, 423

RAL 504 (Restaurant)
Camí Ral, 504

24
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61227
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Pizzeria 1900
Plaça Cuba, 13

Leks Thai (Restaurant)
Avda. Maresme, 247

Hapo (Restaurant)
Cuba, 32

Petits Délices
Carrer Nou, 50

Pecats 921
Carrer Nou, 21

Perruqueria Alba
Montserrat, 5

OHTAKA
Montserrat, 48

Rosa de Alexandria
Montserrat, 17

Sweet Dreams
Pujol, 39

L'Arc Cafè Cultural
Pujol, 26

Brunett Perruquers
Montserrat, 41
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  La botiga només té un mes i mig 
de vida, però en David i l’Àngela 
són un matrimoni molt conegut a 
Mataró, amb més de dues dècades 
dedicant-se professionalment al 
sector de l'outdoor i l'esquí. Ara 
han obert el seu propi projecte a 
Esports Discovery,  un nou punt de 
descoberta de material, productes 
i marques relacionats amb el món 

de la muntanya i l'esquí. 
La màxima d'ells dos és oferir 

el servei de tracte personalitzat 
al client. Acompanyen el procés 
de compra amb un gran conei-
xement del material de què dis-
posen i un bagatge que els fa re-
comanar exactament la gamma i 
el producte indicat a cada cas. És 
tant aquest servei personalitzat 

La millor garantia en  
esquí i muntanya
Esports Discovery: el tracte personalitzat com a aposta

que ofereixen el servei d'obrir la 
botiga fora d'horaris per atendre la 
família o l'esportista de la manera 
més relaxada i  personal possible.

Esports Discovery vol ser un 
indret en el qual l’apassionat del 
món de la muntanya pugui trobar 
el millor equipament per a poder 
gaudir de nou de l’experiència de 
l’outdoor i l’esquí. 

Esports Discovery aposta per la 
qualitat, tecnicitat i suposa una ga-
rantia total just ara, en el punt en 
què comença la temporada d'esquí 
a casa nostra.

barri a barri El Centre

Tot barri 27 Esports discovery.indd   2 30/11/16   16:16
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Leks Thai
Text: Jordi Gomà

 Una de les cuines més reconegudes arreu del món, 
la tailandesa, fins aquest any no tenia representació a 
la comarca, però en Lek i la Regina van decidir obrir a 
Mataró per oferir cuina autèntica de Tailàndia, d’on ell 
és originari, elaborant-ho tot des de zero i amb les espè-
cies que toquen a cada plat. D’aquesta manera el que hi 

trobem és cuina de qualitat, honesta i que vol transmetre 
l’amor per la seva gastronomia amb passió. L’estil de la 
carta és de Bangkok, però en Lek –que porta 5 anys aquí, 
cuinant en restaurants asiàtics– va afegint periòdicament 
plats del sud i del nord del país, tant en el menú com en 
els suggeriments del xef, de manera que amb el pas del 
temps es poden descobrir moltes especialitats d’arreu de 
Tailàndia. Ara per exemple es pot tastar el “Kiao Nam”, 
una sopa casolana de “wantan” farcits de porc, fets a mà, 
amb ingredients naturals i sense cap additiu.

 Daniel Ferrer i Cedides 

www.totmataro.cat/restaurants

Oci, Restaurants
i gastronòmic
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"Em dic Lek, vaig néixer a Bangkok. Vaig aprendre a 
cuinar des de ben petit. La meva àvia em deia:" si vols 
menjar pollastre, mata'l primer ". Als 13 anys ja ajudava 
a la meva tia en el seu restaurant. A Tailàndia hi ha mol-
ta passió per la cuina i hi ha parades de menjar per tot 
arreu, al carrer. "

Plats recomanats: Algunes de les especialitats amb 
més èxit són els populars “currys”, tant el vermell –amb 
verdures de temporada, barreja de les espècies que li 
donen nom al plat i pasta de xili, amb llet de coco, a triar 
amb pollastre, porc, gambes o verdures, amb l’opció 
de tofu pels vegetarians– com el verd –amb verdures 
i pollastre o gambes a triar, picant i amb arròs. També 
agraden molt els “Poh Pia Kung”, uns rotllets frescos 
de verdures i gambes amb salsa de cacauet, que tam-
bé poden ser tan sols de verdures. Evidentment a la 
seva carta no hi pot faltar el famós “Pad Thai”, tallari-
nes d’arròs amb ou i tamarinde, podent escollir també 
amb què els volem acompanyar. Un altre dels clàssics 
que no hi pot faltar és el “Tom Yam Goong”, la sopa 
amb gambes, bolets, herba llimona, galanga, xili i llima, 
amb arròs i picant al gust.

Beguda recomanada: El tè fred tailandès, que pot ser 
amb llet condensada o de llimona, o el “lassi”, un batut 
de iogurt amb mango o amb alvocat. Una altra opció és 
la clàssica cervesa tailandesa, la Singha.

El Leks Thai s’ha convertit en pocs mesos en un local 
modern i cosmopolita on es troba un ambient jove i in-
ternacional, on molts viatgers que han visitat el sud-est 
asiàtic poden retrobar-se amb els sabors que enamoren 
a tothom que visita la zona, ja que és l’únic restaurant 
del Maresme on poden fer-ho. Fan menú de migdia a 
12€ de dimecres a divendres, a triar entre tres entrants, 
tres principals i tres postres, amb una beguda inclosa i 
que canvia cada setmana. A tenir molt en compte que 
també fan menjar per emportar, de manera que podem 
degustar qualsevol plat de la seva carta a casa còmoda-
ment. A la carta hi trobem alguns plats vegetarians, i la 
seva intenció és anar ampliant l’oferta. Molt ben situat, 
ja que es troba al costat de la platja i l’estació de tren, 
també té facilitat d’aparcament just al costat.

Leks Thai

Av. del Maresme 247, Mataró.
Telèfon 93 000 05 34
Horari de cuina: de dimecres a diumenge,
de 13h a 16h i de 20h a 23h.
Facebook: Leks Thai.

de iogurt amb mango o amb alvocat. Una altra opció és 
la clàssica cervesa tailandesa, la Singha.

Horari de cuina: de dimecres a diumenge,

núm. 1748 del 2 al 8 de desembre de 2016
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Hapo Sushi Sake Bar
Text: Cugat Comas

 El passat 17 de novembre va obrir les seves portes 
un local que està cridat a revolucionar el panorama 
gastronòmic de Mataró i l'entorn de la Plaça de Cuba. 
El Hapo Sushi Sake Bar ha aterrat amb tota la força 
com el referent, no tan sols de la cuina del sushi en 
la seva vessant més clàssica, sinó que Hapo presenta 

una cuina que fusiona el sushi tradicional i l’avant-
guarda de les noves tècniques culinàries, obtenint 
com a resultat plats tant atractius com deliciosos, a 
més d’estar especialment pensats pel maridatge amb 
el seu exclusiu celler de sakes originaris de diferents 
prefectures japoneses. Per un àpat excel·lent ple de 
reminiscències japoneses sense renunciar a la fusió 
i l'atreviment, aquesta ha de ser l'elecció.

És un espai ideal per sortir a sopar amb un ambi-
ent agradable i un disseny interior que és realment 

Cedides 
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Plats recomanats: Val la pena llegir tota la carta per 
escollir, però destaquen plats com el Sashimi de tonyina 
amb salsa anticucho d'ají groc i uni, el tartar d’escopi-
nyes de pelegrí i filet en marinat lok lak estil Khmer, ou 
de guatlla i mostassa dolça, la galta de vedella a l’estil 
kamado amb regalèssia i 'poivre long', puré de bolets, 
pastanagues tendres i brots de remolatxa frescos o el 
tartar de gambots i uni amb caviar de wakame, fruita 
de la passió i brots d’acedera.

La carta de sakes: El local disposa 
de la millor i més extensa carta de 
sakes de tot el Maresme i espera con-
tribuir a crear una cultura d'aquesta 
beguda oriental, amb múltiples va-
rietats, gustos i tipologies.

espectacular, a l'última. El local està disposat amb 
dos espais diferenciats, un menjador reservat amb 
elaboració del sushi de cara al públic ideal per a les 
ocasions més especials  i una "living room", el Sake 
Bar, ideal per sopar menys entaulats i amb un am-
bient més còmode i distès.  

Hapo també obre els migdies amb tres menús que 
per 15,17 i 20 euros ens permeten endinsar-nos en 
l'univers de gustos i combinacions de la seva cuina. 
Aquests menús agafen alguns dels plats estrella de 
la seva carta de manera que aquesta cuina fusió es 
pot degustar als dos ambients de què disposa i supo-
sa una experiència inigualable en aquests moments 
a la nostra ciutat. 

A la cocteleria del Hapo l’experiència continua, 
a través dels sabors exòtics d’infusions orientals, 
dolços i cítrics japonesos, combinats amb els licors 
i destil·lats de més alta qualitat, tot això presentat 
de manera creativa en cristalleria exclusivament 
pensada per a cada beguda.

Hapo

C/ Cuba, 32, Mataró. · Telèfon 938 53 57 21
Dimarts: de 20 a 23 h.
Dimecres i dijous: de 13 a 16 h. i de 20 a 23 h.

Divendres i Dissabte: de 13 a 16 h. i de 20 a 00 h.

 El local disposa 
de la millor i més extensa carta de 
sakes de tot el Maresme i espera con-
tribuir a crear una cultura d'aquesta 
beguda oriental, amb múltiples va-
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  La Casa Coll i Regàs, el gran 
atractiu modernista de Mataró, 
torna a lluir la seva façana amb tota 
la seva esplendor després d’haver 
estat uns mesos tapades, per a dur-
hi a terme un seguit d’actuacions 
per restaurar-la.  Tot i gaudir d’un 
molt bon estat de conservació, el 
pas del temps i la falta de mante-
niment van propiciar necessitats 
d’actuació. Des de principis d’any, 
s’han realitzat diverses interven-
cions amb l’objectiu de recuperar 
l’esplendor de l’edifici original i 
per això s’han tractat patologies 
existents tant a la façana com a 
la coberta. 

Restablir l'original
Així doncs, s’ha pogut restituir el 
motiu ornamental original dels 
esgrafiats, gràcies a la plantilla que 
es conserva i, de fet, s’ha pogut re-
produir molt fidelment mitjançant 
tècniques artesanals. Així mateix, 

el procés de restauració ha incidit 
en els estucats de les parets inte-
riors de la façana. 

Unes obres controvertides
La Casa Coll i Regàs és un edifici 
modernista de l’arquitecte mata-
roní Josep Puig i Cadafalch de l’any 
1898 i que és Bé Cultural d’Interès 
Nacional. Les obres de restauració 
van iniciar-se a principis d’aquest 
2016, amb l’objectiu de què “lluei-
xi i tingui les portes obertes com 
el que és, una obra d'art més que 
no pas una casa”, com va remarcar 
el president de la Fundació Iluro, 
Pere Carles Subirà.  A mitjan febrer, 
tanmateix, un seguit de crítiques 
per com s’estava actuant sobre els 
esgrafiats de la façana van obligar 
la fundació, gestora de l’edifici, a 
sortir al pas i defensar la tasca que 
l’equip de l’aparellador Joan Fèlix 
Martínez estava fent: "les tècniques 
que s'utilitzen són les mateixes que 

Torna a lluir la façana de la 
casa Coll i Regàs
S’han fet actuacions als esgrafiats, als estucats i a la coberta

es feien antigament, la qual cosa 
permet rehabilitar la façana sense 
modificar les característiques ni la 
qualitat del revestiment".

Reivindicar Puig i Cadafalch
A la figura del mataroní Josep Puig 
i Cadafalch no se li ha donat la im-
portància que es mereix. Aquesta 
reflexió es repeteix de forma pe-
riòdica, però les obres de reha-
bilitació puntual a la Casa Coll i 
Regàs poden ser el desllorigador 
que permeti, sobretot a Mataró, 
rendibilitzar millor la figura d'un 
dels mataronins més il·lustres de 
la història. Les obres a la casa ma-
taronina es van iniciar després que 
també s'hagi començat a restaurar 
la casa d'estiueig del mateix Puig 
a Argentona i, a això, cal sumar-hi 
que el 2017 es commemoraran 150 
anys del naixement de l'arquitecte 
i polític. Mataró vol jugar fort en 
aquesta commemoració.

barri a barri El Centre

Tot barri 35 coll i regàs.indd   2 30/11/16   13:29
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Pecats 9 21
Text: Cugat Comas

 Aquest 2016 es compleixen ni més ni menys que 
50 anys de l'obertura, al Carrer de la Coma, de la 
Cansaladeria Tubau. Durant més de quatre dèca-
des els mataronins van associar aquest nom a dos 
conceptes: una família xarcutera apassionada i com-
promesa amb els clients i un producte de qualitat.  

La celebració d'aquest mig segle, però, ja no té com 
a referència aquell primer establiment, sinó a Pecats 
9 21, un espai del Carrer Nou que és tres conceptes 
en un: xarcuteria de primera qualitat amb el millor 
gènere que es pot trobar avui en dia a casa nostra 
en una pota, espai gastronòmic ideal per a dinar o 
sopar en una segona pota i la possibilitat d'obtenir 
el seu segell de qualitat fora del local, sigui en format 
de menjar per endur, càtering per a grans ocasions 
o safates dels seus millors productes.

 Daniel Ferrer 
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De cara a Nadal: Pecats 9 21 és sinònim dels millors 

lots i regals d'empresa, amb àmplies possibilitats de 

productes de qualitat segons pressupost. També 

en clau més familiar de cara a les festes a més de 

la seva carta de plats habituals, preparen menús 

per emportar amb una àmplia gamma de cane-

lons i les seves safates de primera qualitat poden 

servir, en molts casos, pels sopars més especials 

com el de Cap d'Any.

Vins catalans: Les millors denominacions d'origen 

del nostre país són protagonistes de 

l'ampli estoc de vins que podem tro-

bar a la part de celler d'aquest espai.. 

També hi trobarem altres procedèn-

cies com Ribera del Duero o Rioja.

El local, diàfan, té menjador interior i exterior –
una terrassa excel·lent quan fa bo–, a més de l'espai 
més de botiga i una àmplia cuina que és la joia de 
la corona, allà on fan uns plats de cuina catalana 
tradicional, amb gènere, presentació i resultat més 
que excel·lents. La selecció de pernils ibèrics de gla 
tallats a mà és la millor carta de presentació del local. 
També els formatges, d'àmplia procedència i estil 
són una de les raons per confiar en aquest espai.

Però cal parlar de Pecats 9 21 com un espai agra-
dable per dinar o sopar. Fan menú de migdia a 12,50 
de dilluns a divendres i dissabte a 15,95  en el que la 
cuina catalana és protagonista, igual que a la carta. 
Per només 6,95 euros podem optar pel menú per 
endur, de dos plats.  A la nit l'especialitat és més so-
bre l'assortit d'ibèrics i formatges, producte d'ànec 
com el magret i altres presentacions d'autèntiques 
delicatessen en un menú de 18,95 euros. La cura 
per la selecció de productes de primera qualitat és 
la millor presentació per a un restaurant ideal per 
a sopar en parella o grups petits on també podrem 
fer sopars per a grups més grans.

Pecats 9 21

C/ Nou, 21. Mataró.
Telèfon 937 90 79 39
Obert de dilluns a dissabte de 7h a 22h, quan 
ve el bon temps fins a les 00h.

núm. 1648 del 02 al 08 de desembre de 2016
www.totmataro.cat/restaurants
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 Les obres de l'edifi ci de la Presó 
segueixen endavant. L’Ajuntament 
de Mataró va iniciar la substitució 
de la coberta d’una part de l’edifi ci 
el passat mes de juny. 

Les obres a realitzar consisteixen 
en la substitució de la coberta del 
cos rectangular de l’edifi ci, que té 
una superfície de 325 metres qua-
drats. La coberta actual es desmun-
tarà incloent tota l’estructura de 
fusta, suport i tots els elements de 
la zona. La nova estructura serà de 
fusta, amb un tractament especial 
insecticida i fungicida.

L'edifici, afectat per tèrmits
I és que durant els treballs de repa-
ració de cobertes i baixants efec-
tuats el 2015 es va detectar que 
la coberta del cos rectangular de 
l’edifi ci estava afectada per tèr-
mits. Es va fer el tractament per 
desinsectar l’immoble però l’estat 
de degradació de l’estructura de 
fusta no garantia l’estabilitat de 
la coberta, per la qual cosa es van 
desallotjar i reubicar les entitats 
que utilitzaven l’edifi ci.

Les obres necessàries per salvar la Presó
L'edifici, protegit, té la coberta de 325 metres quadrats afectada per tèrmits

barri a barri El Centre

Tot barri 39 obres presó.indd   2 30/11/16   17:48



D'un somni a un pastís
www.sweetdreamspastisseria.com  

 C/ d'en Pujol, 39 · Mataró · T 622 386 226
De Dimarts a Dissabte de 10h a 14h i de 17h a 20.30h - Diumenges de 10h a 14h -Dilluns tancat.

Ens trobaràs a
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La Sirena comença a Itàlia una altra campanya europea

 AMBAIXADORES DE LA CIUTAT 
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EL MILLOR ATAC,
ÉS UNA BONA IDEA.
Juga amb nosaltres!

COMUNICACIÓ CREATIVA

www.eltotesport.com |  P. 1FUTBOL

núm. 1453
Del 2 al 8 de desembre de 2016
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www.eltotesport.com

TOTESPORT 1453 (1-2).indd   1 30/11/16   19:35



Opinió Josep Gomà
Redactor del Tot Esport

Staff
Suplement coŀ leccionable
d'informació esportiva

NÚMERO 1453 | 2A ÈPOCA 

Telèfon: 937 907 098 

redaccio@eltotesport.com

www.eltotesport.com

Redacció: Josep Gomà 
Disseny: Joan Guillén
Col·laboren: Ferran Ángel, Da-
niel Ferrer (fotos), Àlex Gomà, 
Jordi Gomà, i els serveis dels 
clubs.
Edita: El Tot Mataró S.L.

el Esporttot
Lluís Bargalló
Futbol  CE MataróEl Personatge

Va ser clau en la victòria 
davant el Llavaneres 
amb dos golassos

Aquest cap de setmana és el del 
partit de futbol que tothom espera. 
No cal dir quin és.  

Sí que cal dir que es passen una 
mica amb l'horari, que farà que la 
gent dels comerços no el puguin 
veure, i que també espatlla molt 
l'organització dels clubs. Per casua-
litat, en aquest inici de pont, quasi 
tots els equips de futbol tenen 
jornada de descans. Però en altres 
esports, de quants partits s'haurà 
intentat canviar, amb èxit o no, 
l'horari aquest cap de setmana? 
Tan bé que anava quan aquests 
partits es jugaven el diumenge al 
vespre, quan tothom estava a casa. 

Però suposo que, simplement, 
és més important que el vegin a la 
Xina o al Japó, que no pas que el 
pugui veure la gent de casa nostra. 

Però bé, deixem-ho córrer. 
Aquest cap de setmana hi ha mol-
tes altres coses a l'esport de casa 
nostra.

El mateix dissabte hi ha "va-
lents" que no han canviat l'horari, 
i quan estigui acabant el "clàssic" 

començarà una bona jornada 
d'handbol al Pavelló Teresa Maria 
Roca, amb un  important Joventut 
Mataró-Granollers B, i després 
amb l'equip femení que porta 
una marxa imparable. I també el 
Quadis començarà el seu par-
tit, també important, però a Sant 
Andreu. Sí que ha canviat l'horari 
l'equip del Medicare System CH 
Mataró que jugarà el seu partit de 
l'OK Lliga el diumenge a la tarda, 
buscant la segona victòria davant 
el Vilanova, després d'haver-se es-
trenat a Cerdanyola del Vallès.

Però el diumenge és dia d'at-
letisme i toca llevar-se d'hora per 
córrer, alguns, o per donar ànims, 
altres, als esforçats atletes que re-
correran els nostres carrers. I és que 
es disputa la Mitja Marató  "Ciutat 
de Mataró", que arriba ja a la 19a 
edició. I el dissabte s'haurà celebrat 
la 23a edició de la Marató Escolar, 
un bon motiu perquè els infants 
tastin el que significa córrer per 
plaer, una cosa que els grans cada 
vegada fan més habitualment.

Cap de setmana de tema únic?
A part del "clàssic" hi ha més coses al món de l'esport

CASA
ATLETISME Curses
MARATÓ ESCOLAR
Dissabte 3 | 10 h | Nou Parc Central
MITJA MARATÓ CIUTAT DE 
MATARÓ
Diumenge 4 | 10 h | Nou Parc Central

HANDBOL 1a Estatal Masc.
JH MATARÓ - GRANOLLERS B
Dissabte 3| 18 h | Pavelló Teresa M. Roca
HANDBOL Lliga Catalana Fem.
JH MATARÓ - COOPE SANT BOI
Dissabte 3| 20 h |  Pavelló Teresa M. Roca

HOQUEI PATINS OK Lliga Fem.
MEDICARE CHM -VILANOVA
Diumenge 4| 19 h | Pavelló Jaume Parera

         FORA
FUTBOL 2a Catalana
LLEFIÀ - CE MATARÓ
Diumenge 4| 16:45 h | Mpal. Pere Gol Badalona

HOQUEI PATINS 1a Estatal Masc.
PALAFRUGELL- MIS IBÈR. CHM 
Diumenge 4| 12 h | Pavelló Palafrugell

BÀSQUET Lliga EBA
SANT NICOLAU- MAT. FEIMAT
Diumenge 4| 17:30 h | Pav. S. Nicolau Sabadell

WATERPOLO Div. d'Honor Masc.
SANT ANDREU-QUADIS CNM 
Dissabte 3| 18:00 h | Pere Serrat Barcelona

Agenda
el Esporttot MINUT ZEROMINUT ZERO
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Es presenta la nova aventura 
europea de La Sirena CN Mataró

Diumenge, la 19a Mitja Marató "Ciutat de Mataró"

Conveni entre l'Ajuntament i 
el CN Mataró per donar suport 
al Millor Equip Català del 2016

Dilluns es va presentar a Can 
Palauet la nova aventura europea 
de l'equip de La Sirena CN Mataró 
que comença aquest cap de setma-
na a Padova en la fase preliminar 
de l'Eurolliga. Va presidir l'acte el 
regidor d'esports Josep Maria Font 
que va felicitar les jugadores pel 
nomenament de Millor Equip Català 
del 2016, dient que és tot un orgull 
per a la ciutat. Tot seguit es va fer 
la signatura del conveni de col-
laboració entre l'Ajuntament i el 
Centre Natació Mataró, represen-
tats pel regidor de l'ajuntament i 
pel president Joan Gros, per donar 
suport a aquest equip que repre-
sentarà la ciutat per Europa. 

El president del Centre, va agrair 
a l'Ajuntament aquest suport eco-
nòmic sense el qual seria molt difícil 
poder afrontar aquest tercer repte 
europeu consecutiu, com també el 

suport de La Sirena, dels mitjans 
informatius i evidentment l'esforç 
de les jugadores. També van parlar 
Francesc Casabella, com a repre-
sentant de La Sirena, així com l'en-
trenador Florin Bonca i la jugadora 
Ciara Gibson, que van manifestar la 
seva intenció de lluitar per millorar 
la gran campanya feta la tempora-
da passada, i d'entrada tornar de 
Padova amb la millor classifi cació 
possible.

El regidor d'esports va voler 
tancar l'acte amb una frase ben 
signifi cativa: "La ciutat està amb 
vosaltres".

S'espera un nou èxit de 
participació

Diumenge arriba la 19a edició de 
la Mitja Marató "Ciutat de Mataró" 
que organitzen l'Ajuntament de 
Mataró i l'empresa Diversport, amb 
la col·laboració dels tres clubs d'at-
letisme, GA Lluïsos, Maimakansu i 
CA Laietània. Aquesta cursa forma 
part del conjunt de proves puntu-
ables per a la Challenge de Mitges 
Maratons Gran Premi Diputació de 
Barcelona.

La mitja manté el circuït de l'edi-
ció passada amb sortida al Parc 
Central de Mataró, i passant per 
la Plaça Granollers, Avinguda Puig 
i Cadafalch, fi ns a Argentona, tor-
nant a Mataró i entrant pel Camí 

del Mig, carrer Biada, carrer Sant 
Josep, fi ns a l'Ajuntament, la Riera, 
Plaça Santa Anna, Camí Ral, Passeig 
Marítim, Avinguda del Maresme, i 
pujada per les Rondes fi ns al Parc 
Central on estarà l'arribada des-
prés dels 21,097 km.

Aquest any la mitja comptarà 
amb la presència i participació de 
l'atleta d'elit Carles Castillejo del 
club CA Adidas, com a ambaixador 
de la cursa. 

Els rècords de la cursa són aquests:
• Masculí: JACOB KIPLAGAT amb 1:02:58
• Femení: TXELL CALCDUCH amb 1:14:33
Els guanyadors de l'any passat van ser 
Mostafa Benslimane (Cornellà, resident a 
Mataró), amb 1:06:55 i Hasna Bahom (FCB) 
amb 1:19:51.

Dissabte la 23a Marató Escolar
El dia abans a les 10 hores es disputarà la 
Marató Escolar, un esdeveniment d'Esport 
per a Tothom i amb aquest objectiu tots els 
infants i joves tindran el dorsal número 1.
Hi ha aquests grups d'edat: GRUP 1: P5 - 
Color VERMELL;  GRUP 2: 1er i 2on - Color 
GROC; GRUP 3: 3er i 4rt - Color BLAU; GRUP 
4: 5è i 6è - Color ROSA i  GRUP 5: ESO - Color 
TARONJA

ELS PARTITS DE LA 
PRIMERA FASE

Divendres, 2 desembre: 
Lille (França) - LA SIRENA CN MATARÓ

Dissabte, 3 desembre: 
Padova (Itàlia) - LA  SIRENA CN MATARÓ

Diumenge, 4 desembre: 
LA SIRENA CN MATARÓ - Otter London 
(Gran Bretanya)

Es classifiquen els tres primers, però com 
millor es quedi més fàcil pot ser el creua-
ment posterior als vuitens de final.

Als altres grups juguen:
GRUP A: Dunaujvaros (HUN), BVSC Buda-
pest (HUN), Waterpolo Despar Messina 
(ITA), SV Nikar Heidelberg (GER).
GRUP B: Vouliagmeni (GRE), CN Sant An-
dreu, Rethymno (GRE), Bayer 08 Urdingen 
Krefeld (GER), UZSC Utrecht (NED)
GRUP C: Ugra Khanty-Mansiysk (RUS), 
Fluvial Portuense Porto (POR), Rari Nan-
tes Bogliasco (ITA), Widex GZC Donk (NED), 
ZVL Bam Leiden (NED)

Ja estan classificats per a la segona 
ronda: CN Sabadell, UVSE Budapest (HUN), 
Kinef Kirishi (RUS) i Olympiakos Piraeus 
(GRE)

Presentació i signatura ofi cial. | D.FERRER

Gran cap de setmana de "Mitja". | ARXIU

www.eltotesport.com |  P. 3POLIESPORTIU
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9  LA SIRENA CNM

6  CN TERRASSA

LA SIRENA CN MATARÓ: Willemsz 
i Terrado porteres; Dance, Zablith (2), 
Bonamusa, Cambray (2), López (1), Gib-
son (1), Meseguer (1), Bach (1), Bernabé 
(1), Soler, Nieto.
PARCIALS: 1-0, 2-1, 3-0, 3-5.

DIVISIÓ HONOR 
FEMENINA

La Sirena va graduar esforços 
abans de l'Eurolliga

L'equip de La Sirena CN Mataró va 
guanyar el Terrassa per superar-lo 
a la classifi cació després d'un partit 
sempre controlat. El primer quart 
va ser dur i amb bones defenses, 
i només Ona Meseguer va poder 
marcar. I la cosa va tenir continu-
ïtat en el segon quart arribant-se 
al descans amb un 3-1 que encara 
deixava el matx obert. 

Va ser en el tercer quart quan 
La Sirena va trencar el partit amb 
gran defensa, i amb tres gols de 

El Quadis rebia el dimecres, ben just 
per poder-ho fer entrar en aquesta 
edició, el Canoe madrileny, la "bès-
tia negra" dels dos darrers anys del 
Quadis. I en aquesta ocasió s'ha po-
gut trencar la mala ratxa dels dos 
darrers anys davant aquest equip. 

Està clar que el Canoe és més 
feble, però no ho ha posat fàcil, 
amb un gran treball del seu boia 
Víctor Gutiérrez fent gols i forçant 
exclusions. Però el Quadis ha jugat 
molt seriós, ha tingut sort amb els 
darrers gols en el darrer segon, 
tant al fi nal del 1r i 2n quart, i en 
el tercer quart s'ha sobreposat a 
l'empat a 5 dels madrilenys, i en 
el darrer quart ha sabut sentenci-
ar per guanyar amb tranquil·litat.

Zablith (2) i Cambray, que ja van 
deixar el partit vist per a sentència. 
En el darrer quart Florin Bonca va 
donar minuts a les jugadores més 
joves i el Terrassa va maquillar el 
resultat, però Maria Bernabé va fer 
el seu primer gol a la lliga. 

Pugen un lloc més
6a jornada (26 novembre)
Sabadell - Moscardó .............................19-1
LA SIRENA CNM - Terrassa ..................9-6
Dos Hermanas - Mediterrani ............5-22
Concepción - Rubí ................................. 5-7
Sant Andreu- Zaragoza ......................21-3

Classificació 

Sabadell 18, Sant Andreu 13;  LA 
SIRENA CNM (un partit pendent) 12; 
Terrassa 10; Moscardó i Mediterrani 9; 
Rubí 7; Dos Hermanas i Concepción 3; 
Zaragoza 1.

Adéu a la lliga, toca Europa
La pròxima jornada de lliga es jugarà 
el 7 de gener.
Aquest cap de setmana La Sirena CN 
Mataró juga la fase preliminar de 
l'Europa League a Padova, enfrontant-
se a l'equip italià, al Lille francès i a 
l'Otter London anglès.

El Quadis 5è solitari
7a jornada (26 novembre)
Catalunya - Rubí ....................................9-6
QUADIS CNM - Canoe .......................... 10-6
Terrassa - Sant Andreu ........................ 9-7
Mediterrani - CN Barcelona ................4-5
Barceloneta - Navarra  .......................17-5
Sabadell - Molins ..................................16-5

Classificació 

Barceloneta 21; Terrassa i Sabadell 18; 
CN Barcelona 15, QUADIS CNM 12; Ca-
noe 9, Sant Andreu 7; Rubí, Catalunya i 
Navarra 6, Mediterrani 4; Molins 3.

8a jornada (3 desembre, 18 h)
Sant Andreu - QUADIS CNM

A Sant Andreu toca patir
Important el partit que es juga el dis-
sabte davant un rival sempre compli-
cat i reforçat amb el brasiler Saboya 
i l'holandès Veenhuis, que han fet la 
meitat de gols del seu equip.
El Quadis no perd allà des de la tempo-
rada 06-07. Després 7 victòries i 2 em-
pats. En les tres darreres temporades 
s'hi ha guanyat sempre per la mínima. 

Victòria abans d'anar a Itàlia

El Quadis tomba a la "bèstia negra"

Dos gols de Marina Zablith. | D.FERRER

Div.Honor Masc.

10 QUADIS CN MATARÓ

6  CANOE MADRID

QUADIS CN MATARÓ: Mario Lloret, 
Ramiro Veich (1), Marc Corbalán (1), Víc-
tor Fernàndez (1), Víctor Roqué, Samu 
Ruiz, Pol Barbena (1), Àlex Codina (1), 
Gustavo Guimaraes (2), Thomas Lucas 
(2), Pau Schnizler (1), Albert Merino.
PARCIALS: 2-1; 3-2, 2-2, 3-1.

el Esporttot WATERPOLO
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2  UD CIRERA

2  LLOREDA

UD CIRERA: Compte, Albertito, Roger, 
Kaddur, Izar (Nafa 89'), Iván (Said 67'), 
Peque, Carlitos (Othman 76'), Pereira 
(Garrido 76'), Joan i Aleix (Romero 83'). 
GOL: 12' Rojas p.p. (1-0); 15' Bernat (1-1); 
38' ALEIX de penal (2-1); 49' Bernat.

2  LLAVANERES

3  CE MATARÓ

LLAVANERES: Morán, Rubio, Castillo, 
Robles, Creus, Iserte, Sergi Mora (Pau 
58'), Oriol Mora (Víctor 70'), Izquierdo, 
Ivan (Benito), Valero.
CE MATARÓ: Pol, Isma, Rueda, Kiku 
(Parri 68'), Willy, Fii, Sergi Sànchez, 
Óscar Castellano (Marcelo 72'), Mario 
López (Ricky 86'), Bargalló i Aitor.
GOLS: 7' SERGI (0-1); 17' BARGALLÓ 
(0-2); 35' Creus (1-2); 67' Creus (2-2); 89' 
BARGALLÓ (2-3).

SEGONA
CATALANA

El Cirera amb aquest punt 
continua en zona de descens

Partit molt disputat entre dos 
equips situats a la zona mitja-bai-
xa de la taula i que va acabar amb 
un just empat.

L'equip cirerenc es va avançar 
aviat quan un defensa va desviar 
a la seva porteria una centrada de 
Pereira. Però els visitants van reac-
cionar i de seguida van empatar. A 
partir d'allà es van veure els millors 
moments de l'equip local i Aleix i 
Ivan van tenir clares ocasions, i 
prop del descans Aleix va marcar 
el 2-1 transformant un clar penal.

Però només començar la segona 
part l'equip badaloní va tornar a 
empatar. El partit es va obrir amb 
els dos equips buscant la victòria 
amb ocasions clares dels locals, 

però també Compte va salvar l'em-
pat en els darrers instants.

El dissabte es va jugar el nou derbi 
maresmenc entre el Llavaneres i 
el CE Mataró, i l'equip groc-i-negre 
va obtenir una victòria agònica 
gràcies a un gol de Bargalló en el 
darrer minut. 

El partit va començar amb forta 
pluja que de seguida va parar per 
donar pas a dos gols bastant ràpids 
del Mataró, el primer en jugada as-
sajada de falta culminada per Sergi 

Tot continua igual

13a jornada (26-27 novembre)

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

Classificació 
Fund. Grama 29; CE MATARÓ (un partit 
pendent) 27; Guineueta 26; Sarrià 23; Be-
sós BV 22; Sant Adrià 21, Llefià i SANT POL 
20; LLAVANERES 19; Europa B 17; Lloreda 
i Canyelles 16; PREMIÀ MAR 15; Martinenc 
B i Badia 14, CIRERA 12; Esp. Can Pi 9; Car-
melo 7.

Jornada de descans, però no per al 
CE Mataró
El diumenge el CE Mataró juga a les 
16.45 hores el partit endarrerit de la 
7a jornada al camp del Llefià i suspès 
en el seu dia per l'enfonsament d'un 
mur del costat del camp.
L'equip badaloní no havia començat 
massa bé el campionat però s'ha enfi-
lat fins al setè lloc i no serà rival fàcil.
Al seu camp hi han guanyat Europa 
B i Guineueta, i hem de pensar que 
el Mataró, que encadena sis partits 
sense perdre, també ho pot fer.
Fa dues temporades el Mataró va 
guanyar per 1-2, un resultat que ara 
situaria a l'equip en el liderat.

Dura derrota a casa
El juvenil del CE Mataró va perdre 
per 0-3 davant el Girona B, un rival 
directe, i baixa fins a la 14a plaça amb 
14 punts i ja amenaçat pel descens.
El dissabte té jornada de descans.

ALTRES RESULTATS.- Juvenil B (Prefer.): 
Vic- CE Mataró B 1-0; Cadet (Pref) 
Nàstic Manresa - CEM 3-2; Infantil 
(Div. Honor): CEM - Sant Gabriel 1-2. El 
Mataró és cinquè amb 18 punts.

 Un empat just i insuficient

i el segon en un contraatac acabat 
amb un xutàs de Bargalló. L'equip 
groc-i-negre controlava totalment 
la situació, però es va relaxar una 
mica i els locals van reduir abans 
del descans amb gol de Creus i a 
la represa van mostrar-se més in-
cisius i van empatar amb un altre 
gol d'aquest mateix jugador. 

Semblava que podria passar 
qualsevol cosa i en el darrer minut 
arrel d'una falta des de la dreta va 
haver-hi un refús i Bargalló des de 
fora de l'àrea va engaltar un altre 
xutàs que va entrar per l'escaire.

El Mataró guanya en el nou derbi

Lliga Nac. Juvenil

www.eltotesport.com |  P. 5FUTBOL
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2  VILASSAR MAR B

0   UD MATARONESA

UD MATARONESA: Rafa, Carlos, Jurado 
(Koke 55’), Comas (Lluis 41’), Tommy, 
Simon (Manolo 63’), Toni, Bryan, Aitor, 
Aldo, Miguel i Paco.

TERCERA
CATALANA

Partit vibrant en la visita del líder. 
Dos gols de Badre Dahbi havien po-
sat el 2-0, però abans del descans 
els badalonins van reduir. Només 
iniciar-se la segona part, Badre va 
completar un "hat-trick", però en el 
tram fi nal els badalonins van treure 
el caràcter de líder, la condició físi-
ca i l'encert davant de porteria per 
acabar empatant el partit.

Molta igualtat

13a jornada (26 novembre)

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

Classificació 
Young Talents Badalona Sud 28; Distric-
te 030, LA LLÀNTIA, MATARONESA  i Pre-
mià Dalt 26; Argentona  i Vilassar Mar 
B 24; MOLINOS 23; Singuerlín 22, Arenys 
de Mar i Vilassar Dalt 17; La Salut 13; 
PLA D'EN BOET i Cabrera 912; Cabrils i 
Santvicentí 11; Turó Peira 8; Pineda 0.

Jornada de descans
Aquest cap de setmana hi ha jornada 
de descans, a la qual s'arriba amb 
una situació molt igualada a dalt de 
la taula, amb 9 equips, entre ells tres 
equips mataronins, amb possibilitats 
de lluitar per l'ascens i la plaça de 
promoció. L'emoció sembla que està 
ben assegurada.

El Rocafonda dóna el 
cop a Tiana
Grup 5è (7a jornada)
Iluro-Sant Pol B ....................................... 1-3
Arenys Munt- Juventus ......................... 1-1
ACELL Cerdanyola- Juvesport ...........0-3
Calella- Mataró Atletic ..........................3-1
Tiana- Rocafonda ................................... 1-2

El Rocafonda va derrotar el líder i té 
21 punts i el pot atrapar si guanya un 
partit que té pendent. Juventus és 5è 
amb 14 i Mataró Athletic 6è amb 12.

Grup 6è (7a jornada)
MOLINOS B - Alella .................................. 1-1

És líder el Premià B amb 20 punts i el 
Molinos B és vuitè amb 14 punts.

 El Molinos empata amb el líder

Empat al camp de Molins en un gran partit. | FOTO: D.FERRER

Quarta Catalana

0  ARENYS MAR

2  LA LLÀNTIA

AD LA LLÀNTIA: Drameh, Artero, 
Sergio López, Jordi Cano, Rísquez 
(Diallo 61'), Delfín (Chamarro 61'), Isra, 
Ibra (Blasco 77'), Ibu (Jerreh 61'), Aitor 
Moreno (Toni Martín 82').

El Pla d'en Boet no va tenir exces-
sius problemes per derrotar el cuer 
i pujar uns llocs a la taula i deixar ja 
cinc equips per darrere seu.

Ito va marcar a la primera part 
i després a la segona Àlex Palau, 
Cortés i Valle, els dos últims cap 
al fi nal, van arrodonir la golejada. 

L'equip llantienc va obtenir un bri-
llant triomf a Arenys de Mar i ja en-
cadena cinc jornades sense perdre. 

Al quart d'hora els verds es van 
avançar amb gol d'Aitor Moreno, i 
ja van controlar molt bé la situació. 
A la represa als 17' Isra va marcar 
el segon que va sentenciar el matx.

3  UD MOLINOS

3  YOUNG TALENTS

 UD MOLINOS: Sandro Pulido, Sergi Grau, 
Abel Moreno (Gorka 46'), Hèctor, Llavero, 
Roca, Badre, Adán Nevado, Adrián García 
(Xavi 73'), Augusto Campos, Manrique 
(Óscar 86').

La falta de punteria va condemnar 
la Mataronesa, veient trencada la 
seva ratxa de deu jornades sense 
perdre. L'equip arlequinat va dispo-
sar d'ocasions clares en la primera 
meitat per sentenciar el partit. Però 
només començar la segona meitat, 
els locals van marcar. Els visitants 
continuaven tenint ocasions sen-
se encert, i  quan faltaven quatre 
minuts els locals van fer el segon.

4  PLA D'EN BOET

0  PINEDA

 PLA D'EN BOET: Jairo, Carlos, Àlex 
Palau, Moussa, Ordóñez (Collado 74'), 
Valencia, Youness (Cortés 83'), Silva 
(Diego Jesús 83'), Ito (Valle 70'), Marc 
Palau (Eric 83'), Vela.

el Esporttot FUTBOL
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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

SIN LÍMITE
DE UNIDADES Sólo 3cm de alto

Plato pietra por sólo
PRECIO EXCLUSIVO

PARA PLATO
120x70, BLANCO120 €

OFERTA EXCLUSIVA

120x70
120x80

100x70
100x80

170x70
170x80

160x70
160x80

140x70
140x80

Antracita Cemento Beige blanco

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

Rejilla acero inoxidable INCLUIDA
Válvula incluida
Medidas disponibles en stock:

OFERTA EN AZULEJOS
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OFERTAS VÁLIDAS DEL 1 AL 31 DE DICIEMBREOFERTAS VÁLIDAS DEL 1 AL 31 DE DICIEMBREOFERTAS VÁLIDAS DEL 1 AL 31 DE DICIEMBREOFERTAS VÁLIDAS DEL 1 AL 31 DE DICIEMBREOFERTAS VÁLIDAS DEL 1 AL 31 DE DICIEMBREOFERTAS VÁLIDAS DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE

104,80 €

Por sólo

Precio final

120 €

dto.39 %

DICIEMBRE
EL MES BLANCO 

BLANCO BRILLO

BLANCO BRILLO

5,70€/m2

3939393939
31,6x60, 1ª calidad

29,8x59,8  1ª calidad
RECTIFICADO

TAZA + TANQUE + ASIENTO BISAGRA INOX

Inodoro Mod. VICTORIA
COMPLETO

OFERTA EN AZULEJOS

Por sólo7,90€/m2
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34 S.ESTEVE PALAUT.

27 JOVENTUT MATARÓ

JOVENTUT MATARÓ: Dani Torvisco i 
Pascual Flores porters; Pol Vallhonesta, 
Marc López (2), Pepo Juàrez (3), Jan 
Bonamusa, Dani Aguilera, Oriol Vaqué 
(3), Bernat Muñoz (5), Marc Pey (1), Be-
renguer Chiva, Carlos López (1), Bernat 
Bonamusa (5), Àlex Bosch (4), Manel 
Nuñez, Oriol Prat (3).

PARCIALS CADA 5': 2-2, 7-5, 7-8, 8-9, 
12-10, 17-12 descans; 20-13, 22-17, 25-17, 
28-21, 32-23, 34-27.

21 HANDBOL ASCÓ

29  JOVENTUT MATARÓ

JH MATARÓ: Marta Espejo i Laia Arge-
lich porteres; Clara Poo (12), Glenda Alís, 
Marina Seda (1), Saray Romero (5), Katina 
Juàrez, Irene Hernàndez, Sandra Fargas 
(4), Isabel Latorre (2), Tinna Falconi (5), 
Laia Nonell.

1A ESTATAL
MASCULINA

L'equip de Jordi Coma no va 
tenir opcions i continua 
només a dos punts per sobre 
de la zona de descens

El Joventut va rebre la quarta der-
rota consecutiva a la pista d'un dels 
equips nous a la categoria.

L'equip mataroní va sortir força 
concentrat i semblava controlar 
(8-9, als 20'), però en el tram fi nal 
de la 1a part l'equip vallesà es va 
desbocar i amb un parcial de 9-2 
en nou minuts posà el marcador 
clarament a favor seu.

A la represa, en tres minuts 
l'equip local va fer tres gols per 
pujar la diferència als vuit gols (20-
12), sense que es pogués aturar 
l'allau de l'equip local,  amb gran 
defensa i contraatac. El Joventut va 
treure el caràcter, aquesta tempo-
rada força amagat, i amb un parcial 
de 0-5 es va posar novament dins 
del partit. Però els santestevencs, 
empesos pel seu públic, van repli-
car amb un parcial de 6-0, que ja 
va decidir el partit.
El Joventut per tant continua no-
més dos punts per sobre de la zona 
de descens i la setmana vinent rep 
el líder, el Granollers B.

El líder apallissat
11a jornada (26 novembre)
Sant Martí - Sant Cugat .................. 30-28
S.Esteve Palaut - JOVENTUT MAT.  34-27
La Roca - Sarrià .................................38-28
Sant Quirze - Salle Bonanova ........ 27-22
Esplugues - Montcada .....................29-36
Granollers B - S.Joan Despí ............30-24
Palautordera - Sesrovires ...............24-25
OAR Gràcia - Bordils B ...................... 27-21
Classificació 
Sarrià, Sant Quirze, Granollers B, S. 
Martí Adrianenc 18, Sesrovires 16, La 
Roca 15;  Montcada 13; Sant Joan Despí 
11; S.Esteve Pal. 9; Palautordera 8; JH 
MATARÓ, OAR Gràcia, Sant Cugat 6, 
Bonanova 5; Esplugues 4, Bordils B 3.
12a jornada (3 desembre, 18 h)
JH MATARÓ - GRANOLLERS B
Partit molt complicat. Fins ara 10 par-
tits a 1a Estatal amb 3 victòries locals, 
6 visitants i 1 empat. La temporada 
passada el resultat va ser 25-26.

El Joventut no falla
10a jornada (26 novembre)
Granollers At. - Vilamajor ...............34-32
Gavà - Canovelles.............................. 19-30
S.Joan Despí B-Lleida Pardinyes ..28-22
Cardedeu - OAR Gràcia B .................31-22
Ascó - JH MATARÓ ..............................21-29
Coope Sant Boi - Sant Quirze .........31-32
Montcada - Vilanova Camí .............. 19-34
Classificació
JH MATARÓ 20, Sant Quirze 17; Grano-
llers At. 15; Lleida Pardinyes, Vilamajor 
i Cardedeu 14; Vilanova Camí 12; Ascó, 
SJ Despí B i Canovelles 8, Sant Boi 4; 
Gavà i Gràcia B 3; Montcada 0.
11a jornada (3 desembre, 20 h)
JHMATARÓ - COOPE SANT BOI 

ALTRES RESULTATS
2a Catalana: JHM B- Ègara 28-27; Juv. 
masc.: Barberà- JHM 27-36; Juv. fem: JHM 
- Cornellà 21-14; Cadet: JHM -Llavaneres 
35-15; Infantil (Lliga Cat): S.Quirze- JHM 
26-25; Inf. femení (1a Cat.): JHM- Sant 
Llorenç 22-8.
1a Cat. fem.: Llavaneres- Palautordera 19-
22; 3a Cat. masc: Sesrovires B- Llavaneres 
Caldes d'Estrac 25-25; 4a Cat.: Llavaneres 
Atlètic - Tortosa B 26-26.

Quarta derrota seguida

Partit molt complicat el que va donar 
el 10 de 10 al femení del JH Mataró, 
encara que el resultat fi nal sembli dir 
el contrari. Primera part amb mal joc 
en atac i fl uixa defensa i marcador 
igualat al descans. Va millorar la tas-
ca defensiva a la represa i a partir 
de la meitat de la segona part es va 
començar a obrir la diferència en 
el marcador, destacant el gran par-
tit de Clara Poo (12 gols) agafant la 
responsabilitat en atac.

Deu de deu

Lliga Cat.Fem.

Sense opcions a St Esteve. | @CH_SEP

el Esporttot HANDBOL
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0  CERDANYOLA CH

4  MEDICARE SYSTEM

MEDICARE SYSTEM MATARÓ: Ariad-
na Escalas (p), Carla Fontdeglòria, 
Anna Fontdeglòria, Xantal Piqué, Aina 
Florenza (2); Ona Castellví (1), Joana 
Xicota, Júlia Canal, Marta Soler (1) i 
Èrika Arellano (ps).

5  GEiEG 

2  MiS IBÉRICA CHM 

MIS IBÉRICA MATARÓ: Albert Pove-
dano (p), Èric Florenza, Marc Povedano 
(2), Jordi Bartrès, Oriol Lladó; Èric 
Serra, Ferran Guimerà, Àlex Cantero i 
Sergi Grané (ps).

OK LLIGA 
FEMENINA

Després de 5 derrotes, per fi 
les noies del CH Mataró van 
poder celebrar una victòria, a 
Cerdanyola

La primera part va ser de domini 
visitant però sense trobar el camí 
de la porteria, les noies del Mataró 
estaven jugant bé tot i que no po-
dien concretar les ocasions que 
creaven. Va ser en el tram fi nal que 
les noies de groc i negre van dispo-
sar de la primera falta directa, que 
no van poder convertir, i just des-
prés, gairebé a l’últim minut, Aina 
Florenza va poder anotar el primer 
gol que refl ectia en el marcador la 

En un partit a priori assequi-
ble, els mataronins sempre 
van anar a remolc 

El Mis Ibèrica Mataró viatjava a la 
pista del GEiEG, un equip que no-
més portava una victòria aquesta 
temporada. Però com ja comença 
a ser habitual, el partit començava 
complicant-se amb un gol matiner 
dels locals. Tot i que Marc Povedano 
va poder empatar el partit, abans del 
descans s’havien tornat a avançar 
els gironins posant el 2-1 al marcador.
La segona part va començar amb 

superioritat de les visitants.
En la segona meitat, la mateixa 

tònica i, ben aviat, Ona Castellví 
va anotar el segon gol mataroní. A 
partir d’aquí el partit va ser plàcid i 
les noies encara van poder anotar 
dos gols més. El tercer, altre cop 
obra d'Aina Florenza, i l’últim, de 
l’estic de Marta Soler. En resum, un 
partit que ha de servir a l’equip per 
creure en les seves possibilitats.

Deixen la cua
Jornada 6
Vilanova - Palau de Plegamans ............0-2
Manlleu - Alcorcón .................................... 4-2
Gijón - Liceo .................................................4-1
Terrassa - Las Rozas .................................. 1-1
Bigues i Riells - Voltregà .........................0-5
Cerdanyola - CH MATARÓ ........................0-4
Sant Cugat - Alcorcón ..................... Aplaçat

Classificació
Manlleu 21; Voltregà 19; Gijón 18; Palau de 
Plegamans i Bigueis i Riells 16; Cerdanyo-
la i Liceo 9; Las Rozas 8; Sferic Terrassa 
7; Sant Cugat i Vilanova 6; Alcorcón 4; 
MATARÓ 3 i Rivas Las Lagunas 1 punt.

A confi rmar la reacció a casa
Aquest diumenge 4 a les 19h l'equip en-
trenat per Albert Larrea ha de confirmar 
la reacció en la visita del Vilanova, equip 
al que ja atraparia en cas de sumar els 
tres punts en joc. La temporada passada 
la victòria va ser per les visitants, 5-6.

No aconsegueixen 
escalar
Jornada 8
Raspeig - Arenys de Munt.............. Aplaçat
Lleida Alpicat - Sant Feliu .......................6-4
Asturhockey - Calafell .............................6-5
Vilanova - SHUM Maçanet ....................... 2-3
Sant Cugat - Tordera ................................2-0
FC Barcelona B - Palafrugell ..................3-4
GEiEG - CH MATARÓ ................................... 5-2

Classificació
Palafrugell 22; Sant Cugat 15; Vilanova 14; 
Asturhockey, Calafell i SHUM Maçanet 13; 
Lleida Alpicat, Tordera i Arenys de Munt 
12; FC Barcelona B 9; MATARÓ 8; GEiEG i 
Sant Feliu 7; Raspeig 1 punt.
Desplaçament a la pista del líder
No sembla la millor oportunitat per 
trencar la nova ratxa de dues derrotes 
consecutives, aquest diumenge a les 12h 
a la pista d'un Palafrugell imbatut.

Brillant primera victòria del 
Medicare System Mataró 

Van poder celebrar un triomf. | ARXIU

1a Estatal Masc.

un reguitzell de faltes dels de groc i 
negre i el 3-1 obra de Joan Gelma.  A 
partir d'aquí, els mataronins sempre 
van anar a remolc, fi ns a encaixar 
el 5-2 defi nitiu a 1,20 per al fi nal.

El Mis Ibérica cau inesperadament a Girona

Tennis Taula | El Quadis juga 
a Andalusia amb una victòria 
i una derrota

L'equip de tennis taula del Quadis 
CN Mataró va desplaçar-se el pas-
sat cap de setmana a Andalusia 
per disputar dos encontres en els 

quals va obtenir resultats diferents. 
El dissabte va guanyar a Càrtama 
per 0-6, amb dues victòries per 
cada un dels tres components de 
l'equip: Xavier Peral, Yordi Jason 
Ramos i Toni Prados. El diumenge 
van perdre per 4-2 a Mijas, davant 

el segon  classifi cat, amb punts 
aconseguits per Xavier Peral i Toni 
Pardos. Aquest dissabte a les 17.30 
hores reben el Mediterraneo de 
València, que és el 3r classifi cat 
amb dos punts més que el Quadis 
que ocupa el sisè lloc amb 6 punts.

www.eltotesport.com |  P. 8HOQUEI
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I va ser al Palau Mora 
davant el Salt que era el cuer, 
posició que ara ocupa l'equip 
mataroní

El Mataró Feimat no reacciona. Ni 
tan sols amb la visita del cuer es 
va poder retrobar amb el triomf i 
després d'encadenar set derrotes ja 
és l'últim classifi cat de la Lliga EBA.

L'equip local ja va començar ma-
lament perdent el primer quart, 
amb un baixíssim nivell ofensiu 
(8-16), molts centrats en el tir de 3, 
tot i tenir un percentatge molt baix 
d'encert al llarg de tot l'enfronta-
ment, i després ja va anar sempre 
a remolc. Al descans ja perdien d'11 
punts (28-39), fent pensar que la 
remuntada era molt difícil. A la re-
presa, ja es va veure evident que 
no podria ser, on el conjunt groc 
només va ser capaç de guanyar 
l'últim parcial i d'un sol punt.

Espectacular presentació de 
tots els equips de l'AE Boet

Els d'Alberto Peña volien passar 
pàgina rapidament de la primera 
derrota de la temporada i van sor-
tir amb ganes de demostrar-ho.

Amb un inici de partit endollats 
des de la línia de 6,75, amb tres tri-
ples de Rubio en els primers cinc 
minuts feien agafar el primer avan-
tatge 25-16.

Al segon període, els Osonencs, 
van demostrar que no estan a la 
part alta de la classifi cació per ca-
sualitat, i aconseguien retallar di-
ferències en el marcador a mitja 
part 44-37.

A la represa semblava que 
els taronges sentenciessin, mal-
grat que els visitants es van arri-
bar a col·locar a només 4 punts. 
Finalment, l'experiència local va 
evitar la sorpresa.

La mala raxta segueix al Mora. | D.F.

Espectacular presentació. | AE BOET

El Mataró Feimat rep la 
setena derrota consecutiva

93  MATARÓ PARC BOET

84  CB VIC

MATARÓ PARC BOET: Vázquez, Smith 
(11), Canals (12), Ros, Hermoso (8), 
Jansen (10), Franch (7), Corella (12), 
Rubio (28) i Forcada (10). 22 de 43 en 
tirs de 2, 9 de 18 en tirs de 3 i 22 de 25 
en tirs lliures.

PARCIALS: 25-16, 19-21, 32-20 i 17-27.

56 MATARÓ FEIMAT

69 CB SALT

MATARÓ FEIMAT: Diallo (2), Guallar 
(12), Serratacó (18), Edu Rodríguez (4), 
Ventura, Viñallonga, Romero (8), Espiga 
(4), Tardío (2), Coll (2), Miralles (1), Traver 
(3). 16 de 40 en tirs de 2 punts, 4 de 23 en 
tris de 3 punts i 12 de 14 en tirs lliures.

PARCIALS: 8-16, 20-23, 13-16 i 15-14.

LLIGA EBA 
- Grup C

Ja són cuers
9a jornada
MATARÓ FEIMAT - Salt ..................... 56-69
Martorell - Castellbisbal ..................68-77
Menorca - Grup Barna......................75-57
Olivar - Calvià .....................................70-77
Cornellà - Collblanc ..........................62-67
JAC Sants - ARENYS ..........................63-79
Santfeliuenc - Sant Nicolau ........... 81-69

Classificació 
Menorca , 16; Martorell i Castellbisbal, 15; 
Calvià (-1 partit), Santfeliuenc i Cornellà, 
14; ARENYS (-1 partit), Collblanc (-1 partit) 
i Grup Barna, 13; JAC Sants, 12; Salt (-1 
partit), Olivar, Sant Nicolau i MATARÓ, 11. 

Aquest diumenge a les 17.30 h, el Feimat 
necessita reaccionar la pista del Sant 
Nicolau, rival directe de la part baixa. 

Segueix empatat amb 
el Sant Josep
9a jornada
Santa Coloma - Pia Sabadell ......... 92-60
Sant Gervasi - Sant Josep ..............62-87
MATARÓ PARC BOET - Vic ................ 93-84
Bisbal - Artés ..................................... 78-89
Sant Narcís - Granollers .................54-60
CN Sabadell - Badalonès .................58-79
Sant Cugat - Sant Quirze ................67-50

Classificació 
Sant Josep i MATARÓ PARC BOET, 17; 
Artés i Granollers, 16; Vic i Sant Cugat, 
15; Santa Coloma, 14; Badalonès i Sant 
Narcís, 13; Sant Quirze i Pia Sabadell, 11; 
CN Sabadell, 10 i Sant Gervasi, 9.
Aquest diumenge a les 18.00 h, el Mataró 
Parc Boet visitarà la pista del Sant 
Josep, 1r classificat empatat amb els 
mataronins en el partit de la jornada. 

Medalla d'Or  
Els tres membres del Fedamar Boet que 
participaven als Special Olympics que 
es disputaven a Reus s'han penjat la 
medalla d'or de la competició. 

Copa Catalunya M.El Mataró Parc Boet es retroba 
amb la victòria en un dia "festiu"

el Esporttot BÀSQUET
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61  PLATGES DE MATARÓ

43  TERRASSA

PLATGES DE MATARÓ: Kador (7), Gó-
mez (3), Murat, A¡. garcia (7), Magriñà 
(9), E.Garcia (3), Carceles, López (2), 
Harris (8), Kehoe (2) i Turner (20). 17 de 
43 en tirs de 2, 3 de 17 en tirs de 3 i 18 
de 24 en tris lliures. 

PARCIALS: 19-9, 16-12, 5-17 i 21-5.

3A DIVISIÓ
NACIONAL

Sense canvis al davant
10a jornada
Montsant - Fundació Esp. Grama ...... 2-7
Sant Cugat - Castellar. ......................... 3-2
Centelles - Vacarisses ..........................5-6
COVER PREMIÀ - Lliçà d'Amunt .......... 5-7
Isur - SAN JOAN VILASSAR ..................3-4
PINEDA - ALIANÇA MATARÓ ..................1-8
Arrels- ARENYS DE MUNT .................... 6-3
Montcada - Canet ...............................(1/12)

Classificació 
L'Aliança Mataró és quart amb 21 punts 
a 3 dels líders que són Canet i Lliçà 
d'Amunt.
El diumenge a les 11.45 l'Aliança rep el 
Sant Cugat, 6è classificat de la taula.

Divisió d'Honor Catalana
Victòria del CFS Ciutat de 
Mataró 
El CFS Ciutat de Mataró va guanyar per 
2-5 al Ràpid de Santa Coloma, en un 
partit molt obert i de bon joc. Els de 
Joan Serra van resoldre amb gols de 
Abdel, Criky (2), Pol Aledo i un defen-
sa en pròpia porta. L'equip mataroní 
ocupa la 5a plaça del seu grup amb 14 
punts a 5 del líder. El diumenge a les 
11.45 hores reben el Barri Can Calet a 
l'Eusebi Millan.

C. CATALUNYA
FEMENINA

Segueixen terceres
11a jornada
Tarragona - ARENYS ......................... 61-54
PLATGES MATARÓ - CN Terrassa .... 61-43
Igualada - JET QSPORT ................... 43-58
Barça CBS - SESE .............................. 70-50
Granollers - Cerdanyola ..................59-79

Classificació 
Barça CBS i Cerdanyola, 21; PLATGES 
MATARÓ, 19, JET Qsport, 18; Physic Iguala-
da i CN Terrassa, 16; ARENYS i Tarragona, 
14 i SESE i Granollers, 13.
 
Aquest diumenge a les 17.45h, el Platges 
de Mataró visitarà la pista del JET Qs-
port, l'actual 4rt classificat, amb només 
una victòria menys que les mataronines. 

Dominava de 14 al descans, 
però el CN Terrassa va arribar 
a reduir a dos punts

L'equip del Platges Mataró va acon-
seguir una treballada victòria per 
61-43 davant un CN Terrassa infe-
rior, però que va lluitar de valent 
per aconseguir la victòria, però va 
haver de cedir davant un sensaci-
onal darrer quart de l'equip local.

Va començar molt bé el Platges 
dominant de deu al fi nal del primer 
quart i al descans la diferència ha-
via augmentat als 14 punts. Però 
en el tercer quart l'equip local va 
desaparèixer i anotant 5 punts, 
i l'equip egarenc remuntant fi ns 
al 40-38.

Al darrer quart va tornar a apa-
rèixer el millor Platges, amb una 
gran defensa, i amb una sensacio-
nal Turner en atac, que va conduir 
l'equip al triomf clar per 18 punts.

No perden el tren capdavanter. | D.F.

El Platges es complica la vida 
però acaba guanyant

1  FS PINEDA

8  ALIANÇA MATARÓ

ALIANÇA MATARÓ: Picado (porter), 
Cristian Sevilla (1), Abdyck Gómez (1), Oriol 
López, Marc Caballeria, Azhar Chiheb (1), 
Carlos Villarín (1), Cristian Villarín, Miguel 
Ángel Rodríguez (2), Pol Novo (1), Alejan-
dro Medina (1) i Amar Ceesay (p. suplent).

El Futsal Aliança Mataró 
goleja a la pista d'un dels cuers

Gran partit ofensiu del Futsal. | ARXIU

Els mataronins es van impo-
sar de forma clara i contun-
dent al Pineda

Diumenge passat el sènior del 
Futsal Aliança Mataró nova tenir 
problemes per guanyar 1 a 8 a la 
pista del FS Pineda, un dels cuers 
de la categoria que fi ns ara no-
més ha estat capaç de sumar tres 
punts, i que juntament amb l’Arenys 
de Munt tenen molts números de 
perdre la categoria si un miracle 
no ho evita.

Al descans l’equip entrenat per 
Jacob Bustamante ja guanyava 
0-3 davant un Pineda que encara 
va posar oposició, però a la sego-
na part la superioritat mataronina 
va ser absoluta i la diferència fi nal 
encara hauria pogut ser més gran. 
En aquest matx va tornar a marcar 
el juvenil Azhar Chiheb, que ja por-
ta dos gols en els dos partits que 
ha jugat amb el primer equip i va 
debutar també el porter del juvenil 
A Joaquim Picado.

www.eltotesport.com |  P. 10POLIESPORTIU
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Alegria de les joves ilurenques. | ILURO

De nou victòria femenina i derrota 
masculina en voleibol

Emocionant triomf del femení. | D.F.

Remuntada del femení i el 
masculí sense opcions

CV MATARÓ 3-2 BARBERÀ
El femení de David Casas, que juga 
a 2a Catalana, va sumar una nova 
victòria contra un Barberà, equip 
que havia derrotat a les mataro-
nines a la primera volta.

Els dos primers sets van ser molt 
dolents de les jugadores locals i el 
Barberà, sense fer massa punts, 
veia com una vegada i una altra els 
errors de l’equip mataroní li servien 
per dominar i guanyar 21-25 i 20-
25. Al tercer set, les mataronines 
van millorar lleugerament el seu 
joc i sobretot van reduir el nombre 
d’errades, guanyant per 25-19. El 
quart set va ser pràcticament cal-
cat a l’anterior, amb el Mataró molt 
seriós, per emportar-se'l novament 
per 25-19. El cinquè i defi nitiu set, 
va ser molt igualat, i al fi nal, un cop 
de sort i una errada visitant van 
deixar el 16-14 fi nal i el Mataró va 

culminar la remuntada en un dia 
que les jugadores locals no van 
jugar especialment bé.

CV Mataró 0-3 Gavà
Nova derrota de l’equip masculí, que no va 
poder guanyar cap set per segona setmana 
consecutiva. Tot i plantar cara al Gavà, 
tercer classificat de la categoria, els nois 
que entrena la Míriam Esqué, no van poder 
evitar una nova i clara derrota. L’actitud 
de l’equip, que va millorar respecte dels 
partits anteriors, va permetre arribar a 
tots els finals de set amb opcions, però els 
atacs més resolutius de l’equip visitant van 
marcar les diferències (18-25, 22-25 i 24-26).

El juvenil femení de l'Iluro a la 
fase Final de la Copa d'Espanya

L'equip de Jordi Barrio 
buscarà un nou èxit

Aquest cap de setmana l'equip ju-
venil de l'Iluro HC juga a Santander 
la Fase Final de la Copa d'Espanya 
juvenil de hockey. 

Enquadrat en el grup A l'equip 
mataroní juga el dissabte a les 15.10 
contra el Xaloc valencià, el diu-
menge a les 10.50 contra el Club 
de Campo madrileny i el mateix 
diumenge a les 16 hores contra el 
San Fernando gadità.

Bona marxa de l'equip femení
L'equip sènior femení va obtenir 
una gran victòria per 7-0 davant el 
FC Barcelona (que és el cuer) i ocu-
pa la 3a posició de la 2a Catalana 

amb 13 punts, a només un del CD 
Terrassa que és segon i a 5 del 
Línia 22 HC que és el líder.

L'equip sènior masculí que juga 
a 1a Catalana en canvi no està te-
nint una bona temporada i després 
de perdre per 0-8 davant l'Egara 
1935 a la 7a jornada és cuer amb 
només 3 punts.

Medalles als 
Special Olympics 

Èxit esportiu amb Catalunya 
de tres jugadors i un tècnic 
del Fedamar Boet

Tres jugadors del Fedamar Boet van 
participar i pujar al graó més alt del podi 
als Special Olympics que es van celebrar a 
Reus. El mataroní Ferran Gironès va fer-ho 
amb l'equip de Catalunya al primer nivell de 
bàsquet, mentre que  Edgar Barceló i Dani 
de la Mano van fer-ho en el segon nivell. El 
tècnic del club,  Germi Ars, va ser bronze 
com entrenador de l'equip de Catalunya 
de nivell C. 
Tots ells han estat partícips d'aquests 
grans èxits de la representació catalana, en 
aquest important esdeveniment d'esport 
inclusiu.

Èxits dels Lluïsos a 
la Bouin i a Burriac

David Campo (GA Lluïsos) 
guanyador Open a la Jean 
Bouin

El passat diumenge es va celebrar la tradi-
cional Jean Bouin a Barcelona i l'atleta del 
GA Lluïsos David Campo va assolir un triomf 
de prestigi en la Cursa Open de 5 km amb 
un temps de 15,06. El cadet Marc Fernàndez 
també va pujar al podi en quedar en segon 
lloc, quedant 4t de la classificació conjunta 
cadet- juvenil.

Clara Hernàndez guanya la Top 
Rock a la Burriac Xxtrem
L'atleta Clara Hernàndez, que debutava 
amb el GA Lluïsos, va guanyar la cursa Top 
Rock de 1.300 metres, tots en pujada, amb 
desnivell de 350 metres, i en contrarrellot-
ge, inclosa dins de la Burriac Extrem. Va fer 
un temps de 12 minuts justos.

el Esporttot POLIESPORTIU
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La Mitja Marató Ciutat de Mataró repeteix 
circuit per buscar la màxima rapidesa
La prova atlètica, que es disputa aquest diumenge amb sortida i arribada al Parc Cen-
tral col·labora amb l'AGIM dins el programa 'Mou-te amb cor'

Solidaritat: Redacció

  Mataró acull aquest diumenge la 
19a edició de la Mitja Marató Ciutat 
de Mataró Gran Premi Diputació 
de Barcelona i just el dia abans la 
Marató Escolar. Totes dues pro-
ves s'insereixen dins el programa 
'Mou-te amb cor' de l'Ajuntament 
de Mataró.  Com a principals nove-
tats d'aquest any destaca la cele-
bració d’una Fira del Corredor que 
inclou activitats pels esportistes 
però també pels acompanyants. 
Aquestes activitats es centralit-
zaran al Poliesportiu Municipal 
Jaume Parera on hi haurà con-
ferències, dinamització infantil, 

concursos i presència de fi rmes 
relacionades amb el running. Entre 
els serveis pels corredors hi haurà, 
a més de la recollida centralitzada 
dels dorsals, dutxes, servei de fi si-
oteràpia professional, recuperació 
nutricional i seguiment on-line de 
la marató, entre d’altres.

L'atleta d’elit Carles Castillejo, 
del club CA Adidas, serà l’ambai-
xador de la mitja de Mataró i llui-
tarà pel podi després de guanyar 
la passada cursa de la Mercè de 
Barcelona i comptar amb un pal-
marès amb victòries internacio-
nals. El circuit d’aquesta 19a edició 
serà el mateix que el de l’edició 
anterior, quan es va canviar per 

fer-lo més ràpid, i serà amb sor-
tida i arribada al Parc Central de 
Mataró.  La Mitja Marató està or-
ganitzada per la Direcció d’Es-
ports mitjançant l’empresa ca-
talana Diversport, conjuntament 
amb el Centre Atlètic Laietània, el 
Grup d’Atletisme Lluïsos Mataró, 
i la Colla Maimakansu amb el su-
port de la Diputació de Barcelona, 
ja que és una prova inclosa en la 
Challenge de Mitges Maratons. La 
cursa comptarà amb diferents pa-
trocinadors i col·laboradors.

La 23a edició de la Marató 
Escolar se celebrarà el dissabte 3 
a les 10 h de forma que s’inclourà 
en les activitats del cap de setmana.

La Mitja Marató serà activitat 'Mou-te amb cor' a 
benefi ci de l'AGIM,  una entitat que dóna suport 
personalitzat i grupal a totes aquelles persones 
que han patit Ictus, malalties neurodegenerati-
ves i discapacitats físiques. Té l’objectiu d’oferir 
serveis que cobreixin les necessitats detectades 
de les persones amb diversitat funcional, per a 
promoure l’autonomia personal i la vida inde-
pendent, en l’àmbit de la salut, personal i social.

A benefici d'AGIM

CiutatCiutat núm. 1748 del 2 al 8 de desembre de 2016
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Agenda
www.totmataro.cat/agenda

Divendres

2 desembre

22:00h // 
Sala Clap (c. Serra i Moret, 
6. Mataró) // Anticipada: 
11€. Taquilla: 14€. 

GREEN VALLEY,
REDUCTE DE FELICITAT 

+ INFO // www.totmataro.cat/agenda

MÚSICA //

'Joies de música tàrtara i 
russa'
Divendres 2 desembre / 19h / 
Foment Mataroní (c. Nou, 11.  Mataró) 
/ Anticipada: 8€. Taquilla: 10€.
Concert a càrrec de la Camerata 
Eduard Toldrà dirigida pel mestre 
Guerassim Voronkov. 

Concert de Tardor
Dissabte 3 desembre / 19h / 
Col·legi Cor de Maria (La Riera 
58. Mataró).
Cançons de pel·lícules i de mu-
sicals. A càrrec del Cor Solstici 
de Perpinyà (direcció: Francesc 
Bitlloch), i Coral La Nota de Mataró 
(dirigida per Gabriel Miralles). 

'Un Buen Día'
Diumenge 11 desembre / 20h / 
L'Arc Cafè Cultural (c. Pujol, 26. 
Mataró) / Taquilla inversa.
Projecte de música electrònica, 
psicodèlia i loop music del barce-
loní Carlos Almansa. 

TEATRE I DANSA //

Masterclass de tècniques 
teatrals amb màscara
Divendres 2 desembre / 19.30h / 
Aula de Teatre (C. Juan Meléndez 
Valdés, 2. Mataró) / Gratuït. 
Una demostració pràctica del món 
de la màscara on es pot participar 
activament o com a oient. A càrrec 
de Toni Arteaga, especialista en 
manipulació de màscares. Activitat 
complementària a l'obra 'Solitudes'.

Pep Plaza & Tangerine Trio
Dissabte 3 desembre / 19.30h / 
Teatre Monumental (La Riera, 169. 
Mataró) / Preu: 10€.
Nit de gala, amb l'espectacle 
musical del 50è aniversari de la 
Fundació El Maresme.

'Novios con solera'
Diumenge 4 desembre / 17h / 
Teatre Monumental (La Riera, 
169. Mataró) / Preu: 25€.
Justo Molinero y Los Descastaos 
tornen a Mataró amb un nou es-
pectacle amb molt d'humor.

'Fantasmes'
Diumenge 4 desembre / 19h / Les 
Esmandies (Rda. O'Donell, 94. 
Mataró) / Taquilla inversa.
Nou espectacle de la companyia 
Pamboli Teatre.

Guia cultural

Arriba al Clap un dels refe-
rents del reggae i el dance-

hall estatal. Sis músics alabesos 
i catalans que s'han guanyat el 
públic amb una posada en escena 
potent, amb lletres reivindicatives 
i missatges positius que contagi-
en i consciencien als seus espec-
tadors. El seu discurs segueix 
bategant i encomanant-se 
amb 'Ahora', el seu dar-
rer disc d'aquest any. 
Els faran de teloners 
un dels grups que més 
bé sona de Catalunya: els 
A4 Reggae Orchestra amb el seu 
repertori de clàssics versionats.
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'Mariquilla Terremoto'
Diumenge 4 desembre / 17h / 
Foment Mataroní (c. Nou, 11. Mataró) 
/ Anticipada: 5€. Taquilla: 10€.
Obra de teatre dels germans 
Álvarez Quintero, benèfi ca pro 
restauració de la imatge de Ntro. 
Padre Jesús Nazareno.

'Vagas y maleantas'
Diumenge 4 desembre / 19h / 
Teatre Principal (c. Església, 45-
47. Arenys de Mar) / Anticipada: 
10€. Taquilla: 12€. 
Espectacle a càrrec de La Rue del 
So Pruduccions, refl exiona sobre 
el paper de les dones a la història.

'Solitudes'
Dissabte 10 desembre / 21h / Teatre 
Monumental (La Riera, 169. Mataró) 
/ Platea: 17€. Amfi teatre: 14€. 
Una història emotiva que parla de 
la soledat i de les solituds que ens 
brinda la companyia Kulunka Teatro.

INFANTIL //

Biblioteca Popular Fundació Iluro
(c. d'en Palau, 18. Mataró).
Divendres 2 desembre / 17:30h: El 
conte de la rotllana: 'Descobreix un 
secret', de Mercè Arànega.
Dimecres 7 desembre / 17.30h: Art 
Time: parlem i pintem 'L'hivern'.

Biblioteca Antoni Comas (C. 
Prat de la Riba, 110. Mataró).
Divendres 2 desembre / 18h: 
Tallers a la biblio: "Calendari d'ad-
vent" amb Gemma Artigas. 
Dissabte 3 desembre / 11h: Cinema 
Infantil en Català "Atrapa la ban-
dera", a partir de 6 anys.
Dimecres 7 desembre / 18h: L'Hora 
del Conte: "El poblet de les lletres", 
de Joana Obiols.

Biblioteca Pompeu Fabra (Pl. 
Occitània, Mataró).
Divendres 2 desembre / 18h: 'El 
Club dels Superagents Lectors': 
tertúlia literària, de 9 a 12 anys.

BALLET /

'El Trencanous'
Dijous 8 desembre / 20.15h / Foment 
Mataroní (c. Nou, 11. Mataró) i Teatre 
Principal (c. Església, 45-47. Arenys 
de Mar) / Entrada: entre 15-17€.   
Projecció en directe des del Royal 
Opera House. Música: Txaikovski. 
Coreografi a: Peter Wright.

MÚSICA /

Concert del cicle de música 
electrònica: Artclic! 
Dissabte 3 desembre / 21.30h 
/ Sala Clap (c. Serra i Moret, 6. 
Mataró) / Entrada: 5€. 
Instal·lació d'Irma Marco i música 
de Noir Noir, Heulen i Titan Arch. 

núm. 1748 del 2 al 8 de desembre de 2016
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SORTIM EN FAMÍLIA /

'Tot sol... i núvol!'
Diumenge 4 desembre / 12h / 
Casal Nova Aliança (c. Bonaire, 25. 
Mataró) / Preu: 7€.
La companyia LePuant presen-
ta un espectacle de circ còmic i 
entranyable, proper i participatiu. 
Recomanat a partir de 4 anys. 

LITERATURA /

Lliurament IX Premi Literari 
Helena Jubany
Divendres 2 desembre / 19.30h / 
Biblioteca Antoni Comas (C. Prat 
de la Riba, 110. Mataró)
Acte de lliurament de la nove-
na edició del premi de narració 
curta i contes per ser explicats.

XERRADES I LLIBRES /

L'urbanisme: Rocafonda/Mataró
Divendres 2 desembre / 19h / 
Centre Cívic Rocafonda - Can Noè 
(c. Santiago Rusiñol, 23. Mataró)
Divendres Culturals a Rocafonda. 
Xerrada a càrrec d'Agàpit Borràs.

Presentació del llibre: 'Aguas 
de venganza'
Divendres 2 desembre / 20h / Nau 
Gaudí (c. Cooperativa, 47. Mataró)
Presentació de la novel·la negra 
de Miguel Pajares. 

'La baronia del Maresme i 
Llavaneres al segle XV'
Divendres 2 desembre / 19.30h 
/ Museu-Arxiu Can Caralt (Ctra. 
de Sant Vicenç, 14. Sant Andreu 
de Llavaneres)
Conferència d'Alexis Serrano i Ferran 
Manau. El pergamí 436 del fons mu-
nicipal de Mataró de les franqueses 
de la baronia del Maresme. 

'La força de voluntat'
Dissabte 3 desembre / 10.30h / 
Biblioteca Municipal (c. Closens, 
65. Sant Andreu de Llavaneres)
Xerrada sobre autosuperació per-
sonal, de Francesc Gutiérrez.

XXI Concurs de Poesia 
Memorial F. Torrente
Diumenge 4 desembre / 11.30h / 
Casa d'Andalusia (c. Mare de Déu 
de la Cisa. Mataró).
40è aniversari Casa de Andalucía 
a Mataró. Conferència a càrrec de 
Pilar Tavora, directora de cinema. 

TALLERS I CURSOS //

Taller de postals de Nadal
Dissabte 3 desembre / De 10 a 13h 
i de 17 a 20h / Taller de Gravat 
(c. Josep Montserrat Cuadrada, 
43. Mataró) / Inscripció prèvia: 
ajgravadorsmataro@gmail.com
Nens/es de 5 a 10 anys, "Postals 
amb materials reciclats". Durada: 
1h 30 min. Preu: 7€. Adults i a partir 
de 10 anys, "Postals de linogravat". 
Durada: 3h. Preu: 12€.

Taller de jazz steps routines
Dissabte 3 desembre / 18h / 
Ateneu Arenyenc (c. Anselm 
Clavé, 22. Arenys de Mar)
Els Chickens Hoppers organitzen 
un taller de jazz steps per a tothom 
qui vulgui provar-ho.

Presentació torró d’en Santi
Dissante 10 desembre / De 10 a 
13h / Espai societat gastronòmica 
"la Graneria"
Taller, xocolatada i presentació del 
torró d’en Santi.

FESTES I FIRES //

Vidmar Fashion Festival.03 
"Christmas Edition"
Dies 3 i 4 desembre / De 10 a 22h 
/ Plaça de l'Ajuntament (Vilassar 
de Mar)
Shopping Market Creatius: moda, 
joieria, complements, mobiliari, 
il·luminació, escultura, pintura, il-
lustració, gastronomia... Xerrades, 
actuacions musicals i espectacles.

Contacontes
Dissabte 3 desembre / 12h / 
Llibreria Index (c. Miquel Borotau, 
8-10. Vilassar de Mar)
Narració "Allà on viuen els mons-
tres" de Maurice Sendak, amb Adrià 
Pulido. Xocolatada.   

'On és el meu dibuix?'
Dissabte 3 desembre / 12h / 
Museu-Arxiu Can Caralt (Ctra. 
de Sant Vicenç, 14. Sant Andreu 
de Llavaneres)
Activitat familiar al Museu: Visita, 
conte i taller d'ex-libris adreçada a 
infants més grans de 4 anys.

'Coneixes la lluna d'Els 
Pastorets?'
Diumenge 4 desembre / 12h / 
Can Serra. Museu de Mataró (El 
Carreró, 17, Mataró).
Activitat familiar (a partir de 5 
anys) on es parlarà d'Els Pastorets 
de la Sala Cabanyes i es farà una 
lluna com la que surt a l'espectacle. 

'El petit Dalí'
Diumenge 4 desembre / 18h / 
La Sala d'Argentona (Pl. Nova, 
Argentona) / Entrada: 7€. 
Història inspirada en el fantàstic 
imaginari de Salvador Dalí. 

'Cenicienta Flamenco'
Dissabte 10 desembre / 21h / 
Foment Mataroní (c. Nou, 11. 
Mataró) / Entrada: 10€.
Espectacle creat amb la intenció 
d'acostar el fl amenc als nens, a 
partir del conte de la Ventafocs.

Agenda www.totmataro.cat/agenda 
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Fira de Nadal 
Fins al 23 de desembre / De 10 
a 13.30h i de 16.30 a 21h / Plaça 
Santa Anna (Mataró)
Tradicional fi ra de pessebres i or-
naments de Nadal. Activitats:  
· Dissabte 3 desembre, 18.30h: 
Espectacle de màgia nadalenc.
· Diumenge 4 desembre, 18h: 
Titelles: 'El Follet Rondinaire'.
· Dimarts 6 desembre, 18h: Contes 
de Nadal. 
· Dijous 8 desembre, 18h: Contes 
animats: 'El pessebre i el tió'.

Pista de Gel d'Arenys de Mar
Del 2 de desembre al 8 de gener 
/ D'11 a 14h i de 17 a 21h / Part 
coberta de La Riera (Arenys de 
Mar) / Preu adults: 3€. Menors 
12 anys: 2€. 
Pista de gel artifi cial 

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

Fira d'Ocasions
Dissabte 3 desembre / De 9 a 15h 
/ Pg. Mare de Déu de Montserrat 
(Sant Andreu de Llavaneres)
Fira de tot tipus d'objectes de se-
gona mà. Organitza: Associació 
de les Llums.

Firamàgic
Del 6 de desembre al 6 de gener / 
Laborables 17 a 20h i festius 11.30 
a 14h i de 17 a 22h / Passarel·la 
fi ral del Parc Central (Mataró)
Fira infantil amb 14 atraccions.
Podeu trobar fi txes a les botigues 
col·laboradores o a la taquilla. 
Organitza: Bulevards de Mataró.
· Del 6 al 9 desembre, 18 a 20h: 
Carpa de Nadal: Pintacares. 

SOLIDARITAT //

Cursa d'Orientació Solidària
Diumenge 4 desembre / 10h / 
Des de la Plaça Nova (Argentona) 
/ Preu: 3€.
Cursa d'orientació solidària, per 
recaptar fons per la Marató de TV3, 
contra l'ictus i lesions medul·lars.

ALTRES //

Marató escolar
Dissabte 3 desembre / 10h / 
Sortida: Nou Parc Central (Mataró)
Informació a: mitjademataro.cat

Swing Nadalenc
Diumenge 4 desembre / D’11 a 14h 
/ Plaça de Can Xammar (Mataró)
Ballada de swing organitzada per 
l'Associació de comerciants del 
Casc Antic.

RUTES I VISITES //

Col·lecció Bassat
Diumenge 4 desembre / 12h / Nau 
Gaudí (c. Cooperativa, 47. Mataró).
Visita guiada a l'exposició d'Art 
Contemporani de Catalunya.

Per enviar informació

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C/ Xammar, 11

Formulari: totmataro.cat/agenda

MÚSICA /

'Divinas'
Dies 4, 6, 8, 11 i 18 desembre / De 
18 a 20h / Carrers de Mataró
Els festius d’obertura comercial es-
taran amenitzats musicalment: el 
trio Divinas actuaran pels carrers 
comercials de Mataró. Organitza: 
Unió de Botiguers de Mataró.

PISTA DE GEL /

Pista de Gel del Circuit Kinder
Del 2 de desembre al 10 gener / 
De 10 a 22h / Espai fi ral del Parc 
Central (Mataró)
Inauguració de la Pista de gel co-
berta de 600 m2, per patinar amb 
la família o amics!

Agenda núm. 1748 del 2 al 8 de desembre de 2016
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Nadal-Art 2016
Museu del Càntir (Pl. Església, 9. 
Argentona) / Inauguració: diven-
dres 2 desembre a les 19h. Fins 
al 8 de gener. 
Mostra col·lectiva d'exposició i ven-
da d'obres d'art. 

'Eduard Huertos: Gravats'
Col·legi d'Aparelladors i Arqui-
tectes Tècnics (Pl. Can Xammar, 2. 
Mataró) / Del 2 al 30 de desembre. 
Gravats recents de l'artista 
mataroní.

'Qui sóc vull contar-vos…'
Can Serra. Museu de Mataró (El 
Carreró, 17, Mataró) / Fins al 19 
de març. Visita guiada: dissabte 
3 desembre a les 18h. 
Exposició 100 anys d'Els Pastorets 
de Mataró de Sala Cabanyes.

'Visions de dones: abans, ara 
i arreu'
Galeria Lolet Comas (c. Sant 
Joaquim, 27 bis. Mataró) / Fins 
al 7 de gener. 
Col·lectiva d'artistes catalans.

'Mira'm!'
Espai Gatassa (C. Josep Montserrat 
Cuadrada, 1. Mataró) / Fins al 13 
de desembre.
Retrats de la fotògrafa mataronina 
Raquel Romero.

Biblioteca Pública Pompeu 
Fabra (Pl. Occitània. Mataró).
Fins al 10 desembre:
• 'Retrats de paraula', fotografi es 
de Carles Rodríguez Marín.
Fins al 15 de desembre:
• 'Tres mesos amb Care Santos'.

'Paula Anglada'
Les Esmandies Casal de Barri 
(Rda. O’Donnell, 94. Mataró) / 
Fins al 20 desembre.
Exposició de dibuixos i pintures.

Ateneu de la Fundació Iluro 
(La Riera, 92. Mataró). 
Fins al 31 desembre: 
• "Raúl Capitani. Expressió, huma-
nisme i compromís".
Fins al 8 gener:
• "Detalles Constructivos" de Inazio 
Abrao (mestre fuster i escultor).

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

'Tres-cents'
La Destil·leria Espai Cultural (Camí 
Ral, 282. Mataró) / Fins al 12 de 
gener.
Exposició col·lectiva de 25 artistes. 

Sales exposicions Can Palauet 
(c. d’en Palau, 32. Mataró). 
Fins al 27 de novembre: 
• 'Lahza 2 | The Image Festival 
Association Zakira'.
• "Jerusalem ID": exposició de 
Mapasonor + Domènec.
Fins al 17 de desembre:
• 'Ljós & Myrcur / Llum i foscor', 
de Verònica Tartadeluna.  

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.

'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 12 de desembre:
• 'Moments', J.M. Paufi la.
• 'Elements', Montse Lopez Izquierdo.

INAUGURACIÓ //

'Diorames i pessebre de 
Montserrat'
Local Associació Pessebristes 
Mataró (C. d'Alarcón, 27 Mataró) 
/ Inauguració: Diumenge 4 de 
desembre a les 12h.
Tradicional exposició de l'Associació 
de Pessebristes de Mataró.

AgendaExposicions www.totmataro.cat/exposicions 
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ACTIVITATS //

'Les pensions'
Divendres 2 desembre / 16h / 
Casal Municipal de la Gent Gran 
Oriol Batista (Carrer del Pla de 
Bages, 49. Mataró)
Conferència de CCOO. 14è cicle acti-
vitats formatives per a la gent gran.

'Com les emocions provoquen 
malalties'
Dimecres 7 desembre / 18h / Foment 
Mataroní (c. Nou, 11. Mataró).  
Aules Sènior de Mataró d'Extensió 
Universitària. Conferència a càrrec 
de Rosa Pavon i Batlle (Diplomada 
en Psicologia). 

CASALS //

UGT sindicato jubilados y pen-
sionistas del Maresme. 
Plaça de les tereses, 17. Mataró.
Tel: 93.755.14.17.
Desembre: Dia 18, prenadal al 
Ripollès (esmorzar i dinar). • Dia 22, 
de compres a Andorra (esmorzar a 
Pons, dinar, retorn Túnel del Cadí).

Associació de gent gran La 
Gatassa. Av. de La Gatassa, 25. 
Mataró. Telf: 93.757.87.30.
• Actuacions: Dijous 18 desem-
bre a les 11h, actuació de la coral 
"Primavera per la Pau"Dissabte 20 
desembre a les 17h, actuació del 
Play Back Gatassa amb Pastorets i 
Nadales. Dilluns 22 desembre a les 
17h, actuació de la Coral Gatassa. • 
Excursions: Del 12 al 16 desembre, a 
Lloret de Mar, preu: 149€. Del 15 al 
22 de juliol, Gran creuer del Bàltic, 
preu 1376€. • Ball dimecres 16,30h 
a la Sala del Bar. • Activitats i ta-
llers: 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. 
• Ball: diumenges i festius de 17 a 
20h. Dissabte 10 desembre, Sopar-
ball. Dimecres 29 desembre, sopar 
ball Fi d'Any. • Tallers i cursos: Dilluns 
28 novembre de 16 a 19h, Taller gra-
tuït de centres fl orals de Nadal  amb 
fl ors seques. • Caminades: dimarts 

matí, a les 8h. • Actuacions: Dissabte 
17 desembre,  17.30h Cantada de 
Nadales del grup d’havaneres Vol de 
Gavines i 18h Espectacle de Teatre-
musical. Dijous 22 desembre de 10 a 
12h, actuació dels tallers del casal. Al 
acabar, torrons i cava per a tothom.

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

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

Per a enviar informació:

Email: agenda@totmataro.cat
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L'1 de desembre és el Dia Mundial de la Sida  Arxiu 

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

 Les entitats que lluiten contra 
el contagi del VIH, aplegades sota 
la Plataforma Gais contra el VIH, 
tornen a reclamar al Departament 
de Salut que introdueixi la profi laxi 
preexposició per a 1.500 persones 
a Catalunya, una mesura que con-
sideren imprescindible per evitar 
part dels 800 contagis que es do-
nen cada any al país. El director 
de BCN Checkpoint, Ferran Pujol, 
considera que l'efectivitat està prou 
demostrada i ho qualifi ca ''d'opor-
tunitat'' que no s'ha de desaprofi -
tar per solucionar una emergència 
sanitària. Pujol critica que l'estudi 
de Salut, de cost-efectivitat, xifri en 
10.000 les persones a qui caldria 
subministrar aquest medicament, 
ja que ho veu com una ''excusa'' 
per no implementar-ho.

Un esforç econòmic
Pujol defensa que ara s'hauria de 
fer un esforç econòmic a l'espera 
que d'aquí a uns anys, hi hagi me-
dicaments genèrics que n'abara-
teixin el cost total. També recorda 
que la PrEP no és per a tothom i 
que a Catalunya no hi ha les 10.000 
persones que calcula Salut a l'hora 

Les entitats defensen la pastilla per evitar contagis amb 
motiu del Dia Mundial de la Sida 

Volen profilaxi preexposició per a 
1.500 persones de risc

d'implementar inicialment la pas-
tilla i per tant, critica l'estudi que 
ha presentat Salut. La Plataforma 
Gais contra el VIH assegura, en 
canvi que amb 1.500 persones, ja 
hi hauria impacte poblacional, i 
recorda que a França, són 2.000 
persones les que segueixen aquests 
tractaments preventius.

Taxa alta
Pujol xifra en uns 350 euros al mes 
per pacient, el cost actual del trac-
tament però recorda que és ''infi -
nitament inferior'' al que suposa 
medicar ''de per vida'' als infectats 
actuals. Ferran Pujol, com a porta-
veu de la Plataforma Gais contra 
el VIH ha explicat que per aquest 
motiu, engeguen una campanya 
per pressionar el Departament de 
Salut i el ministeri de la necessi-
tat d'implementar aquest mèto-
de preventiu en considerar que 
Catalunya i Espanya tenen una 
de les taxes de contagis més altes 
d'Europa. Pujol alerta que d'aquí a 
uns anys es poden lamentar con-
tagis per no haver pagat el tracta-
ment preventiu al col·lectiu més 
de risc.".| Redacció - ACN

CiutatCiutat
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medicina interna . medicina làser

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

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

Medicina interna

Hores convingudes

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

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

Eliminació de varius
crioesclerosis i làser

Eliminació de tatuatges
amb Làser Spectra

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

Medicina estètica
farciment (relleno) d’arrugues i llavis

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

www.drpereperez.es   

drpereperez@hotmail.com
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L'entrada al pàrquing

La parcel·la de la mesquita al Polígon Mata-Rocafonda

Daniel Ferrer 

 Arxiu 

  L'Ajuntament de Mataró ha 
iniciat els tràmits per requalifi car 
una parcel·la industrial del polí-
gon Mata-Rocafonda perquè passi 
a ser d'equipaments. En aquests 
terrenys hi ha actualment l'alberg 
de Creu Roja –amb un lloguer a 
precari– i la mesquita de la comu-
nitat islàmica Al-Ouahda, que hi 
està de lloguer des del 2002. 

El contracte de la mesquita era 
per deu anys i va acabar el 2012, 
però des de llavors es van signant 
pròrrogues del lloguer mes a mes 
perquè la situació legal de la parcel-
la no permet a l'Ajuntament re-
novar el contracte. La normativa 
urbanística, tot i permetre usos 
socioculturals en sòl industrial, 
és molt restrictiva i actualment 
només permet una altra activitat 
si és secundària a l'activitat indus-
trial, una situació que no es dóna 
en aquest cas.

Acabar amb la incertesa
L'Ajuntament de Mataró vol acabar 
així amb la incertesa amb què viu 
la comunitat islàmica del barri de 
Rocafonda des de fa quatre anys, 

La comunitat Al-Ouahda té llogat l'espai a l'Ajuntament 
en sòl industrial i ara vol que sigui d'equipament

Requalificaran la parcel·la de la 
mesquita de Rocafonda

  L'Ajuntament de Mataró ha 
decidit municipalitzar la gestió de 
l'aparcament soterrat de la plaça 
de les Tereses, un dels centres neu-
ràlgics de la ciutat. L'aparcament, 
de tres plantes i prop de 400 pla-
ces, és el més antic que hi ha a la 
capital del Maresme i un dels que 
té uns nivells d'ocupació més alts 
de tota la ciutat, juntament amb 
el de la plaça Santa Anna.

El pàrquing es va construir fa 
40 anys a través d'una concessió 
per a la seva gestió, que aquest 
pròxim mes de desembre s'ex-
haureix. L'Ajuntament ha deci-
dit no tornar a treure a concurs 
l'aparcament pel gran rendiment 
que dóna –es calculen uns 600.000 
euros anuals de benefi cis– i en el 
pròxim ple municipal s'aprovarà 
l'encàrrec perquè sigui l'empresa 
municipal PUMSA la que el gesti-
oni a partir d'ara.

Reforma de la plaça
El rendiment que dóna l'aparca-
ment haurà de servir per afrontar 
la reforma pendent de la superfície 
de la plaça de les Tereses, que ac-
tualment és l''estació central' d'au-
tobusos de Mataró. El redisseny 
de la plaça, doncs, anirà lligat al 
futur pla de mobilitat. | Mireia Biel

És el pàrquing soterrat 
més antic de la ciutat

Es municipalitzarà 
l'aparcament de la 
plaça de les Tereses

ja que en qualsevol moment 
l'Ajuntament els podria fer fora 
del local en haver-se acabat el 
contracte de lloguer i davant la 
impossibilitat de formalitzar-ne 
un de nou, d'acord amb l'actual 
normativa urbanística.

L'objectiu del govern municipal 
és enllestir tota la documentació 
necessària durant el mes de gener 
per poder aprovar el canvi d'usos 
del terreny al ple del mes de febrer 
i que aquesta parcel·la, que és de 
titularitat municipal, passi a ser 
d'equipaments. A partir de llavors 
es podria renovar el contracte de 
lloguer de la mesquita.

També en sortirà benefi ciada 
la Creu Roja, que tot i tenir un 
contracte a precari i tenir assegurat 
que l'Ajuntament continuarà 
cedint-los un espai, el fet que 
l'activitat sigui del tot compatible 
amb els usos del terreny permetrà 
a totes dues entitats, per exemple, 
poder demanar permisos i fer 
les reparacions, ampliacions o 
modifi cacions dels espais que 
permeti la normativa. | Red- ACN
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El nou espai jove de Cerdanyola, al juny
L’antic casal de la gent gran de Cerdanyola es convertirà en un equipament que doblarà els 
recursos a disposició dels usuaris de l'actual 

Joventut: Mireia Biel

 L’antic casal de la gent gran de 
Cerdanyola es reconvertirà en 
l’espai jove del barri l’any vinent. 
L’Ajuntament ha decidit traslladar 
l’equipament juvenil per a millorar 
els espais de què avui disposen els 
joves del barri, que se’ls han que-
dat petits i que són insufi cients per 
a donar servei al nombrós públic 
usuari del centre.

“Els joves per fi  podran tenir 
un espai jove digne per a un barri 

com el de Cerdanyola”, va remar-
car la regidora de Joventut, Marisa 
Merchán. I és que a Cerdanyola, 
segons l'últim estudi, hi viu un de 
cada quatre joves d’entre 12 i 29 
anys de Mataró, és a dir el 26,1 per 
cent dels joves de la ciutat.

40 usuaris regulars
Segons dades facilitades per 
Merchán, una quarantena de 
persones fan ús diari de la peti-
ta sala d’estudi, a més de la resta 
d’usuaris que es troben a la sala 
polivalent de l’actual Espai Jove, 
que des del 1999 es troba ubicat 
a l’edifi ci davant de l’antic casal 
de la gent gran, de menys de 300 
metres quadrats.

Per tot això, l’Ajuntament ha 
cregut convenient reubicar l’espai 
de joves al casal de la gent gran, 
que el 2015 es va traslladar a l’Es-
pai Gatassa. “Seran 500 metres 
quadrats d’espai que els perme-
tran gaudir d’una gran sala poli-
valent per a realitzar trobades i 
activitats, una sala d’atenció in-
dividualitzada, una sala d’estudi 
amb vint ordinadors i connexió 
wi-fi  i una zona de treball per als 
coordinadors”.

500

El nou espai suposa-
ran 500 metres qua-
drats d'espai, amb una 
sala polivalent, una sala 
d'atenció individual, 
una sala d'estudi amb 
vint ordinadors i també 
una zona de treball pels 
coordinadors

 Les obres de millora implicaran una despesa de 74.000 euros que 
assumiran la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Mataró i que 
permetrà l’adequació dels diversos espais projectats. Segons la 
regidora de Via Pública, Núria Moreno, les obres podrien iniciar-se 
entre el febrer i el març de l’any vinent i finalitzar a final de curs, 
de manera que al setembre, el nou espai jove podria funcionar 
a ple rendiment.   La regidora de Joventut va voler fer especial 
èmfasi en el procés de diàleg i participació en la redacció del 
projecte del nou espai jove en el qual els usuaris del centre han 
participat activament: “Els hem volgut demanar què necessitaven 
per escoltar-los i apropar-nos a les seves demandes i han reclamat, 
especialment, una sala d’estudis en condicions, que demostra les 
ganes que tenen els joves del barri d’empoderar-se i estudiar”.

Dotze centres educatius

CulturaCiutat núm. 1748 del 2 al 8 de desembre de 2016
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L'Inconscient

Un llibret publicat a França 
"L'inconscient explicat als meus 
néts" d'Elisabeth Roudinesco, em 
confirma el tema d'un món de 
l'Ésser Humà desconegut, profund 
però que és el motor de la vida: 
L'INCONSCIENT. Tot allò que és 
de l'Ésser Humà no conegut, però 
hi és; dinàmic, impulsor de la vida. 
Sigmund Freud ens ho ha portat 
de forma científica al món de la 
psicologia profunda i corroborat 
per les neurociències.

Per millor comprendre fem una 
comparança: L'aparell psíquic 
com si fos un iceberg. La punta 
que sobresurt (1/6) és l'ego. I tota 
la resta (5/6), que no es veu, però 
hi és, és el món inconscient. Una 
part fàcil de conèixer i una altra 
no. Tot actua dinàmicament. Com 
se sap que existeix? Cal estar atent 
amb les equivocacions de parau-
les, els oblits, els errors. Una de 
curiosa: Perquè aquella persona 
no acaba mai de quallar en pare-
lla? I porta la tercera separació!!!! 
Quina jugada li està fent el món 
inconscient?

Perquè hiperactivitat, descon-
centració, timidesa exagerada, 
manca d'autoestima, dificultats 
d'aprenentatges escolars, etc. Si 
sabéssim que tot símptoma o 
comportament és un indicador 
que existeix una història amagada, 
crec que no es prendrien tantes 
pastilles i s'aniria a consultar a un 
psicòleg dinàmic o psicoanalista. 
L'experiència ens ho confirma.

El món inconscient existeix: 
Ple de sorpreses, molt creatiu. 
Però alhora causa de dificultats 
personals. I els somnis ens diuen 
quelcom.

JAUME PATUEL I PUIG

Pedapsicogog - Psicoterapeuta

jpatuel@copc.cat

Apunts
psicològics
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Cinesa Mataró Parc
902  333  231 · Golfes: dv. i dissabtes · Matinals: dis., dg. i festius

Vaiana  12:00  12:30  16:00  17:00  18:20  19:20  20:20  21:40  00:00

 [ds.-dm.] 18:00         [ds.-dl.] 19:00       [dg.-dm.] 17:30

 [En català]   12:15  16:25  18:45  20:05 

Villaviciosa de al lado  12:15  16:00  18:10  20:45  22:50  01:00 

1898. Los últimos de Filipinas  

 12:00  16:20  19:00  21:45  00:30 

Animales nocturnos  12:10  16:30  19:00  21:30  00:00 

Marea Negra 22:45  01:00         [dv.] 18:00 

Aliados 12:00  16:30  19:15  22:00  00:40 

La reina de España 22:25  00:00 

Animales fantásticos y dónde encontrarlos 

 12:00  16:15  19:00  21:50  00:45  

100 metros 12:10  01:00            [ds.] 16:30 

Dr. Strange 20:20            [ds.] 16:30 

La llegada 17:00  20:00  22:25  00:50 

No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas       21:15

Jack Reacher: Nunca vuelvas atrás 23:30

Sully 12:15  16:00  21:45 

Trolls 12:15  16:00  18:00              [ds.] 20:20

Un monstruo viene a verme 22:45  01:00      [dv. i dm.] 19:00

Cigüeñas 12:20

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

Centre Parroquial d'Argentona
C. Bernat de Riudemeia, 4 - Argentona

Historia de una pasión 21:00 (3 des.)         19:00 (4 des.)     

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

Como reinas  18:00 (3 des.)          20:15  (6 des.)

Inferno  20:00 (3 des.)       18:00  20:15  (5 des.)       18:00  (6 des.)

Ocine Arenys
93 792 33 90 · Golfes: dissabtes                                                          

Vaiana  16:00  18:10  20:20  22:30

Villaviciosa de al lado  16:30  18:30  20:30  22:30

1898. Los últimos de Filipinas  16:00  19:00  22:00

Animales nocturnos  

 16:00  18:15  20:30  22:40         [dv. i dl.] 18:00  20:15  22:·30

Aliados 17:00  19:30  22:00

Marea Negra 16:00  18:15         [dv. i dl.] 18:00

La reina de España 20:00

Animales fantásticos y dónde encontrarlos 

 16:30  19:15  22:00

La llegada 20:20  22:40         [dv. i dl.] 20:10  22:20

Sully 22:30

Trolls  16:15  18:00

Aquesta setmana la programació va del 2 al 6 de desembre

twitter.com/totmataro

facebook.com/totmataro

Siguis on siguis i sempre que vulguis, pots estar connectat a 
l’actualitat de la teva ciutat entrant a totmataro.cat  
o des la xarxa social  
que prefereixis!

www.totmataro.cat

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

  No, no parlem de l'univers Harry 
Potter, a Doctor Strange Marvel 
ens torna a donar una magnífi ca 
adaptació del món del còmic a la 
gran pantalla, sense desentonar 
del relat de les anteriors pel·lícules 
del seu univers cinematogràfi c.

Dues hores d'un fi lm rodó, 
amb diàlegs i acció, que no perd 
fl uïdesa en cap moment. Scott 
Derrickson aconsegueix endins-
ar-nos en ple univers on la màgia 
juga un paper molt important que 
desconeixíem, en un personatge 

Quan la màgia es torna creïble 

 "Doctor Strange" d'Scott Derrickson

que, a priori, podia semblar més 
difícil d'adaptar dins de les pel-
lícules de superherois. Si podem 
considerar-ne el Dr. Stephen 
Strange un heroi, és clar.

Per descomptat, però, l'èxit ab-
solut del fi lm radica en els seus ac-
tors. Benedict Cumberbatch, com 
no podia ser d'una altra manera, 
està excels, és la representació més 
fi del de l'enigmàtic personatge 
de l'univers Marvel. Però Tilda 
Swindon, Mads Mikkelsen, i tants 
altres també realitzen una magní-
fi ca actuació que ajuda a fer una 
immersió completa a la història.

 

Un moment del film. 

Pregunta de la setmana
Quina altra famosa pel·lícula amb 
protagonista femenina van dirigir 
els directors de Vaiana el 1990?

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

Resposta del núm. 1746
‘Profesor Rubeus Hagrid’

Guanyadors:
Francisca Cruz Calzado.

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. 1748 del 2 al 8 de desembre de 2016

*4 m d'instal·lació màxima

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

· Per 150€ més instal·li: o

MARCA A ESCOLLIR:

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

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

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

MARCA A ESCOLLIR:

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

MARCA A ESCOLLIR:

Instal·lació inclosa*
670€

3.000 Frig.
Instal·lació inclosa

25KW

1.365€

Inclou el tram de sortida de fums 
subministrats amb la caldera
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VAIANA

La història es desenvolupa fa dos 
mil·lennis en unes illes del sud del Pací-
fic. La protagonista és Moana Waialiki, 
una jove que desitja explorar el món 
navegant per l'oceà, filla d'un important 
capità que pertany a una família amb 
diverses generacions de marins.
Direcció: John Musker, Ron Clements 
Animació
113min

ANIMALES NOCTURNOS 

Narra la història de Susan Morrow, una 
dona que després d'abandonar al seu 
primer marit, viu amb un metge. Tot 
d'una rep un paquet en què descobreix 
la primera novel·la del seu ex. Hi desco-
brirà que a la seva vida hi falta quelcom.
Direcció: Tom Ford
Intèrprets: Amy Adams, Jake Gyllen-
haal, Armie Hammer
115min

1898. LOS ÚLTIMOS DE...

Narra el que va passar a finals del segle 
XIX, a la colònia espanyola de Filipines, 
quan un destacament espanyol va ser 
assetjat al poble de Baler, a l'illa filipina 
de Luzón, per insurrectes filipins revolu-
cionaris, durant 337 dies. 
Direcció: Salvador Calvo
Intèrprets: Luis Tosar, Emilio Pala-
cios, Álvaro Cervantes, Javier Gutiérrez 
105min

VILLAVICIOSA DE AL LADO

Qui no ha somiat alguna vegada amb 
que li tocava la loteria? Tots hem jugat a 
imaginar què faríem si ens convertíssim 
en milionaris de la nit al dia: Què passa-
ria si el somni, finalment, es fes realitat?
Direcció: Nacho G. Velilla
Intèrprets: Carmen Machi, Arturo Valls, 
Belén Cuesta, Macarena García, Leo Har-
lem, Jon Plazaola
128min

UN HOMBRE LLAMADO OVE

Ove, de 59 anys, un home rondinaire que 
ha perdut la fe en tot el món, inclús en 
ell mateix, fins que la seva visió negativa 
de l'home i la societat és posada a prova 
per una família que es trasllada a la casa 
del costat.
Direcció: Hannes Holm
Intèrprets: Rolf Lassgård, Bahar Pars, 
Filip Berg, Ida Engvoll
116min

LA PASIÓN DE AUGUSTINE

La revolució cultural i social comença a 
prendre forma a la conservadora ciutat 
de Quebec als anys 60. En una petita 
escola als afores, la Mare Augustine 
dedica la seva vida a ensenyar a través 
de la música. 
Direcció: Léa Pool
Intèrprets: Céline Bonnier, Lysandre Mé-
nard, Diane Lavallée, Valérie Blais
103min

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

CALEFACCIÓ-GAS
CALDERES

Pressupostos sense compromís

SOM

PROFESSIONALS
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Sèniors

Alienació social

Des del començament de la història, 
la humanitat s'ha regit per la lluita 
de classes de poderosos explotant 
a oprimits. Explotació durant molt 
de temps basada en la ignorància 
d'una societat analfabeta, fins que 
el nazisme va començar a canvi-
ar-la, mitjançant la manipulació 
social, política i psicològica. Des 
de llavors, s'ha anat creant una so-
cietat socialment alienada, amb la 
gran paradoxa, de què tot i haver-se 
superat l'analfabetisme, s'està ge-
nerant una pobresa mental, que fa 
que la gent no pensi. Una societat 
de persones alienades, immerses 
en un sistema de poder social que 
impedeix que puguin pensar lliu-
rement, sobre l'entorn negatiu que 
les condiciona i manipula, generant 
una drogodependència social difí-
cil de superar.

Tot comença en el sistema edu-
catiu, que té com a únic objectiu la 
creació de mà d'obra barata, sigui 
intel·lectual en la universitat o ma-
nual en la formació professional. 
S'ensenyen molts coneixements, 
però no s'ensenya relacionar-los a 
favor de les persones i sí en canvi a 
favor de la rendibilitat econòmica. 
Continua aquesta drogodependèn-
cia amb els mitjans de comunicació, 
amb el que s'anomena "infoxica-
ció", un excés d'informació con-
tradictòria, que donada la seva 
complexitat, fa difícil esbrinar les 
qüestions substancials de les ba-
nals. Finalment, entre molts d'altres, 
el coneixement psicològic sobre 
el comportament humà en xarxes 
socials, com Google, Facebook i 
d'altres, utilitzat per fomentar un 
consumisme convulsiu del temps 
anihilador de l'essència humana.
JOSEP ARACIL I XARRIÉ
President d'Eurosènior

joarxa@gmail.com
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El mercat de l'Escorxador. 

 Daniel Ferrer 

Els mercats de marxants de Mataró fa anys que tenen 
diferents demandes sense resoldre. Però en la visita 
anual que van fer al gener del 2016 amb la regidoria 
de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Mataró 
se'ls va obrir la possibilitat de començar a posar fi l a 
l'agulla a algunes de les seves llargues reivindicacions. 
D'allà, per començar, en va sortir una taula de treball 
mensual amb una llista de problemàtiques i un seguit 
de prioritats. "Em vaig trobar amb què m'explicaven 
reivindicacions recurrents que mai se solucionaven 
i els vaig veure preocupats", explica al Tot Mataró 
la regidora de Promoció Econòmica, Dolors Guillén. 
A partir d'aquesta taula de treball s'han plantejat i 
tirat endavant diferents mesures que fan que la re-
novació i millora dels mercats ja comenci a ser un fet.

Taula de treball compartida

Ja s'han reunit deu vegades al llarg del 2016. La 
taula de treball mensual, molt ben valorada pels 
marxants, és "compartida i fl exible". Hi intervenen 
els mateixos marxants a través de l'Associació de 

En quina situació es troben els mercats 
de Mataró? L'Ajuntament de la ciutat hi 
aposta des de la regidora de Promoció 
Econòmica i des de fa un any ha creat 

unes taules de treball mensuals i compartides 
amb tots els agents implicats.

El mercat del Pla d'en Boet és el que més pro-
blemàtiques genera. De fet, és el mateix que a 
partir d'aquest 2017 mostrarà canvis importants: 
incorporarà parades d'alimentació, s'hi progra-
maran més activitats infantils i hi haurà més 
presència policial per evitar robatoris. 

Al reportatge d'aquesta setmana parlem amb la 
regidora Dolors Guillén i el president dels mar-
xants, Martí Ramoneda, per descobrir quina és 
la situació, no només del mercat del Pla d'en 
Boet, sinó també de la resta i, sobretot, quines 
són les principals iniciatives que s'estan tirant 
endavant i les que encara són sobre la taula.

La renovació dels  
mercats de MataróREPORTATGE

Text: Marta Gómez

Fotos: Daniel Ferrer

Una taula de treball i una enquesta determina que 
el mercat del Pla d'en Boet incorpori alimentació

Tot 4,5,6 Reportatge 1748 Mercats de Mataró.indd   2 30/11/16   10:36



 

Twist your world

CO2: 119 - 152 g/km ∙  Consumo: 4,6 - 5,9 l/100km
Garantia 5 anys. PIVE 8. Model fotografiat ASX 160 DI-D Kaiteki. Oferta vàlida fins al 30 de juny de 2016. Preu de l’ASX 160 MPI Challenge, vàlid per a Península i Balears per a clients particulars que financien a través de Santander 
Consumer EFC SA per un import mínim de 12.500€ a un termini mínim de 48 mesos. Aquesta oferta inclou: promoció, garantia de 5 anys o 100.000 km, IVA, IM, transport i Pla PIVE 8 (subjecte a disponibilitat i condicions del Pla al moment 
de la compra). Finançament subjecte a estudi i aprovació de l’entitat financera. Mitsubishi recomana lubricants 

Dóna la volta al teu món i mira les coses d’una altra manera amb el Mitsubishi ASX, el SUV més esportiu, amb noves 
versions altament equipades i cinc anys de garantia. Decideix-te per una tracció davantera o el sistema “All Wheel Control”. Escull 
canvi manual o automàtic de 6 relacions. I tria entre 3 motors d’última generació, dièsel o gasolina, de fins a 150 CV, tots amb baix 
consum i emissions reduïdes de CO2.

Gama ASX des de 15.700€.

con conducción eficiente, doble ahorro

PIVE 8
BARCELONA - SANT BOI DE LLOBREGAT - GRANOLLERS - MANRESA - REUS - SANT QUIRZE DEL VALLÈS

NOVES INSTAL·LACIONS A MATARÓ
Carretera de Barcelona, 49. Mataró.

Tel. 902 450 475 / www.mitsubishi-cat.com
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Adéu als de segona mà
Des de l'Ajuntament ja s'ha començat a prendre 
alguna mesura treballada a la taula de treball amb 
els marxants. En concret, la supressió dels mer-
cats de segona mà de l'Escorxador i Cerdanyola, 
gestionats per dues promotores respectivament. 

La mesura ha estat presa conjuntament des de la 
regidoria de Promoció Econòmica i la regidoria de 
Benestar Social, entre altres coses, per les queixes 
dels veïns i la deslleialtat que suposava amb els 
mercats de marxants.  "Aquests mercats tenien 
una llicència d'un dia al mes, sense estar lligats a 
demostrar el pagament dels impostos respectius", 
assegura la regidora de Promoció Econòmica al 
Tot Mataró, Dolors Guillén, que afegeix: "si tenen 
producte nou enmig del de segona mà, és com-
petència directa amb els marxants, i això ens ho 

han reconegut les mateixes promotores".

"Les promotores van vincular aquests mercats a 
una acció social i per això vam fer intervenir a la 
regidoria de Benestar Social", relata Guillén. Tot 
i així, l'acció social d'aquests mercats no es va 
poder demostrar i "des del setembre ja no hi ha 
hagut cap mercat de segona mà", perquè des del 
consistori es van retirar les llicències.

Ara, però, a la jornada participativa del PAM cele-
brada recentment, les dues promotores d'aquests 
mercats han tornat a demanar la concessió de 
llicències i segueixen vinculant aquests mercats 
a una acció social. Guillén però, recorda que "hi 
haurà acció social quan entreguin íntegrament els 
diners recaptats a una ONG, associació o entitat 
sense ànim de lucre".

Marxants del Maresme i ASOMERCAT, però també 
un advocat i membres de l'equip tècnic de promoció 
de ciutat, així com la mateixa regidora de Promoció 
Econòmica, Dolors Guillén. "Sempre havíem tingut 
molt bona relació amb l'Ajuntament però des de la 
creació d'aquesta taula hi tenim més fl uïdesa i rapi-
desa. Abans només plantejàvem les problemàtiques 
urgents, ara podem analitzar altres aspectes", ex-
plica al Tot Mataró el president de l'Associació de 
Marxants del Maresme, Martí Ramoneda.

Les dues primeres i principals demandes en l'ini-
ci de la taula de treball eren "la neteja d'aquests 
mercats i l'augment de policia per evitar manters 
i robatoris", explica Guillén, que assegura que la 

màxima preocupació se centra en el mercat del Pla 
d'en Boet i que allà ja s'ha doblat la presència poli-
cial en els darrers mesos. 

En l'última Jornada de Marxants de la Comarca, 
celebrada a principis del mes de novembre, s'hi van 
compartir experiències i mancances de cada mu-
nicipi. "Mataró, una vegada més, es va posicionar 
com a impulsora d'aquestes taules de treball", ex-
plica Ramoneda que afegeix: "Volem que sigui un 
referent comarcal, independentment que volem que 
tots els mercats també funcionin correctament".  
Amb la presència de la Diputació de Barcelona, la 
majoria d'alcaldes de la comarca i diferents regi-
dors  també es va plantejar la possibilitat de fer una 

Reportatge
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 Daniel Ferrer 

S'han suprimit 
els mercats de 
segona mà per la 
deslleialtat amb 
els mercats de 
marxants"

Laia l'Arquera. Unes pantalles que, a més a més 
d'anunciar diferents activitats culturals també si-
tuarà els mercats i en recordarà els horaris i les 
activitats. "Els marxants ens van demanar que als 
mercats hi passessin coses", explica Guillén. És per 
això que des de fa un mes s'han posat en marxa dife-
rents activitats infantils al mercat del Pla d'en Boet.

Alimentació al del Pla d'en Boet

Una altra demanda per part dels marxants era la 
incorporació de l'alimentació al mercat del Pla d'en 
Boet. L'Ajuntament ha estudiat la possibilitat de fer-ho 
i fi nalment s'ha determinat que s'hi incorporarà molt 
possiblement abans de l'estiu. De fet, els resultats 
d'unes enquestes a usuaris i no usuaris del mercat 
respecte dels seus hàbits de compra, apunten que 
aquesta incorporació de l'alimentació podria afa-
vorir al mercat. "Ho tenim tot enllestit per tirar-ho 
endavant, només ens falta encetar el concurs públic 
per a les 7 o 8 parades que incorporarem en aquest 
mercat", assegura Guillén. El plec de clàusules per a 
l'adquisició d'aquestes parades podria estar enllestit 
durant el primer trimestre del 2017. "Nosaltres cele-
brem la decisió", diu Ramoneda que continua: "Feia 
molt de temps que ho reclamàvem per la necessitat 
de reactivar el mercat".

"Estem fent molta feina, hem complert els objec-
tius que ens vam marcar, tenim bona complicitat i 
volem seguir treballant per millorar altres aspectes", 
conclou la regidora. "Nosaltres fem un balanç molt 
positiu de tot el que hem treballat aquest any, con-
siderem que tot el que siguin noves iniciatives són 
bones per millorar", conclou Ramoneda.

gran taula de treball comarcal liderada per Mataró. 

Que als mercats "hi passin coses"

En aquestes taules de treball i a partir de les primeres 
propostes "es plantegen altres necessitats" com ara 
"la dinamització i comunicació dels mateixos mer-
cats", relata Guillén. Així, l'Ajuntament s'ha plante-
jat tota una campanya de difusió i comunicació  per 
potenciar i arribar al públic que en els darrers anys 
ha preferit els grans magatzems o les plataformes 
online abans que els mercats.

Des de l'Ajuntament s'ha elaborat un díptic informa-
tiu específi c amb la situació i informació d'horaris de 
tots els mercats. Mataró en aquests moments té sis 
mercats fi xos en funcionament: L'Escorxador, Cirera 
Molins, Plaça Gran, Plaça de Cuba, Cerdanyola i Pla 
d'en Boet, que consten en aquesta documentació i 
que s'ha repartit a totes les ofi cines de turisme de 
la  comarca, hotels i al Palau Robert de Barcelona. 

A la difusió en paper s'hi suma la publicitat di-
nàmica a través de dues pantalles de LED grosses 
situades a la sortida Mataró Oest de la C32 i a la 
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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

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

Dinamització pels festius d'obertura 
La Unió de Botiguers programa concerts de Las Divinas i facilita tres espais per deixar 
els fills i filles pels dies 4, 6, 8 i 11 de desembre

Comerç: Redacció

 La campanya de Nadal, la més 
important pels comerços de la 
ciutat, arrenca amb la imminència 

de fi ns a quatre festius d'obertura 
comercial la setmana vinent, els 
dies 4, 6, 8 i 11. Per tal d'omplir de 
compradors el centre de la ciutat, 
la Unió de Botiguers ha programat 

per a aquests quatre dies i també 
el diumenge 18 –l'últim abans de 
Nadal– dues novetats: la dinamit-
zació amb concerts per botigues 
i al carrer a càrrec de Las Divinas 

AMB EMPENTA
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La gran novetat d'aquest any seran els tres espais per a jocs, ta-
llers i contes per a nens i nenes. Del 23 de desembre al 8 de gener 
–excepte Nadal, Sant Esteve, Cap d'Any i Reis–, de les 10.30 h a les 
13.30 h i de les 17.30 h a les 20.30 h, els espais Cut & Fun del c/Sant 
Cugat, Apren.cat del Camí Ral i Kangurs al c/Jaume Isern estaran 
oberts per oferir activitats per a la canalla mentre els pares fan les 
seves compres. Les famílies tindran tiquets per a una hora a cadas-
cun d'aquests espais comprant a les botigues associades i a partir 
d'aquesta primera hora el servei tindrà un cost de cinc euros l'hora. 
Pel President d'UBM Jordi Novo "són tres espais que comprenen 
tot el centre i facilitaran a les famílies de conciliar fi lls i compres".

Tres espais ideals pels fills

i els tres espais amb jocs, tallers 
i contes perquè els pares i mares 
puguin deixar les criatures mentre 
fan compres o ajuden els Reis, el 
Tió i el Pare Noel.

El Nadal comercial sona-
rà a Mataró amb música de Las 
Divinas. Es tracta d'un grup es-
pecialitzat en tecles artístiques 
diverses com música, cant, dan-
sa i claqué, que actualment està 
actuant arreu de Catalunya amb 
diverses obres d'èxit, basats en la 
música de la primera meitat del 
s.XX. Molts compradors se les tro-
baran 'in situ' quan vagin a com-
prar, ja que actuaran en els prin-
cipals carrers i places comercials 
del centre, oferint el seu repertori i 
entonant també cançons de Nadal 
a l'estil de Frank Sinatra.

Tió i Escudella
La UBM també repeteix convo-
catòria de dos clàssics com són el 
Tió Solidari, el 22 de desembre a 
l'alçada del "Xurrero" i l'Escudella, 
el dia 17 a la Plaça Gran.
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2 hores 
Val de

Del 3 a l’11 de desembre recull a l’Oficina de Turisme 
el val de 2 hores gratuïtes per als aparcaments de 
l’Espai Firal - Parc Central i de la Plaça de Granollers 

Tarifa: 0,036 €/min.
1 hora: 2,16 €€€€

facebook.com/totmataro
L’actualitat de Mataró al Facebook!

Satisfacció 
Les persones que intentem acompanyar a la gent en la recerca de feina han de tenir 
un plus afegit a les 8 hores laborals.

Enfeina't: Olga Lorente

 Fa unes hores rebia un missatge 
d'una persona que va aparèixer ja fa 
més d'un any perquè l'acompanyés 

en el seu procés de canvi. M'he 
sentit atreta per escriure-ho i com-
partir-ho amb vosaltres que lle-
giu i compartiu el que penso, que 
m'escriviu mails demanant-me 

assessorament, i que jo voluntària-
ment i sense cost econòmic, m'im-
plico en el vostre dia a dia i intento 
generar-vos recursos perquè demà 
us sigui un dia millor.

AMB EMPENTA
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ENFEINA'T:
Olga Lorente Valero
Psicòloga Sòcio-laboral 
www.olgalorente.com
olgalorentevalero@gmail.com

Aquesta persona era algú de-
cebut, trist i enfadat amb el món 
laboral que tant l'havia maltractat. 
Venia d'un sector castigat, molt 
més en l'àmbit local, com és la 
banca.

Havia perdut qualsevol com-
petència de ser objectiu amb ell 
mateix i veure que hi havia moltes 
coses que els temps difícils l'ha-
vien ajudat a generar.

A banda de treballar la confi ança 
i d'intentar que agafés les regnes 
de la seva vida i oblidés que dei-
xar-se portar pel corrent no li havia 
funcionat, vam connectar en una 
sèrie de competències que han 
fet que anéssim retrobant-nos al 
llarg del temps.

totmataro.cat/
blocs/enfeinat

"Un aprenentatge 
personal no pot tenir 
preu"

Treballar amb persones no és 
vendre, la part humana no pot 
desaparèixer, i això avui m'ha fet 
sentir especial, perquè només que 
això ens passi un cop a la vida als 
professionals del sector, ja tindrà 
sentit passar per tot el que pas-
sem dins la nostra temporalitat, 
exàmens, mèrits i quantifi car què 
valem...

El que realment val és viure-
ho, des de dins i sé i em sento or-
gullosa que només per aquestes 
petites coses que la gent com-
parteix amb tu, la meva feina 
valdrà la pena.

M'ha arribat una foto on em 
comenta que ha engegat el seu 
propi negoci, i em sento orgullo-
sa d'haver-la acompanyat un tros 
en aquest procés; perquè no tot és 
econòmic i segur que podrà fer un 
balanç positiu d això:

Un aprenentatge personal NO 
pot tenir preu.

Cal tenir present que un mateix 
sempre és vàlid. Tot!, tot aporta i 
tot suma.

Que tot canvi és un desequilibri 
que ens posa a prova i del que sens 
dubte sortim més que enfortits.

Les persones que intentem 
acompanyar a la gent en la cer-
ca de feina, hem de tenir un plus 
afegit a les 8 hores laborals, crec 
que és quelcom que va amb nos-
altres, que quan passegem un diu-
menge al matí i veiem un cartell 
pensem en aquella persona que 
li pot encaixar.

Només així millorarem la qua-
litat de vida de la gent que ens 
confi a la seva història i només 
així empoderarem la nostra feina.

A TÀCTIC 
NO FEM 
WEBS

FEM MÉS QUE WEBS

www.TACTIC.CAT
- 93 790 97 73 -
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COMPRA VENDA 

COMPRO MAQUINARIA HOSTELERÍA 
usada. 93.741.00.00 
VENTILADOR TECHO C/LUZ, mando 
distancia. Sin estrenar, embalaje 
original. Para estancias de hasta 
45m2. Económico. 668.682.340 
(WhatsApp)

COMPRA VENDA IMMOBILIARIA

167.000Ð PIS + PÀRQUING 60m2 
davant Parc Central. Vistes. 
677.709.533
COMPRAMOS CASAS. Centro de 
Mataró, o garajes, locales, pequeños 
solares, etc. No importa estado. 
Buscamos cualquier sup. edifi ca-
ble para promoción de viviendas. 
También Permutas, buscando la 
mejor rentabilidad para Ud. Máxima 
seriedad y discreción demostrada. 
Pago inmediato contado. Su Casa 
93.757.12.82
VENC PÀRQUING. Avda. Recoder (cot-
xe petit). 93.799.17.29 de 20 a 22h. 
¿LE URGE VENDER su piso? dispo-
nemos del dinero al contado para 
comprarlo inmediatamente a par-
tir de 3 días. F. escrituras y entrega 
de llaves. Cualquier zona. Su Casa 
93.757.12.82

TRASPASSOS-LLOGUERS

LLOGO HABITACIÓ EQUIPADA tv, 
micro, nevera, internet, dret a cui-
na. Zona privilegiada. 639.703.037 
ES LLOGUEN VIVENDES a dife-
rents zones de Mataró, cases, naus 
industrials. Opcions de compra. 
607.444.232
ALQUILO HABITACIÓN a chica 250€ 
610.363.934
SE TRASPASA BAR Mesón Willy 
(Cirera) a pleno rendimiento. Telf. 
679.247.824 

TREBALL

PRECISEM DONES ENTRE 30-50 
anys. Amb funcions d’encarrega-
da i cambrera per a pis de relax. 
625.511.066 

TREBALL

PROFESSOR/A D’ANGLÈS, nivell 
C1, amb experiència. 2 hores a la 
setmana, etapa infantil, horari 
extra-escolar. Oferim suport peda-
gògic i oportunitat de formació de 
qualitat, en el camp de l’ensenya-
ment de l’Anglès. Contacta amb la 
Montse,  telèfon 93.755.11.58 
PRECISAMOS PERSONAS para ofi -
cina en Mataró. Marta 619.220.947 
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA. 

Disponibilidad horaria. 632.780.702
AUXILIAR ENFERMERIA. Se ofrece 
para cuidar personas mayores /en-
fermos. 647.093.956
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA, pana-
dera, cuidado mayores. 612.401.620
CHICA BUSCA TRABAJO limpieza, 
canguro. 600.382.806 
ME OFREZCO LIMPIEZA en ge-
neral, cuidado ancianos y niños. 
632.290.146 
ATENCIÓ DE GENT gran o de per-
sones amb alguna incapacitat. 
Senyora mitjana edat amb experi-
ència, mitja jornada, horari convenir 
inclosos festius. 633.123.616 
BUSCO TRABAJO DE limpieza. 
632.694.070
CUIDO PERSONAS MAYORES. Soy 
chico con buenas referencias. 
Responsable y serio. Por horas o 
interno. 645.403.982 
BUSCO FEINA NETEJA. 645.354.442 
CUIDO ANCIANOS INTERINA. 

688.276.991 
AUXILIAR ADMINISTRATIVA, 

ATENCIÓ al client, recepció. Dona de 
49 anys. Experiència. Disponibilitat 
immediata. Català i Castellà. 
Amabilitat, empatia. 652.716.155 
ES FAN PEDICURES a domicili. Hores 
convingudes 619.650.253 
BUSCO TRABAJO limpieza, plancha. 
631.051.815 

ECONÒMICS

www.totmataro.cat/economics
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CLASSES

PEDAGOGA MOLTA EXPERIÈNCIA. 
Classes reforç català, castellà, ma-
temàtiques, tècniques d’estudi. 
Problemes d’aprenentatge. 10€/h. 
Antònia 693.484.186

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 
PINTOR PROFESIONAL. Económico. 
620.910.144 

ELS ANUNCIS
ECONÒMICS

VALEN

i amb 10%de descompte

sortirà a la REVISTA I A INTERNET

Entra a:
www.totmataro.cat/economics
i introdueix el CODI PROMOCIONAL

eltot

núm. 1748 del 2 al 8 de desembre de 2016www.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!

 EL TOT 1748.indd   7 30/11/16   15:34



Sèniors

El moll de l'os

En aquests moments una part im-
portant de la població de Catalunya 
aspira a crear un estat independent, 
dins del marc de la UE. Aquesta as-
piració legítima genera un problema 
amb l'estat espanyol, que la con-
sidera del tot inacceptable i la re-
butja. L'essència del moll de l'os 
d'aquest problema és fàcil d'explicar. 
Consisteix a aconseguir el vot favo-
rable del 50%+1 en un referèndum 
binari de Sí/No. Les recents lliçons 
de la història, posen en evidència els 
processos fallits referendaris d'Es-
còcia i el Quebec. Aquests resultats 
negatius recomanen descobrir l'es-
sència vital dels projectes enfrontats, 
electoralment més favorables.

La crisi econòmica sistèmica 
del 2008, ha suposat un abans i 
un després, en el que un retorn al 
passat ja no és possible. Ens tro-
bem en una societat en transició, 
en la que els seus principals rep-
tes són superar la creixent desi-
gualtat social i l'atur estructural 
crònic. Un projecte engrescador 
i electoralment favorable d'una 
Catalunya segle XXI, implica so-
lucionar aquests reptes, en quina 
resolució, la classe política, per la 
seva clara dependència econòmica 
dels poders fàctics, hi té poc a fer. 
El moll de l'os d'una Catalunya se-
gle XXI, correspon al paper inno-
vador i creatiu d'una societat civil, 
que malauradament, immersa en 
un tantsemenfotisme negatiu de 
passar de tot, el fa difícil, tot i el 
reconeixement de la seva neces-
sitat, imprescindible i necessària, 
sense la qual els resultats negatius 
d'un referèndum independentista, 
poden portar a fer el ridícul més 
espantós que cal sobretot evitar..
JOSEP ARACIL I XARRIÉ
President d'Eurosènior

joarxa@gmail.com

PROFESSIONALS

PALETA AUTÓNOMO. EXPERIENCIA. 
Pintura, lampista. 653.796.506 
LAMPISTERÍA FERNÁNDEZ. 
Reparaciones, instalaciones. Agua, 
gas y electricidad. 610.565.628 
/93.799.64.77 /607.194.711 
MUDANZAS, PORTES, MONTAJE /
desmontaje muebles. 20 €/hora. 
610.627.821 Whatsapp 
MASAJES EMMA 662.257.120 
SERVICIO DE REFORMAS y construc-
ción. A partir 15€/h. Presupuesto sin 
compromiso. Se hace factura. www.
zoly.es 631.483.289 
HIRUDOTERAPIA, MASAJES 
662.257.120 
LAMPISTA,  FONTANERÍA , 
ELECTRICIDAD, aparatos eléctricos, 
reparación lavadoras, calentadores, 
calderas. 697.725.158
PINTOR, ESTUCADOR. 632.978.080 
MUDANCES ECONÒMIQUES . 
692.021.141

VARIS

BUSCO PAREJA ESTABLE. 
674.471.893 José 

CONTACTES

TRAVESTI MORBOSA. MATARÓ. 
Jackeline 611.347.338 
ROSY 40 AÑOS. Venezolana recién 
llegada. Cariñosa. Casa particular. 
698.359.037 
ESTRELLA MADURITA. Muy cariño-
sa. 120 de pecho. Piso particular. 
688.253.126 
MADRE SEPARADA, DISCRETA. 
Pido ayuda económica. Particular. 
Máxima discreción. 632.257.231 
PRECIOSA MASAJISTA 27 años. 
Pícara y sensual. Particular. Selecto. 
632.257.231 
PARTICULAR LATINA MULATA. 
Simpática. Complaciente. Completa. 
100 pecho natural. 632.543.291 
MASSATGISTA GUAPÍSSIMA. Mataró. 
667.955.000 
KATY, PARTICULAR. 631.287.774 
LAIA 42 CATALANA. 687.072.165
DOS AMIGAS. Japonesa y china. 
Nuevas. Zona Havana. 615.719.971

HIPOTECAS: 
100% + GASTOS
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4.000 tones de Gran Recapte
Els primers balanços de la recollida d'aliments dels Bancs dels Aliments apunten a una xifra 
solidària similar a la de l'any passat 

Solidaritat: Mireia Biel

    Els quatre Bancs dels Aliments 
de Catalunya estimen que la vuite-
na edició del Gran Recapte assoli-
rà una xifra d'aliments recaptats 
similar a la de la passada edició, 
quan se'n van recollir 4.642 tones. 
Segons un comunicat, tot fa pre-
veure que el recompte fi nal d'ali-
ments bàsics superarà les 4.000 
tones. Davant d'aquesta xifra pro-
visional, la responsable de la cam-
panya del Gran Recapte, Swrsin, 
assegurava dissabte, al tancament 
de la campanya que la "sensació 
és molt bona". Hindersin va apro-
fi tar per fer una crida "a la gent 
solidària que es vulgui apuntar a 

la classifi cació" dels aliments que 
s'han recollit.

Els Bancs dels Aliments han 
"agraït als més de 26 mil voluntaris 

mobilitzats arreu del territori i als 
milers de donants la seva ajuda per 
a fer possible el Gran Recapte". 
I destaquen que "un any més el 
Gran Recapte ha estat el fruit del 
treball conjunt de la ciutadania, 
de les persones que han fet les do-
nacions, dels mitjans de comuni-
cació que ajuden a fer-ne difusió, 
de les empreses col·laboradores 
que aporten els recursos i de les 
entitats d'ajuda social que facili-
ten la distribució dels aliments".

Primer balanç
Aquest balanç es va fer dissabte 
passat a les set de la tarda amb  
les dades de Girona, Tarragona, 
Lleida, dels delegats comarcals de 
Barcelona i dels aliments rebuts al 
magatzem de Barcelona i part dels 
que encara resten als establiments 
i les plataformes logístiques dels 
mercats i les cadenes de distribu-
ció. Per tant les xifres fi nals, que 
es donen a conèixer dies després, 
encara es desconeixen. Els Bancs 
dels Aliments recorden que més 
enllà d'aquesta campanya són im-
portants altres donacions i inici-
atives per atendre la necessitat.

300

Més de 300 
persones van ser 
voluntàries a Mataró del 
Gran Recapte, una 
recollida que ja és 
tradicional i que compta 
amb el suport de cada 
cop més persones i 
cadenes de 
supermercats

El Gran Recapte d'Aliments a Catalunya és una campanya de 
recollida d'aliments bàsics per aconseguir que les persones més 
necessitades del nostre entorn rebin ajuda alimentària, també 
serveix per donar a conèixer la situació que travessa aquest grup, 
que arran de la crisi econòmica que estem vivint, ha anat creixent. 
La campanya la duen a terme simultàniament els quatre Bancs 
d'Aliments de Catalunya. Es calcula que actualment, un 20% de 
la població viu en situació de pobresa a Catalunya. 

Un 20 per cent de pobres
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Un dels registres

La tapa guanyadora del Mataró Va de Tapes

ACN 

 Arxiu 

 La valoració defi nitiva i el 
recompte de les votacions de la 
tercera edició de la Ruta de Tapes 
ha atorgat al Pecats 9 21 el premi 
a la tapa guanyadora per votació 
popular. Així, la tapa "cruixent de 
caneló amb sala dolça de pebrot" 
ha aconseguit el suport de tots 
aquells qui durant deu dies la van 
poder tastar.

Dos premis guanyadors
A banda de la torrada cruixent 
amb formatge manxego amb un 
caneló arrebossat i embolcall de 
bacó cruixent amb pebrot, oliva i 
menta que va oferir Pecats 9 21, qui 
també s'ha emportat en aquesta 
edició un reconeixement ha estat 
la Taverna Mil 848.
Aquest altre establiment va oferir 
el què en van anomenar "Botifarra 
Criolla", una barqueta de botifarra 
farcida amb l'autèntica recepta de 
xoriço criollo i salsa chimichurri 
casolana. A ells el jurat els ha 
atorgat el reconeixement com a 
la millor tapa que marida amb el 
màxim patrocinador de la iniciativa 

En aquesta edició s'han servit un total de 27.000 tapes 
per part dels 21 locals participants

La tercera edició de la Ruta de 
Tapes premia la de Pecats 9 21

   La Guàrdia Urbana de Barcelona 
i el Servei de Vigilància Duanera, 
amb el suport de diverses policies 
locals, van realitzar dijous passat al 
matí una operació policial contra 
la falsifi cació de productes desti-
nats al 'top manta'.

Set registres a Mataró
Es van fer fi ns a set registres a la 
ciutat de Mataró, en diferents im-
mobles de Cerdanyola, Cirera i 
Rocafonda. L'operació també es 
va estendre al barri del Besòs de 
Barcelona, al barri de Sant Roc 
de Badalona i l'Hospitalet de 
Llobregat. L'operació la coordi-
nava el jutjat 32 de Barcelona.

Segons han explicat a l'ACN 
fonts pròximes al cas, es tracta 
d'una operació per delictes contra 
la propietat intel·lectual de grups 
o persones que preparaven i distri-
buïen productes falsifi cats desti-
nats al 'top manta'. | Marta Gómez

En pisos de Cerdanyola, 
Cirera i Rocafonda

Registres a Mataró en 
una operació policial 
contra el 'top manta'

mataronina: Estrella Damm.

27.000 tapes servides
Aquesta tercera edició d'aquesta 
Ruta, organitzada pel Gremi 
d'Hostaleria i Turisme de Mataró 
i el Maresme i Estrella Damm, va 
servir un total de 27.000 tapes entre 
tots els 21 locals participants: Auto 
d'Ara, Bar El Casal, Casa Paco, Casa 
Pepe, El Montadito del Centre, El 
Mundial, El Petit Racó, El Racó 
del Jabugo, Frankfurt la Plaça, La 
Gofreria, La Reforma, La Selva Cafè, 
Mil 848, Néstor Tapes, Pecats 921, 
Peix & Chips, Salinas i Sp9rt House.

A més a més, entre el 20 i el 30 
d'octubre, dies en què es va rea-
litzar la ruta, també hi va haver 
tres restaurants que van oferir me-
nús gastronòmics: La Treva, Som 
Terra i Dos Cuiners, com a novetat 
d'aquest any.

Totes dues tapes guanyadores 
a Mataró entraran com a partici-
pants i semifi nalistes al concurs 
d'àmbit català per aconseguir el 
títol a millor tapa de l'any 2016. 
| M.Gómez
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Som globals. Som locals

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

El món gira molt ràpid.  
La teva ciutat també. 

Llegint i compartint  
El Tot Mataró fas possible  

un mitjà local,  
independent i gratuït.

Gràcies!



Entitats d'amants de gossos

L'entrada a urgències de l'Hospital de Mataró

ACN 

 Arxiu 

 L’Hospital de Mataró ha estat 
condemnat per negligència mèdica 
en el cas de la mort d’una dona 
de 90 anys. El jutjat de primera 
instància número 36 de Barcelona 
considera que la mort de la dona 
la va provocar una hemorràgia 
cerebral que es 
va diagnosticar 
amb cinc dies de 
retard i quan ja no 
se li podia aplicar 
cap tractament 
mèdic.

Amb la sentèn-
cia en ferm i sense 
possibilitat de presentar cap recurs, 
la companyia Zurich, assegurado-
ra de l’Hospital de Mataró, haurà 
de fer efectiva una indemnització 
de 64.700 euros que s’abonarà als 
fi lls de la víctima. La xifra, tanma-
teix, és un 25 per cent inferior a la 
que reclamava la família, ja que la 
jutgessa ha considerat que a causa 
de l’avançada edat de la víctima, 
aquesta hauria pogut morir igual-
ment encara que se li hagués di-
agnosticat a temps l’hemorràgia.

La jutgessa veu  negligència per detectar amb cinc dies 
de retard l'hemorràgia cerebral

Condemnen l'Hospital per la 
mort d'una dona de 90 anys

   L’Associació Canina Mataró es 
presenta en societat aquest diven-
dres a les set de la tarda a la sala 
d’actes del centre cívic del Pla d’en 
Boet. L’entitat es vol convertir en 
un agent de diàleg entre veïns i 
Ajuntament per mirar de negociar 
la creació de zones d’esbarjo pú-
bliques per als gossos de la ciutat. 
L’organització que es presenta-
rà públicament aquesta tarda, va 
néixer formalment fa tres anys, ar-
ran de l’augment de la taxa per la 
tinença d’animals, que va passar 
dels vuit als trenta euros, moment 
en què asseguren es va disparar “el 
descontentament dels ciutadans 
amb animals de companyia”. 

Per aquest motiu, un grup de 
veïns es va constituir en aquesta 
associació amb la voluntat de “ser 
un pont amb l’Ajuntament per 
reclamar que es redueixi aques-
ta taxa i que es construeixin més 
zones d’esbarjo per als gossos de 
la ciutat”.  Així mateix, l’Associa-
ció demana que s'aprofundeixi 
més en “l’estudi per a la creació 
d’una zona de platja per a gossos”, 
un espai que asseguren “podria 
repercutir a favor de les zones de 
restauració, que podrien veure 
ampliat el seu àmbit de negoci i in-
cloure el turisme caní”.  | Mireia Biel

Vol més espais públics per 
als animals de companyia

Es presenta 
'l’Associació Canina 
Mataró'

5

La sentència 
considera que es va 
tardar cinc dies a 
detectar els fets

El juliol del 2014
Els fets van passar el juliol 
del 2014 i la família va decidir 
portar-ho davant del jutge a 
través de l’advocada Margarita 
Martín Filgueira, especialista en 
negligències mèdiques del Grupo 

Médico Legal 
BCN.

Segons recull 
la sentència, la 
dona va rebre una 
primera atenció a 
casa, on el metge 
d’urgències li va 

receptar paracetamol i antibiòtics 
per dolor cervical i infecció d’orina. 
L’endemà, la dona va ingressar a 
l’Hospital de Mataró perquè el seu 
estat va empitjorar notablement 
i presentava malestar general i 
somnolència. Passades 48 hores, 
a la dona se li van proporcionar 
cures pal·liatives, però la 
família va insistir i fi nalment 
va ser diagnosticada amb una 
hemorràgia cerebral que ja no es 
podia tractar. | 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)

Si hi havia problemes de parella, en-

tres en una etapa d'aproximació cor-

dial i us doneu una altra oportunitat. 

Un projecte professional encara haurà 

d'esperar uns mesos.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

Si tens parella, sembla que venen 

canvis. Potser cal posar-se al dia i 

transformar allò que ja no funciona 

entre ambdós o pot passar que un 

dels dos demani més llibertat.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Necessitat d'alliberar-se i deixar la 

casa familiar, viure independent. En 

un altre sentit, poden ser canvis res-

pecte a la hipoteca o gestions eco-

nòmiques vers la llar.

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

Estàs guanyant molt en seguretat. 

Has après molt de tu en els darrers 

mesos. Potser encara no et sents pre-

parat per passar a l'acció en alguns 

aspectes. Tot arribarà.

Taure (Del 21/4 al 20/5)

Inexplicablement en tu, et planteges 

un canvi de vida d'arrel. Potser ven-

dre la casa i marxar a un altre indret. 

Sents clarament que ja estàs acabant 

una etapa vital.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

Hora d'enfrontar qüestions senti-

mentals que es troben pendents. Si 

la relació no funciona, potser tocarà 

parlar-ne. Potser simplement, es trac-

ta d'assolir més compromís.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Si bé normalment tens present els 

assumptes materials ara necessites 

una dosi d'il·lusió i fins i tot cert ro-

manticisme. Descobreixes bellesa en 

coses molt quotidianes.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

Et pots sentir una mica nostàlgic o 

potser enyores persones del teu pas-

sat. Aquest mateix sentiment et pot 

resultar inspirador i creatiu. Tens un 

proper viatge en ment.

Bessons (21/5 al 21/6)

Ara mateix prefereixes mantenir-te al 

marge o en silenci. Una certa reclu-

sió que t'ajudarà a posar el teu món 

en ordre. En un parell de setmanes 

tornaràs a treure el cap.

Verge (Del 24/8 al 23/9)

Necessites un canvi d'hàbits diaris, 

tant en la dieta com en l'exercici. 

Això està bé, només mira de no ob-

sessionar-te. Sembla que es mouen 

gestions vers una herència.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

Et preocupa l'economia i el futur dels 

teus fills, si en tens. Voldries tenir 

una mica més controlada la qüestió 

material i estàs esforçant-te molt per 

aconseguir-ho.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)

Tens fe en el que vols fer, però les 

circumstàncies no són del tot fàcils. 

Potser cal aprendre a resistir i a llui-

tar pels teus somnis, en lloc de dei-

xar-ho córrer.

www.facebook.com/dhannaastro

dhannaastro@hotmail.com
Tel. 722 67 23 43
Consulta a l'Hospitalet
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La Fira de Nadal a la plaça Santa Anna, en imatges.

www.totmataro.cat/imatges

Imatges

Daniel 
Ferrer
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Programació facilitada per m1tv

TV m1tv
15:30 L’ENTREVISTA
16:00 1MÓN.CAT
18:00 HOQUEI EN JOC
 En directe
20:00 EN JOC 
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 EL PARTIT
23:30 DE TEE A GRENN
0:00 L’ENTREVISTA
0:30 PANTALLA OBERTA
1:30 L’ENTREVISTA
2:00 TEMPORADA ALTA
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 TEMPORADA ALTA
15:00 PANTALLA OBERTA
16:00 TORNA-LA A TOCAR SAM
16:30 L’ENTREVISTA
17:00 AL DIA BCN NORD-Maresme
17:30 DE TEE A GRENN
17:45 ENDERROCK TV
18:00 CAMINANT x CATALUNYA
19:00 L’ENTREVISTA
19:30 EN JOC
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 EL PARTIT
 Retransmissió esportiva
0:00 INFORM. 24H. MARESME
0:30 AL DIA BCN NORD-Maresme
1:00 ENDERROCK dilluns
1:30 GAUDEIX LA FESTA
2:00 INFORM. 24H. MARESME
2:30 DOSOS AMUNT 

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 TV
12:45 ESTUDI 3
13:00 DE TEE A GRENN
13:30 LA FÀBRICA
15:00 L’ENTREVISTA
15:30 INFORM. 24H. MARESME
16:00 1MÓN.CAT
18:00 LA FÀBRICA
19:30 NIT DE GALA. 50 ANYS DE
 LA FUNDACIÓ EL MARESME
21:30 L’ENTREVISTA
22:00 AL DIA CAP DE SETMANA
22:30 LA FÀBRICA
0:00 TORNA-LA A TOCAR SAM
0:30 ESTACIÓ DIGITAL +18
1:00 TELÓ DE FONS
1:30 GAUDEIX LA FESTA
2:00 DE TEE A GRENN
2:30 L’ENTREVISTA

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

14:30 RESERVA BIOSFERA
15:00 SET DIES
16:00 TORNA-LA A TOCAR SAM
16:30 L’ENTREVISTA
17:00 DE TEE A GRENN
17:30 ESTUDI 3
17:45 ENDERROCK TV
18:00 PANTALLA OBERTA
19:00 ADOLESCENTS.CAT
19:30 L’ENTREVISTA
20:00 CARNET ESPORTIU
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 TEMPORADA ALTA
21:30 CARNET ESPORTIU
22:00 INFORM. 24H. MARESME
22:30 PANTALLA OBERTA
23:30 TORHNA-LA A TOCAR SAM
0:00 INFORM. 24H. MARESME
0:30 AL DIA BCN NORD-Maresme
1:00 PANTALLA OBERTA
2:00 INFORM. 24H. MARESME
2:30 TELÓ DE FONS

Dijous
7:00 INFORM. 24H. MARESME
7:30 TEMPORADA ALTA
8:00 CARNET ESPORTIU
8:30 INFORM. 24H. MARESME
9:00 PANTALLA OBERTA
10:00 TORHNA-LA A TOCA SAM
10:30 DOSOS AMUNT Versió llarga
11:30 GAUDEIX LA FESTA
12:00 INFORM. 24H. MARESME
12:30 CARNET ESPORTIU
13:00 ADOLESCENTS.CAT
13:30 AL DIA BARCELONÈS 
 NORD – MARESME
 (reemissió)
14:00 INFORM. 24H. MARESME
14:30 L’ENTREVISTA
15:00 CARNET ESPORTIU
15:30 INFORM. 24H. MARESME
16:00 PANTALLA OBERTA
17:00 RESERVA DE LA BIOSFERA
17:30 DOSOS AMUNT

18:00 PANTALLA OBERTA
19:00 DE TEE A GRENN
19:30 TORNA-LA A TOCAR SAM
20:00 CAMINANT x CATALUNYA
21:00 GAUDEIX LA FESTA
21:30 DE TEE A GRENN
22:00 NIT DE GALA. 50 ANYS DE
 LA FUNDACIÓ EL MARESME
0:00 SET DIES
1:00 TORNA-LA A TOCAR SAM
1:30 DE TEE A GRENN
2:00 GAUDEIX LA FESTA
2:30 L’ENTREVISTA

Divendres
7:00 NOTÍCIES EN XARXA
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 BEN TROBATS
12:00 SET DIES
13:00 TEMPORADA ALTA
13:30 DOSOS AMUNT Versió llarga
14:30 DE TEE A GRENN
15:00 CAMINANT x CATALUNYA
16:00 RESERVA BIOSFERA
16:30 L’ENTREVISTA
17:00 AL DIA BCN NORD-Maresme
17:30 GAUDEIX LA FESTA
18:00 RESERVA DE LA BIOSFERA
18:30 RELIGIONS
19:00 CREURE AVUI
19:30 ENDERROCK TV
19:45 ESTUDI 3
20:00 CARNET ESPORTIU
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 TORNA-LA A TOCAR SAM
21:30 CARNET ESPORTIU
22:00 INFORM. 24H. MARESME
22:30 TELÓ DE FONS
23:00 SET DIES
0:00 INFORM. 24H. MARESME
0:30 AL DIA BCN NORD-Maresme
1:00 L’ENTREVISTA
1:30 GAUDEIX LA FESTA
2:00 INFORM. 24H. MARESME
2:30 TELÓ DE FONS

Dimarts
7:00 INFORM. 24H. MARESME
7:30 L’ENTREVISTA
8:00 TEMPORADA ALTA
8:30 INFORM. 24H. MARESME
9:00 RELIGIONS
9:30 TORNA-LA A TOCAR SAM
10:00 NIT DE GALA. 50 ANYS DE
 LA FUNDACIÓ EL MARESME
12:00 INFORM. 24H. MARESME
12:30 CARNET ESPORTIU
13:00 DOSOS AMUNT
13:30 AL DIA BARCELONÈS 
 NORD – MARESME
14:00 INFORM. 24H. MARESME
14:30 L’ENTREVISTA
15:00 CARNET ESPORTIU
15:30 INFORM. 24H. MARESME
16:00 DOSOS AMUNT
16:30 RESERVA BIOSFERA
17:00 RELIGIONS
17:30 L’ENTREVISTA
17:45 ENDERROCK TV
18:00 NIT DE GALA. 50 ANYS DE
 LA FUNDACIÓ EL MARESME
20:00 CAMINANT x CATALUNYA
21:00 L’ENTREVISTA
21:30 SET DIES
22:30 DOSOS AMUNT Versió llarga
23:30 L’ENTREVISTA
0:00 CAMINANT x CATALUNYA
1:00 L’ENTREVISTA
1:30 TELÓ DE FONS
2:00 TEMPORADA ALTA
2:30 GAUDEIX LA FESTA

Dimecres
7:00 NOTÍCIES EN XARXA
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 BEN TROBATS
12:00 DOSOS AMUNT Versió llarga
13:00 L’ENTREVISTA
13:30 CAMINANT x CATALUNYA
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Cultura

Dissabte de gala per la Fundació Maresme
Pep Plaza presenta l'acte al Monumental, que coincideix amb el Dia Internacional de 
les Persones amb Discapacitat i comptarà amb un musical amb els Tangerine Trio

Espectacles: Redacció

 El Teatre Monumental té activitat bona part dels 
dies de tots els caps de setmana de l'any, però demà 
dissabte es convertirà en centre de moltes mirades 
acollint la “Nit de Gala” de la Fundació 
el Maresme. Es tracta d'una nova tra-
dició que, aquest 2016, també servi-
rà per tancar els actes del cinquantè 
aniversari de l’entitat. La Nit de Gala 
comptarà amb la dinamització del 
polifacètic actor Pep Plaza i l’acom-
panyament musical de Tangerine Trio. 

El musical es representarà el dia 
3 de desembre a les 19.30 h al Teatre 
Monumental, coincidint amb el Dia 
Internacional de les Persones amb 
Discapacitat. Les entrades tenen un cost de 10 euros 
en benefi ci de la Fundació i encara poden comprar-se 

als Serveis Centrals de la Fundació el Maresme (Plaça 
dels Bous, 3), i a Direcció de Cultura de l’Ajuntament 
de Mataró (C/ Sant Josep, 9). També on line, al ma-
teix portal de Cultura. Qui no pugui assistir i vulgui 
col·laborar, també pot comprar una entrada amb 

seient “Fila 0”.

Un musical sobre 50 anys
Adreçat a tots els públics, l'espectacle 
estarà protagonitzat per usuaris dels 
diferents serveis ocupacionals que 
conformen la Fundació Maresme. Es 
tracta d’un espectacle de caire musical 
que farà un recorregut pels 50 anys de 
la fundació i amb el qual es vol retre 
homenatge a aquesta llarga singladura.
Els diners recaptats serviran per im-

pulsar projectes de millora de la qualitat de vida de 
les persones amb discapacitat intel·lectual.

Qui no pugui assistir i vul-
gui col·laborar, també pot 
comprar una entrada amb 
seient “Fila 0” amb la que 
podrà col·laborar amb la 
Fundació

La Nit de Gala 
serveix per tancar 
els 50 anys de la 
Fundació Maresme

Anna Aluart 
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Marc Flynn. R. Dorda 

La Fundació El Maresme i la Pastisseria Nougat tornen a 
tenir preparat un nou torró solidari per a aquest Nadal

El torró de quicos de Nougat 
és el nou Torró d'en Santi

 El mataroní Marc Flynn prota-
gonitza el nou musical del Teatre 
Gaudí, ‘El despertar de la primave-
ra’, una producció que es va estre-
nar el passat 14 de novembre i que 
es podrà veure al teatre barceloní 
fi ns al 8 de gener. Flynn –sorgit 
de la Sala Cabanyes– encarna el 
paper de Melchior, el jove prota-
gonista del musical pop rock que 
tracta sobre l'amor adolescent, la 
repressió, la por, l'abús de poder 
i la incomprensió. Ell és un jove 
intel·ligent i astut que, gràcies als 
llibres, ha après diversos aspectes 
sobre la sexualitat humana que la 
societat s'obstina a amagar i rat-
llar de tabú. 

19 números musicals
Flynn protagonitza aquest musi-
cal, que conté fi ns a 19 números 
musicals i que està dirigit per Marc 
Vilavella. Aquest és un dels grans 
projectes del mataroní, després 
de formar part recentment del 
repartiment de ‘Per sobre de totes 
les coses’ de Daniel Anglès o ‘Nit 
de musicals, una nit a Broadway’ 
dirigit per Elisenda Roca i Andreu 
Gallén. |  Mireia Biel

'El despertar de la 
Primavera' fins al 8-1-2017

Marc Flynn, paper 
protagonista  al 
Teatre Gaudí

El torró d'en Santi.

és a dir, sense saber de quin gust 
es tractava.

Torró de quicos, el clàssic
 El torró d'en Santi d'aquest any és 
el de quicos, superat per poc pel 
torró de llimona, mel i speculoos. 
El de quicos és un dels clàssics 
de la Pastisseria Nougat. De fet, 
aquest establiment del carrer Sant 
Josep, ha decidit que d'ara enda-
vant, aquest torró rebrà directa-
ment el nom "Santi", en record 
d'aquest primer procés selectiu. 

Més novetats
En aquesta edició el procés selectiu 
del sabor del torró no ha estat l'úni-
ca novetat. Tot el projecte en si s'ha 
renovat, i aquest 2016 s'ha volgut 
apostar per la personalització del 
producte fi nal. Així, tots i cadascun 
dels usuaris de la Fundació han 
transmès la seva personalitat cre-
ant una etiqueta única, feta a mà, 
amb el nom i l'empremta digital 
que acompanyarà cada barra de 
torró. Un torró que es podrà trobar 
a la mateixa Pastisseria Nougat i a 
la Fira de Nadal de la Plaça Santa 
Anna. | Marta Gómez.

  Nova edició del Torró d'en Santi. 
Com una nova cita al calendari 
mataroní i nadalenc, aquestes pos-
tres solidàries tornen a tenir gust. 
I és que el torró de quicos de la 
Pastisseria Nougat ha estat l'elecció 
per a defi nir-se com el torró solida-
ri d'aquest Nadal. Així, la Fundació 
El Maresme i la Pastisseria Nougat 
han tornat a col·laborar conjunta-
ment en aquesta iniciativa que ja 
arriba a la cinquena edició.

De cadascun dels torrons venuts 
es destinarà un euro a la Fundació 
perquè aquesta pugui seguir amb 
les tasques per a la integració i 
millora de la qualitat de vida de 
les persones amb discapacitat 
intel·lectual.

Procés participatiu
Aquesta vegada l'elecció del gust 
del torró ha anat a càrrec dels ma-
teixos usuaris de la Fundació, que 
en una jornada de tast, van decidir 
quin era el que més els hi havia 
agradat. L'acció va comptar amb 
la participació de cinquanta usu-
aris organitzats en grups de deu 
persones. El procés es va fer tas-
tant diferents torrons a cegues, 
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“Veig la colla amb molta maduresa”
Entrevistem Mia Castellví, cap de colla dels Capgrossos de Mataró en la seva millor 
temporada i que deixa el càrrec el 2017

Castells: Marta Gómez

 Tanqueu l’any de la millor 
temporada de la història pels 
Capgrossos.
 La sensació de la temporada és 
molt bona. Hem fet més actua-
cions que mai, exactament 42. 
També hem fet més castells de 
nou que mai. La sensació és que 
dominem molt bé tots els castells 
de vuit i de vuit i mig i els bàsics 
de nou.

Això us fa avançar cap a la 
Gamma Extra.
Això ens fa creure més en la 
Gamma Extra i buscar-la amb més 
intensitat. El castell de Gamma 
Extra abans era un colofó de fi -
nal de temporada. En fer-ne un ja 
havies fet la temporada perquè el 
més difícil era tota la resta: gent, 
assajos, etc. Ara, en canvi, sembla 
que això està consolidat i també 
la categoria. 

Heu treballat molt.
Hem avançat, per exemple, en la 
torre de nou amb folre i manilles 
que sembla que ara la dominem 
més. Pel que fa al folre i les manilles 

els hem treballat bastant i sembla 
que ja sabem com va. Abans pràc-
ticament fi ns a la plaça d’actuació 
no sabíem com ens respondria tot 
el castell i la veritat és que ara ja 
li hem pres la mida. Per això cre-
iem que és una estructura que 
podrem acabar de consolidar en 
els propers anys i bo i no haver 
descarregat el 9 de 8 ni el 5 de 9 
amb folre la sensació d’assaig és 
que ja els coneixem, que ja sabem 
per on van i que són uns castells 
que ben aviat els Capgrossos tam-
bé podrem dominar.

El 5 de 9 amb folre no el vau 
ni celebrar.
Això és bo: saber que el tens per 
descarregar i no ho aconseguei-
xes. De fet, el treball de l’estruc-
tura del cinc ha estat molt bo i em 
sembla que som la colla que més 
5 de 8 hem fet a plaça, n’hem fet 
15. Hem treballat molt a l’assaig i 
totes les proves del 5 de 9 amb folre 
la veritat és que funcionaven molt 
bé. L’intent que vam fer d’aquest 
castell al Concurs ja es va veure 
que era un 5 de 9 molt sòlid, que 
va pujar molt bé. Aquest últim 
[a Terrassa] no va pujar tan bé i 

sobretot el vam perdre per dalt: 
una mica de nervis, la precipi-
tació... però quant a l’estructura 
estaven treballant molt bé.

Com has vist la colla aquesta 
temporada?
Es veu una maduresa forta, so-
bretot després d’algunes caigudes 
fortes que hem patit. Hem estat 
capaços de tornar a fer castells 
de nou i altra vegada un Gamma 
Extra, això és maduresa. 

Cap a on creus que ha d’anar 
la colla?
Jo crec que s’ha de seguir el curs. 
Tenir molt bé els castells de nou 
bàsics, els de vuit òbviament 
i plantejar-se Gamma Extra a 
més diades. Ja és un èxit que els 
Capgrossos ens hàgim plantejat 
Gamma Extra aquesta temporada 
en cinc diades. Però pot ser més.

El sostre casteller cada vega-
da és més alt.
Els Capgrossos van a bon ritme. 
Jo crec que descarregar aquests 
castells -torre de 9, 5 de 9, 9 de 8– i 
ajuntar-los amb el pilar de vuit ja 
seria una bona fi ta. 

Arxiu 
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Els tastets musicals dels pares de l'escola per als alumnes Cedida 

És el quart any que l'escola organitza aquesta activitat 
amb motiu de la diada de la música

La Santa Cecília del Montserrat 
Solà, amb música al carrer  

 El passat divendres 25 l' escola  
Montserrat Solà  va celebrar Santa 
Cecília, la diada de la música, 
instal·lant cinc espais musicals 
distribuïts en diversos indrets de 
la plaça dels Alocs, el parc de la 
Llibertat i la pròpia escola. 

Cadascun d’ells estava dedicat a 
un estil diferent i els grups musicals 
estaven formats per pares i mares 
de l’escola que d’una manera o al-
tra es dediquen o tenen passió per 
la música. Els estils musicals eren 
música i instrument tradicional, 
cant coral, conjunt de vent, música 
electrònica i rumba. Per cadascun 
d’aquests espais de ciutat  van anar 
passant  expectants alumnes, mes-
tres, famílies de l’escola i també 
ciutadans que passejaven  i que  es 
trobaven amb aquest sorprenent 
regal musical.  | Redacció
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L'exposició dels 100 anys dels Pastorets al museu de Mataró, en imatges

www.totmataro.cat/imatges

Imatges

Daniel 
Ferrer
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Record i homenatge
'In memoriam: la quinta del biberó' al Teatre Monumental 

Crítica de Teatre: Comas Soler

  Dissabte passat es va poder veu-
re al Monumental el muntatge ‘In 
memoriam: la quinta del biberó’. 
Escrit i dirigit per Lluís Pasqual, 
ja havia suscitat molt d’interès 
a Girona quan, a fi nal d’octubre, 
es va estrenar com a espectacle 
inaugural de l’edició d’aquest 
any del Festival Temporada Alta. 
Posteriorment ha estat represen-
tant-se al Teatre Lliure amb totes 
les localitats exhaurides i el proper 
mes de febrer farà estada a Madrid 
i a Bilbao, en versió castellana. No 
és d’estranyar, doncs, que el teatre 
de la Riera estigués ple fi ns a dalt 
de tot, amb un públic expectant i 
signifi cativament més jove i divers 
que l’habitual.

Testimoni
Lluís Pasqual ha explicat que, de 
petit, havia trobat a les golfes de 
casa seva el 'macuto' d’un germà 
del seu pare que havia “desapare-
gut” a la guerra. Era un dels nascuts 
entre 1920 i 1921 que amb tan sols 
disset anys van ser enviats al front 

amb l’exèrcit de la República per 
intentar contenir la supremacia 
de les tropes franquistes. Una gran 
quantitat d’ells van morir a la ba-
talla de l’Ebre i en la desesperada 
retirada posterior. Com que durant 
molt de temps no n’havia pogut 
parlar obertament amb la família, 
Pasqual sempre havia retingut el 
convenciment que calia donar a 
conèixer aquella realitat des del 
teatre. Per això quan ho ha vist 
factible s’ha reunit al llarg d’un 
any amb diversos supervivents 
d’aquella desfeta i n’ha recollit 
dades i vivències. Amb aquest ma-
terial i l’estudi d’altres referències 
escrites ha treballat la proposta 
escènica amb els sis actors joves 
que l’interpreten i que han aportat, 
segons assenyala ell mateix, una 
mirada més distanciada dels fets 
però més còmplice, per raó de la 
seva pròpia joventut. 

To cerimonial
Pascual planteja l’obra com una 
cerimònia de reconeixement a 
tot el col·lectiu d’adolescents 
que van ser duts a la guerra quan 

pràcticament ja estava perduda. 
Ho fa amb una extremada sobri-
etat i amb un cert aire de ritual 
funerari en el qual inclús demana 
al públic de guardar un minut de 
silenci. El suport de projeccions 
d’imatges reals de mobilitzacions, 
de propaganda i d’arengues, totes 
de l’època, que se succeeixen al 
fons de l’escenari amb el reforç 
musical en directe d’una forma-
ció orquestral de cinc músics i 
un tenor, aconsegueixen crear 
l’ambientació idònia per a una 
retrospectiva intencionadament 
reverencial.

En canvi, l’esforç interpreta-
tiu dels sis actors, que és notable, 
contrasta amb les insufi ciències 
d’una dramatúrgia massa migrada 
i incidental per abordar un argu-
ment mereixedor de més gruix. 
Això no impedeix, però, que el 
públic sintonitzi plenament amb 
la voluntat de just homenatge que 
l’espectacle té envers una genera-
ció doblement castigada: per la 
derrota bèl·lica i per l’oblit del seu 
sacrifi ci. Els molts aplaudiments 
fi nals en van donar fe.

Cedida 
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GL14676 Z. ZONA ARGENTO-
NA-CROS: Planta baja muy lumi-
nosa y soleada. Para entrar a vivir. 
Gran salón en 2 ambientes, cocina 
de fórmica con galería de servicio, 
3 habit. , baño y aseo. Calefacción. 
Parking opcional. Oportunidad.  
(C.E. =T)  PRECIO: 92.000€

GL- 14586- ZONA ESTACIÓN: En 
edifi cio con ascensor y totalmente 
exterior. Piso de 4 dormitorios, 
baño completo, amplia cocina offi -
ce con salida a galería y luminoso 
salón con balcón. Muchas posibili-
dades. PRECIO: 167.000€

GL10927 EIXAMPLE: Piso muy 
amplio de 110 m², gran salón 
comedor de 28 m² con salida a 
balcón, cocina offi ce de 9 m² con 
salida a patio, 4 habitaciones 
(actualmente 3) y 2 baños. Piso 
único por precio y características. 
(C.E. =T) PRECIO: 139.000€

GL14297 ZONA CIRERA: Piso de
95 m² distribuido en 3 habitacio-
nes, (2 dobl), comedor de 18 m², 
cocina offi ce de roble con salida 
a balcón muy amplio y acceso a 
terraza sup. 80 m² con estudio y 
aseo, 2 baños completos. 
VISTAS PANORÁMICAS!! 
(C.E. =T) PRECIO: 155.000€

Gl 14350 ZONA EIXAMPLE: Piso 
totalmente reformado 90m2, 4 hab.
Salón com. 25m2 con chimenea, 
cocina offi ce 10m2 , baño completo, 
a. acondic., calefacción, terraza co-
munitario y TRASTERO. PISO MUY 
LUMINOSO Y ZONA INMEJORA-
BLE!!! (C.E. =T) PRECIO: 177.000€

GL14655 ZONA ROCABLANCA 
- LA LLANTIA: Atención, casa en ex-
clusiva. 230 m², garaje 2 vehículos. Vi-
vienda 120 m² + 30 m² patio a nivel, 
gran cocina offi . 14 m², salón con llar 
de foc, 4 habi.,, 2 baños + aseo. Sala 
poliv. 30 m², pl. baja. Acab. calidad. 
(C.E. =T)  PRECIO: 296.000€

GL14184 Z. AVDA. GATASSA: 
Piso con ascensor, excelente pre-
sencia; Salón, balcón muy soleado, 
cocina refor. y actual, baño, galeria 
de servicio, 3 hab. (2 dobl); Suelos 
de gres, ventanas aluminio, aire 
acondic. frio-calor; OPORTUNI-
DAD!!  (C.E. =T)  PRECIO: 94.500€

GL11213 ZONA ESCORXADOR: 
Piso de media altura listo para 
entrar a vivir. Salón luminoso, 3 
habitaciones (2 dobles), cocina 
de fórmica y baño. Ventanas de 
aluminio y suelos de parket.
(C.E. =T)  PRECIO: 55.000€

GL14378 VÍA EUROPA: Piso 85 
m², 3 habitaciones (2 dobles), 2 
baños completos, salón de 25 m² 
con salida a amplio balcón con 
vistas al mar, cocina offi ce de 10 m². 
Totalmente reformado hace 2 años. 
NO DUDE EN VERLO!!! (C.E. =T) 
PRECIO: 195.000€
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L'alcalde d'Argentona, Eudald Calvo. 

Anna Aluart 

Adreça web del banner invertit:

autoboxmataro.es

70€
Amb el CONCURS de la

PARAULA INVERTIDA i el
concurs del

BANNER INVERTIT

Paraula invertida:

TROBARÀS

• 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:
CARMEN LLOVET SAMPER

concursos

Els funcionaris no treballaran però els polítics tindran l'agenda oberta 
per a la ciutadania

L'Ajuntament d'Argentona decideix 
obrir les seves portes el Dia de la Constitució

 Com ja va passar el darrer 12 
d'octubre, l'Ajuntament d'Argen-
tona obrirà portes per atendre la 
ciutadania el 6 de desembre, Dia 
de la Constitució.

L'activitat no serà la d'un dia 
normal, ja que els treballadors fun-
cionaris no hi seran, però l'equip 
de govern ha decidit mantenir les 
agendes obertes per tal d'aten-
dre les entitats o ciutadans que 

sol·licitin reunions. 
Amb aquesta acció simbòlica 

l'Ajuntament dóna suport a la de-
cisió presa divendres passat per 
l'Associació de Municipis per la 
Independència (AMI) d'instar als 
càrrecs electes a treballar el 6 de 
desembre organitzant actes cívics, 
socials i solidaris amb la volun-
tat de convertir els ajuntaments 
en punta de llança del procés 

independentista. 
Eudald Calvo (CUP), alcalde 

d'Argentona i vicepresident de 
l'AMI, va explicar que no es de-
manarà als funcionaris que treba-
llin perquè "suposa un problema 
legal". Calvo afi rma que l'acció es 
mantindrà en l'esfera política: "Ens 
fem responsables de les nostres 
posicions polítiques i ideològi-
ques". | Red
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Gastronomia

La carbassa

D'exterior dur, habitualment de co-
lor ataronjat o ataronjat-groguenc i 
d'interior taronja ben viu o groguenc, 
dolç i fibrós, la carbassa és un ali-
ment típic de la tardor.

L'aigua és el component principal 
de la carbassa, en una proporció del 
90%, fet que fa que la carbassa sigui 
un aliment altament diürètic i depu-
rador del nostre organisme.

Juntament amb l'alt contingut en 
aigua, la carbassa té un baix contin-
gut en hidrats de carboni. Aquesta 
circumstància fa que sigui un aliment 
molt poc calòric, amb unes 30 calo-
ries per cada 100 grams consumits.

La fibra és un altre dels com-

ponents importants d'aquesta 
hortalissa. La fibra és un tipus es-
pecial de carbohidrat que no aporta 
cap nutrient, però que té un paper 
essencial en la neteja del nostre or-
ganisme, a la vegada que contribueix 
a regular el trànsit intestinal i és el 
responsable del seu poder saciant i 
és indicada en dietes d'aprimament.

La carbassa és rica en beta carotè 
i vitamina C, Vitamines del grup E, 
folats i del grup B. Per tot plegat, és 
considerada una hortalissa antioxidant, 
important per al bon estat de la vista, 
de la pell, del cabell i dels ossos i tam-
bé per tenir un bon funcionament del 
sistema immunològic, a la vegada que 
combat els radicals lliures, responsa-
bles de l'envelliment cel·lular.

Destaca la presència de fòsfor, 
un element que juga un paper im-
portant en la formació d'ossos i de 
dents i que contribueix al bon fun-
cionament de l'intestí i del sistema 
nerviós i muscular.

La carbassa és l'ingredient ideal 
per fer cremes, galetes i pastissos. 
Aquesta època de l'any és, preci-
sament, la més típica per menjar 
aquesta hortalissa.
ToT - AMIC
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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

129.000€

PRÁCTICAMENTE NUEVO
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-abierta.3 
dormitorios.2 baños( uno tipo suitte).Calefacción. Sin duda 
es una excelente ocasión!!!

T

REALMENTE ESPECIAL

129.000€

Ref. 12622 LLAVANERES: En Exclusiva para nuestros 
clientes .En bonito  conjunto residencial, en entorno privile-
giado  junto al  mar, con zonas ajardinadas, piscina, zonas 
deportivas con pistas ( tenis ,basquet .etc..), parque infantil. 
Zona  de aparcamiento .Piso alto y perfectamente orientado 
con unas vistas simplemente únicas. Luminosidad, sol y tran-
quilidad. Buena inversión .Alta rentabilidad.

D296.000€

LOCAL INDUSTRIAL
Ref. 12565 CENTRO/JTO. PZA. CUBA: 365m2 + despa-
chos. Zona activa. Ventajas de una nave industrial (fuerza / 
muelle carga acceso camiones /aparc.clientes 4 vehículos) y 
benefi cios de un local semi-comercial. Rectangular, diáfana fa-
cilitando su adaptación cualquier actividad. Vestuarios. 
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Avda. Jaume Recoder, 62, Mataró 
T 937 980 050

comajuan@comajuan.com

www.comajuan.com
Especialistes immobiliaris

Ref. 5582. MATARÓ-PLA D'EN 
BOET: Nau industrial en lloguer de 
350m2 en planta baixa. Disposa de 
barra per a bar i 10 reservats.

REF.4928. MATARÓ-BALANÇÓ I BO-
TER: Nau industrial en lloguer, 450m2 
+ 100m2 d'altells. Ofi cines condicio-
nades. Llum natural, apte disseny o 
similars. Munta càrregues, instal·lació 
elèctrica, 2 banys + vestidor.

Ref. 5272. MATARÓ- CAN BRUGUE-
RA: Casa en venda aïllada, 330m2, 
parcel·la de 1000m2 amb piscina i 
zona barbacoa. 2 banys, 1 lavabo, 
cinc habitacions, 4 dobles amb 
armaris encastats, un estudi. 
Vistes a Mataró. Entrar a viure.

Una imatge de l'opuscle que es distribuirà.   L'Àrea Bàsica d'Argentona. Cedida 

 L’Ajuntament d’Argentona, el 
Centre d’Estudis Argentonins i 
l'entitat Argentona Es Mou, col-
laboren en la distribució de l’opus-
cle d’Alexandre Cirici, un text amb 
una visió particular del municipi 
d'Argentona de fi nals del segle XIX. 

L’opuscle repassa la situació 
de la pagesia, del municipi, els 
seus costums, i també radiogra-
fi a masos, cases senyorials i al-
guns elements molt identitaris 
d’Argentona, com les aigües de 
la font Picant.

 L'equip de l'Àrea Bàsica de Salut 
d'Argentona és un dels 143 equips 
d'atenció primària de Catalunya 
que han rebut el certifi cat d'acre-
ditació per la seva bona pràctica 
assistencial i de gestió. 

Durant l'acte de lliurament dels 
certifi cats, que es va fer a l'Auditori 
AXA, el conseller de Salut, Antoni 
Comín, va afi rmar que l'atenció 
primària de Catalunya és “un tre-
sor” gràcies als seus professionals 
i va assegurar que la reforma del 
sistema està en marxa. | A.C

El Centre d'Estudis Argentona rescata el document 
d'Alexandre Cirici i el distribuirà als comerços 

La Generalitat va premiar 
fins a 143 centres catalans 

Per a donar a conèixer tant el do-
cument com el seu contingut, co-
merços i establiments d’Argentona 
Es Mou distribuiran gratuïtament 
exemplars d’aquest opuscle, docu-
ment històric de la història d’Ar-
gentona, entre els seus clients.

L'autor del text, Alexandre Cirici 
(1892-1945), va néixer a Barcelona. 
Llicenciat en Dret, va ser compro-
missari a l’Ateneu Barcelona per 
la secció de Literatura, Història i 
Antiguitats i va redactar nombro-
sos textos com l'esmentat.  A.C

S'edita un opuscle sobre 
l'Argentona del segle XIX

L'Àrea Bàsica, reco-
neguda per la seva 
qualitat assistencial

Cedida 
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Ref 2480: Rocafonda: Piso en edifi cio con 
ascensor y reformado. 3 habit., 1 baño, 
cocina indep. con galería, salón come-
dor con balcón exterior. Oportunidad 
por características y precio. 70.200€

REFORMADO Y CON ASCENSOR

Ref. 2482: Cerdañola: Planta baja toda 
reformada con patio a nivel, 2 hab., 
amplio salón comedor, cocina indep. 
con zona offi ce, 1 baño. En zona tran-
quila y con todos los servicios.  99.000€

PLANTA A PIE DE CALLE EN COMUNIDAD REDUCIDA

Ref. 2465: Cirera: Piso grandes dimensiones, 
entrar a vivir. 4 hab (2 do), cocina offi. indep. 
galería, 1 baño compl. salón com., balcón. 
Zona inmejorable y vistas al mar.116.000€

2481: Rocablanca: Planta baja en co-
munidad reducida y de reciente cons-
trucción. 2 hab dobles, cocina offi ce, 1 
baño, amplio salón con patio. Terraza 
superior con zona barbacoa. 127.200€

JUNTO A CASCO ANTIGUO

Ref. 2477: Centro: Piso reformado con 
ascensor. 3 hab,, cocina,1 baño, salón 
comedor con balcón/terracita, puertas 
roble, ventanas electric. Comunidad re-
ducida y a 1 min. del centro. 138.000€

Ref. 2472: Cerdañola: En edifi cio con as-
censor , reciente construcción. 2 hab., 1 
baño, cocina indep., amplio salón com.,  
patio a nivel  150m2!. Comunidad redu-
cida, todo exterior. 158.000€

PISO CON TERRAZA A NIVEL

EN EL CENTRO DE MATARÓ

Ref. 2474: Havana: Edifi cio reciente cons-
truc., con ascensor, 2 hab.,  salón comedor 
con salida a balcón y cocina integrada, 
2 baños. Comunidad muy reducida, todo 
exterior y soleado.  196.000€

CON PATIO Y TERRAZA

ÁTICO CON ASCENSOR

Ref. 2476: Eixample: Vivienda de gran me-
traje 120m2 para actualizar. 5 hab. (4 do-
bles), 1 baño, cocina independiente, am-
plio salón comedor con balcón. Terraza 
comunitaria con trastero. 167.200€

DÚPLEX CON 3 TERRAZAS

Ref. 2479: Cirera: Vivienda con entrada 
independiente tipo casita, 3 hab., y estu-
dio sup. con terraza a nivel 40m2, cocina 
idep., amplio salón comedor. Tan sólo 1 
vecino y zona muy tranquila. 178.000€ 

EXCLUSIVA

IMMO NOVA

IMMO NOVA

IMMO NOVA

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

TENEMOS LAS LLAVES DE TU HOGAR: www.immo-nova.es

¡NUESTROS PRECIOS SON DEFINITIVOS 
SIN GASTOS AÑADIDOS!
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Una imatge dels aiguats de Cabrera. Albert Jaime.Cedida  Cedida 

 L’ens responsable del manteni-
ment de les lleres dels rius i rie-
res, l’Agència Catalana de l’Aigua 
(ACA), ha confi rmat a l’Ajunta-
ment de Cabrera de Mar un primer 
ajut econòmic de 50.000 euros 
per tal de pal·liar els efectes dels 
aiguats registrats els passats 12 i 
13 d’octubre. 

La resposta de l’agència arriba 
després que en els darrers dies el 
consistori cabrerenc i el de Cabrils 
exposessin la seva preocupació 
per no tenir constància de cap 
actuació de l’ACA en el temps 
transcorregut des de l’episodi de 
fortes pluges. Els dos municipis 
emetien així un comunicat con-
junt en  que es destacava que els 
danys ocasionats ja estaven quan-
tifi cats i que no eren assumibles a 
través de les arques municipals. 
Ambdós municipis van demanar 

L'Agència Catalana de l'Aigua fa el primer pagament 
demandat per l'Ajuntament

Cabrera rep 50.000 euros pels 

aiguats de l'octubre

 El jove escultor Albert Jaime ha 
estat el guanyador de la tercera 
edició del Concurs de Pintura i 
Escultura de la Festa Major de Sant 
Andreu. Es tracta d'una escultura 
d'acer, el material predilecte de 
Jaime, que evoca elements de la 
natura, en la mateixa línia que la 
resta de la seva  producció artís-
tica més recent.

El segon guardonat ha estat l'es-
cultor mataroní Agàpit Borràs i 
la tercera guardonada, la pintora 
argentonina Glòria Badosa.

Per primera vegada el guanya-
dor s'endú un premi en metàl·lic 
de 1.000 euros a més de fer dues 
exposicions, una col·lectiva du-
rant el 2017 amb els altres dos 
guardonats i una en solitari du-
rant el 2018.

Tres mencions especials
Per la gran qualitat de l'obra pre-
sentada, el jurat també ha volgut 
concedir tres mencions especials 
a M. Carmen Garcia, Jesús Elvira i 
Carolin Mueller. El jurat d'aquesta 
tercera edició l'han format el crític 
d'art Pere Pascual, el també crí-
tic d'art i periodista Josep Maria 
Cadena i l'artista Carlos Bunga.

En total s'han rebut 77 obres, 
entre les quals hi havia 14 escul-
tures i la resta eren pintures. Red.

Les obres s'exposen a Can 
Caralt fins al 8 de gener

L'escultor Albert Jaime 
guanya el 3r Concurs de 
Pintura i Escultura

ser declarats com a zona catas-
tròfi ca juntament amb Vilassar 
de Mar i Premià de Mar després 
dels aiguats.

Des de l’Ajuntament de Cabrera 
de Mar es considera aquesta una 
primera passa que, és en tot cas 
insufi cient per tal de fer front a 
la situació. Per al consistori seria 
necessària una actuació en dues 
fases: una primera d'emergència 
i una segona en què es planifi -
quin les inversions necessàries per 
restablir totes les rieres i torrents.

A més dels torrents i rieres, a la 
vila la pluja va provocar seriosos 
desperfectes als camins de sorra, 
amb especial incidència a la zona 
agrícola. En tot cas la ràpida actu-
ació tant de la brigada municipal 
com de la policia local, tot i trac-
tar-se d’un dia festiu, van evitar 
que els danys fossin majors.

El Consell Comarcal contracta 8 

joves amb un Pla de Garantia Juvenil

 Vuit joves han estat contra-
ctats per desenvolupar tasques 
al Consell Comarcal del Maresme. 
Els joves han estat triats d'entre 
els 51 que es van presentar al Pla 
de Garantia Juvenil.

Els perfi ls professionals que 

tenen són els d'arxivera/biblio-
tecària, tècnica de promoció eco-
nòmica, treballador social, infor-
màtic, tècnica de turisme, tècnica 
de medi ambient, tècnica d'inter-
venció i tècnica auxiliar d'admi-
nistració i fi nances. 
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Una imatge de l'entrega dels premis. Una imatge aèria d'Argentona.Cedida  Cedida 

 L'Arxiu Comarcal del Maresme, 
adscrit al Departament de Cultura, 
va rebre la setmana passada el 
guardó "TIC Cultura" dels Gentic 
Awards 2016 per la tasca de difu-
sió, accessibilitat i transparència 
que fa de la documentació pública 
i privada que custodia i gestiona.

Els Gentic Awards es lliuren en el 
marc de la trobada anual del sector 
TIC català, en què l'Administra-
ció, les universitats i les empre-
ses d'arreu de Catalunya se citen 
per analitzar el sector, compartir 
experiències i establir acords de 
col·laboració i cooperació. La jor-
nada va tenir lloc al Tecnocampus 
de Mataró.  

L'Arxiu Comarcal del Maresme 

Els premis reconeixen la tasca de difusió, accessibilitat i 
transparència dels seus fons documentals

L'Arxiu Comarcal del Maresme rep 

el guardó "TIC Cultura"

  Una avaria va deixar aquest 
diumenge a la nit sense submi-
nistrament elèctric 2.230 clients 
de Canet de Mar, Sant Pol de Mar 
i Argentona.

Segons Protecció Civil, la inci-
dència es va produir quan faltaven 
deu minuts per a les deu la nit i va 
deixar sense llum 1.890 abonats 
de Canet de Mar, 220 de Sant Pol 
de Mar i 120 d'Argentona.

Tot i que els tècnics d'Endesa 
van trigar a localitzar què ha pro-
vocat l'avaria, el nombre de clients 
sense llum es va anar reduint amb 
el pas de les hores. Els afectats 
van poder recuperar el subminis-
trament completament cap a les 
dotze de la nit. Red.

Argentona, Sant Pol i 
Canet són els afectats

Una avaria deixa sense 
llum 2.230 clients del 
Maresme

ha estat guardonat pel projecte de 
digitalització i accessibilitat dels 
fons documentals al portal Arxius 
en Línia, amb més de 9.000 re-
gistres en sis mesos, així com pel 
projecte de digitalització de fons 
d'hemeroteca i accessibilitat en lí-
nia a través del portal XAC Premsa, 
que permetrà la visualització de 
més de 14.300 imatges correspo-
nents a 18 capçaleres de Mataró i 
del Maresme dels segles XIX i XX. 

Els premis també reconeixen la 
tasca de l'Arxiu Comarcal quant a 
la seva col·laboració en projectes 
educatius, com la creació del Web 
Història Comarcal del Maresme i 
la divulgació de l'activitat de l'Ar-
xiu a través de les xarxes socials.

Jarabe de Palo es confirma com a primer grup 

que actuarà al Canet Rock de l'any que ve 

 Pau Donés tornarà a pujar als 
escenaris amb Jarabe de Palo al 
Canet Rock 2017. Aquest és l'anun-
ci d’un dels caps de cartell d’aquest 
festival, que s’ha donat a conèixer 
al mateix temps que les entrades 
s'han posat a la venda pel pròxim 
dia 1 de juliol a Canet de Mar.

L’organització del Canet Rock 
comença a donar a conèixer al-
guns dels detalls de la nova edició 

amb un dels grups que pujarà dalt 
l’escenari, com és Jarabe de Palo, 
qui repassarà el repertori del seus 
darrers 20 anys recopilat al nou 
disc '50 palos' amb hits com ‘La 
fl aca’ o ‘Agua’, ‘Grita’ o ‘Depende’, 
entre altres.  

Pau Donés va explicar que li 
fa especial il·lusió formar part 
d’aquest festival per la seva relació 
amb la població veïna, ja que quan 

era adolescent hi havia estiuejat.
L’anunci d’un dels caps de car-

tell coincideix amb el fet que avui 
s’obre la venda d’entrades amb 
una promoció limitada de llança-
ment a 25 euros. Les entrades es 
podran comprar a través del web 
www.canetrock.cat.

La quarta edició del festival 
CanetRock comptarà amb grups 
d'arreu dels països catalans.
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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

Estació de Renfe/Museu Gaudí (Ref. 
216515) Local Comercial de més de 

700m2 i dos pisos. Doble entrada amb 
porta automàtica. 
155.000€

MIQUEL BIADA (Ref. 213383). Pis amb 
ascensor, 78m2 distribuïts en 3 hab., 
cuina amb galeria, bany, i ampli salo-

menjador orientat a mar.

99.990€

ZONA VELÒDROM. Pis de 90m2, 3 habita-
cions, gran menjador, balcó, cuina ind, 2 

banys (1 en suitte), i galería-safareig. En fi nca 
de excelent imatge, amb ascensor. Parquing i 

traster inclosos en el preu.

172.000€

CERDANYOLA SUD (Ref. 216450).
Pis de 45m2, 2 dormitoris, bany,
cuina i menjador. ideal inversió!

46.000€

*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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Plaça Santa Anna (Ref. 216379) 240m2. 
dues cases en ple centre històric de Ma-

taró, possibilitat de fer planta baixa més 2 
pisos, ideal per a inversió. 

540.000€

PERAMÀS CASA (Ref. 218522) Casa de 
137m2 utils + 45 m2 de patis, 4 dormi-

toris (1 en planta baixa), menjador, bany, 
amb plat de dutxa I parquing.

270.000€

ELS MOLINS. Casa a tres vents de 286m2 
en 3 plantes i terrassa solarium. Dues viven-

des independents de 90m2, garatge de 70m2 
amb taller, bany i pati. Terrassa de 55m2 amb 

vistes panoràmiques. 

250.000€

ROCA BLANCA (Ref. 216567). Pis gran 
de 80m² a Roca Blanca, 4 dormitoris, 

menjador, cuina, bany i dues balconades. 
Reformat!

150.000€
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La cantautora Judit Neddermann.  Mireia Biel 

Judit Neddermann,  
la vida en una melodia

 Mireia Biel

 Veu dolça, estil propi i passió, molta passió. Així és 
Judit Neddermann i així es podria descriure també 
la seva música. Amb el seu segon disc sota el braç, 
'Un segon', la cantautora segueix endavant amb 
una carrera artística que, de moment, no té límits. 

No és estrany que la música sigui un element més 
de la vida de Neddermann quan relata que "sempre 
l'he viscuda de molt a prop, sobretot perquè els meus 
pares en són uns enamorats", remarca. Un aspec-
te, aquest, que l'ha fet viure la música intensament 
gairebé sense adonar-se'n. 

Tot plegat ha contribuït, d’una manera o altra, a 
crear un estil amb segell propi que beu de totes les 
seves experiències i els seus inputs musicals. Per a 
Neddermann, “el que faig és escriure i cantar cançons 
d’autor que es nodreixen del pop, del folk... de la mú-
sica moderna en general i que s’arrodoneixen amb 
la meva veu, que molts diuen que recorda al jazz”. 

Un còctel musical ideal per abocar-hi les millors 
històries, les dels seus poetes predilectes, els textos 
dels quals musica per posar en aquells versos me-
lodies, però un còctel també idoni per “a fer una 
buidada de sentiments enorme”, com ella mateixa 
explica. I és que Neddermann parla sense embuts 
d’amors i desamors, “dels meus, sense vergonya”, i 
de la seva família, per qui té “una devoció absoluta”.  

“Les meves històries i pensaments m’han apropat 
a un públic a qui li agrada venir a escoltar-me perquè 

diu sentir-s’hi identifi cat, i això per mi és el millor 
que em podia passar perquè converteix les meves 
peces musicals en quelcom col·lectiu”, assegura. 

I és que Neddermann no escriu ni fa ni toca músi-
ca. La viu. I molt intensament: “La música és una de 
les millors coses que tinc a la vida perquè he sentit 
amb ella sensacions precioses de connexió amb mi 
mateixa, amb les persones i amb el món”. 

De camí al tercer àlbum

“Torno a tenir ganes de posar-me a escriure i 
a compondre per pensar en un tercer àlbum".

Neddermann ha publicat el seu segon àlbum 'Un 
segon' aquest 2016, però reconeix que "ja torno a 
tenir ganes de posar-me a escriure" per començar 
a donar cos al tercer. Però ara, entre altres pro-
jectes, hi ha el de tocar a Mataró, especialment al 
'Festival Músiques Tranquil·les', de votació popular. 

APUNTS

Defineix-te: Alegre, sensible, amorosa i molt exigent

Un llibre: 'Cien años de soledad' de Gabriel G. Márquez

Una pel·lícula: Puentes de Madison de C. Eastwood.

Un viatge: L'Índia

Una cançó: 'Simple days' de Babyface

Un repte: Tocar al Palau de la Música 

Perfils
www.totmataro.cat/perfil

Tot perfil 1748.indd   1 29/11/16   16:51



80.000�

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

80.000�

C.E. en trámite

80.000�

C.E. en trámite

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

REF.5119 CIRERA. Piso 
dúplex con entrada in-
dependiente totalmente 
reformado y terraza de 
95m2,, 3 hab. 2 dobles, 
baño completo con du-
cha,  cocina con galería, 
trastero. OPORTUNIDAD.

80.000�

REF.4448 - MATARÓ - Z. PUIG I CADAFALCH

80.000�

REF. 4451 Z. RDA. EXTE-
RIOR. Comunidad redu-
cida, cocina y baño refor-
mados, suelos de gres, 
exteriores de aluminio 
blanco, a.a con bomba de 
calor.

C.E. en trámite 146.000€

106.000€

189.000€80.000�

C.E. en trámite 129.000€

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

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

- PRECIO A CONSULTAR -C.E. en trámite

C.E. en trámite

T. 937 965 148
¡LLÁMENOS!

¡SI QUIERE ALQUILAR O VENDER SU PISO...

80.000�

C.E. en trámite 98.000€

REF. 5117 CIRERA. Zona 
tranquila y bien comunica-
da con todos los servicios, 
piso de 4 hab., baño com-
pleto con ducha, salón con 
balcón exterior, cocina offi -
ce con galería anexa, te-
rrado comunitario. OPOR-
TUNIDAD ZONA Y PRECIO.

80.000�

REF. 7063 LLANTIA. Ático 
dúplex con terraza de 
30m2, 4 hab. 1 tipo suite, 
cocina offi ce, 2 baños com-
pletos, a.a y calefacción. 
Pk opcional.

C.E. en trámite 245.000€

66.000€
C.E. en trámite

195.000€
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Serietat i efi càcia 
al millor preu

T. 93 757 83 83

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

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

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

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

Pis en planta baixa 75m², 2 habi, 1 bany complet, cuina offi ce, ampli saló menj, 
galeria, aa/cc, tanc.Alumini, ascensor, 2 tsses de 9m² i 12m² !!           T151015

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

Espectacular casa 270m², 5 habit, 2 banys + 1 servei, cuina off, saló menj., llar foc, 
balcó, tssa, aa/cc, pàrquing, traster, jardi 330 m², piscina comunit!!        T250169

Mataró. Can Br�g�era 315.000€

Mataró. Molins 157.260€

Mataró. Parc Cent�al

Pis 90m², 4 hab., 2 banys complets, cuina office equipada, aa/cc, terres de par-
ket, tancaments d’alumini, ascensor, balcó. ¡¡Terrassa 20m² a nivell!  T150174

217.623€

Pis reformat, 55m², 2 habit., 1 bany complet, cuina offi ce, saló menjador, bal-
có, aa/cc, tanc alumini, pàrquing opc, ascensor, Millor que nou!!     T150396

Mataró. Cirera 122.300€

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

Pis refor., impecable en exclusiva, 60m², 2 hab., 1 bany complet, cuina 
offi ce, galeria, saló menj. 15m², tanc. alumini. Vistes!!!        T151091

Mataró. Cerdanyola 97.260€

Pis reformat de 90m², 3 habit., 1 Bany, cuina office, saló menjador amb  balcó, gale-
ria, calefacció, parquet, ascensor, traster, semi moblat, entrar a viure!!       T150928

Mataró. Cent�e 190.000€
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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�er
T105550 Mataró. Cirera. Piso en planta baja sin 
amueblar de 80m², 2 habitaciones, 2 baño completos, 
salón comedor con cocina integrada, galería, calefac-
ción, suelosde parquet, cierres de aluminio, ascensor, 
zona tranquila y familiar!!!                             550€/Mes

T102266 Mataró. Centro. Piso de 50m² de superfi cie, 
tiene  1 habitación, 1 baño completo con ducha, coci-
na abierta con electrodomésticos, salón comedor con 
salida a balcón, aa/cc, cierres exteriores de aluminio, 
ascensor. Piso muy luminoso !!!                     600€/Mes

T110103 Caldes d’Estrac. Centre. Fantástico piso de 
100m² de superfi cie, dispone de 4 habitaciones (2 do-
bles) 2 baños, cocina offi ce, aa/cc, cierres de madera, 
galeria,  2 terrazas de 15m²  y parking opcional. Todo 
amueblado. Muy soleado!!! Posibilidad de alquilar 
por temporada!!!                                            650€/Mes

T1110405 Mataró. Cerdanyola. Piso de 92 m² con 3 
habitaciones, 2 baños, cocina independiente, cierres 
de aluminio, suelos de gres, ascensor y balcón de 4 m². 
Bien conservado, para entrar a vivir!!!!          650€/Mes

T410146 Sant Andreu de Llavaneres. Àtic tot reformat 
65m², de 2 habitacions, 1 bany complet + 1 de servei, 
cuina semi oberta de 10m², saló menjador de 18m², aa/
cc, tancaments d’alumini, terres de parquet, pàrquing, 
traster, terrassa de 10m² amb vistes a mar i muntanya, 
Zona comunitària amb piscina!!!                680€/Mes

T151079 Mataró. Parc Central. Excelente piso en in-
mejorable zona de 72m², 2 habitaciones, 1 baño com-
pleto con bañera, cocina offi ce, amplio y luminoso salón 
comedor de 20m² con salida a terraza de 10m², aa/cc, 
cierres de aluminio, suelos de parquet, ascensor, tras-
tero de 5m² con cámara de vigilancia, parking opcional, 
Zona comunitaria con piscina!!!!                   750€/Mes

T110432 Mataró. Parc Central. Piso de 95m², 4 ha-
bitaciones (1 suite), 2 baños completos, cocina offi ce 
con galería anexa, salón comedor con salida a balcón, 
calefacción, cierres de aluminio, ascensor, parking op-
cional, Muy soleado!!                                       800€/Mes

T110441 Mataró. Habana. Piso de 110m² de superfi cie, 
tiene 3 habitaciones dobles (1 suite con vestuario), 2 
baños completos, cocina offi ce, salón comedor con sa-
lida a balcón tipo terraza, aa/cc, cierres de aluminio, 
suelos de parquet, ascensor, parking y trastero opcio-
nal, Disponible en enero!!!!                             890€/Mes

T102471 Vilassar de Mar. Magnífi co piso reformado en 
primera planta de 100m² de superfi cie, tiene 3 habi-
taciones, 1 baño completo con bañera, cocina offi ce, 
de 20m², comedor con ventana, calefacción, suelos 
de cerámica, cierres de aluminio, sala polivalente en 
planta baja de 100m² con baño completo con ducha. 
Piso disponible en Enero!!!                           1.325€/Mes

T110358 Arenys de Mar. 1a linea de mar. Magnifi co 
piso 98m², equipado y amueblado, 3 habitac., 2 baños 
completos, cocina independ., terraza y ascensor. Zona 
comunitaria con piscina y zona deportiva!!! A 100 me-
tros de la playa!!!!                                        1.500€/Mes

T110134 Llavanares. Piso reformado de 50m², 2 habit., 
1 Baño, cocina offi ce, balcón, suelos de parquet, car-
pintería de aluminio, parking, amuebladoy muy solea-
do !! ¡¡Impresionante zona comunitaria con piscina, 
pistas de tenis y zona infantil !!                   1.600€/Mes

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

T302897 Mataró. Centro. Local de 100 m² de superfi -
cie, actualmente es un centro de estética, está en muy 
buen estado!! Bien situado!!                             500€/Mes

T302902 Mataró. La Llantia. Se traspasa bar restaur., 
licencia y  derecho a terraza en parque!!      700€/Mes

T301177 Mataró. Centre. Despacho en segunda plan-
ta de 50 m² - muy buena situacion !!!          700€/Mes

T302925 Mataró. Centre.  Local de 50 m² de tienda, 
25 m² de patio y 115 m² de almacén, aa / cc y 1 aseo. 
Inmejorable zona !!!                                    1.000€/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

122.300€

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

Piso reform. 76M², 3 habit 
1 baño completo ducha de 
hidromasaje, salón comedor 
con cocina integrada, galería, 
aa/c, aa/cc, cierres de alumi-
nio trastero, terraza a nivel 
de 14m², disponible el 15 de 
diciembre!!!!         850€/Mes

110438   Mataró. Cent�e

97.260€

Casa 4 vents zona residen-
cial, 180m², 4 habit ( suite), 2 
banys  + 1 servei, cuina offi-
ce, saló menjador, llar de foc, 
calefacció, tanc. d’alumini, 
tssa de 20m², garatge 2 co-
txes, traster, espectacular jar-
dí de 210m² amb barbacoa 
d’obra!!               1.650€/Mes

T420112        Argentona

Piso de 90m², 3 habitaciones, 
2 baños completos, cocina 
offi ce con salida a galería, 
amplio y luminoso salón co-
medor, terraza 15m², calefac-
ción, parquet, ascensor, par-
king, trastero, Zona comunit. 
con piscina!!        975€/Mes

T110431  Premià de Mar
Magnífi co dúplex de diseño 
de 190m², 2 habitaciones, 3 
baños completos, cocina offi -
ce, amplio salón comedor, aa/
cc, cierres de aluminio, terra-
za de 10m2 !   1.500€/Mes

T109943   Mataró. Cent�e

Casa a 4 vientos total. amue-
blada 300m² parc. 1.025m², 
6 habit. 3 baños 1 de servicio, 
2 cocinas, 2 salones (1 con 
chimenea), galería, balcón, 
terraza, calefac., aire acond., 
garaje, trastero, jardín con 
vistas a montaña. Ideal dos 
familias !!     3.500€/Mes

T202757       Canyamars

3er piso sin ascensor total 
reformado de 68m², 2 habit.
dobles, 1 baño con ducha, 
cocina offi ce, salón comedor 
con balcón, parquet, cierres 
aluminio, terrado comunita-
rio, No amueblado. Vista a 
montaña !!!          525€/Mes

T110430  Mataró. Cerdanyola

Local de 25 m² en primera 
linea comercial de la riera!!! 
Oportunidad!!!     710€/Mes

T302885   Mataró. Cent�e
Junto a la Plaza Granollers. 
Local esquinero de 45m² en 
planta baja, tiene 1 baño, 
los suelos de parquet, puer-
ta automática, dos grandes 
ventanas por dónde entre 
mucha luz, ideal cualquier 
negocio!!!             500€/Mes

T302441Mataró. V. Europa
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COMPRAR ÉS MÉS BARAT QUE LLOGAR. TREU-NE BENEFICI!

MATARÓ - Rocafonda 
MATARÓ - Escorxador
MATARÓ - Cirera
MATARÓ - Palau
MATARÓ - Rocafonda 
MATARÓ - Cerdanyola 
MATARÓ - Molins 
MATARÓ - Escorxador
MATARÓ - Molins 

Les vivendes estrella
són exclusives d’Urbenia

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

R.17987
R.16489 
R.15293
R.17846
R.17739 
R.17738
R.16679 
R.17548
R.17434

REFERÈNCIA POBLACIÓ I ZONA CARACTERÍSTIQUES PREU DE
VENDA

QUOTA
HIPOTECÀRIA

LLOGUER
APROXIMAT RENDIBILITAT

Pis - Vistes 
Pis - 3 habitacions 
Pis - 3 habitacions 
Pis - 4 hab - Assolellat
Pis - Assolellat
Pis - Pati - 4 habitacions  
Pis - 50m2 - 2 habitacions 
Pis - Exterior
Pis - Assolellat - Vistes
 

52.000 € 
56.000 €
57.260 €
57.900 €
65.000 €
65.000 €
66.000 € 
66.050 €

126.000 €

9,23%
9,11%
8,91%
9,33%
8,31%
8,31%
7,73%
7,27%
5,00% 

192,20€�/mes 
206,99€�/mes 
211,64€�/mes
214,01€/mes
240,00�€/mes
240,00�€/mes 
243,95€�/mes 
244,13€�/mes
465,72€�/mes

400€�/mes 
425€�/mes
425€�/mes
450€�/mes
450€�/mes 
450€�/mes
425€�/mes 
400€�/mes
525€�/mes

Les vivendes estrella
són 

136.000 €

MATARÓ - Eixample R 17999

1º Pis d’altura 3 hab, menjador, balcó 
ampli, cuina independent. Entrar a viure!

Quota: 503€/mes 145.000 €

MATARÓ - Centre R 17707

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

Quota: 536€/mes
ampli, cuina independent. Entrar a viure!

136.000 €

MATARÓ - Cerdanyola Sud R 16145

Edifi ci alt amb ascensor, lluminós i vistes 
panoràmiques. Totalment reformat.

Quota: 503€/mes

179.000 €

MATARÓ - Centre R 17993

Preciós pis tot reformat només 6 mesos. 
Amb 3 hab i acabats 1ª qualitat!!

Quota: 662€/mes

257.000 €

MATARÓ - Pl. Italia R 18016

Pis acabat de reformar íntegrament. 4 
hab i ascensor + 2 places de parking!

Quota: 950€/mes 350.000 €

LLAVANERES - Balís R 17881

Espectacular dúplex al Port Balís. 4 hab 
i terrassa+2 places de parking a la fi nca.

Quota: 1.294€/mes

Edifi ci alt amb ascensor, lluminós i vistes 

Amb 3 hab i acabats 1ª qualitat!!

197.000 €

MATARÓ - Camí Serra R 17776

Pis 4 hab, 2 banys complets, cuina offi ce 
amb safareig. Pk a la mateixa fi nca.

Quota: 728€/mes

amb safareig. Pk a la mateixa fi nca.

360.000 €

MATARÓ - Eixample R 41170

Magnífi ca casa 3 hab, menjador 35m2, llar 
de foc, 2 grans terrasses. Oportunitat!!

Quota: 1.331€/mes

Magnífi c pis 4 hab.,1 lavabo i bany com-
panoràmiques. Totalment reformat.

hab i ascensor + 2 places de parking!

/mes
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Mataró
C/Unió, 59 bis
Plaça Illa Cristina, 4 

Premià de Mar
C/De la Mercè, 74

Arenys de Mar
Riera Pare Fita, 30

Barcelona

93 798 01 11  ·  info@urbenia.es  · www.urbenia.es

MATARÓ - Cerdanyola R 14689

Pis de 65m2, ben distribuït, sol i vistes, 
ben ubicat i còmode. Molt interessant. 

MATARÓ - Cirera R 11023

50.000 €

Pis de 2 habitacions, un bany complet 
reformat, cuina independent. Ocasió! 

MATARÓ - Cerdanyola R 15585

58.000 €

Pis de 3 habitacions, un bany complet, 
totalment exterior i vistes impressio-
nants. 

MATARÓ - Cirera R 12701

59.000 €

Pis amb ascensor de 3 habitacions, 
cuina independent, portes roure, 
fi nestres d’alumini.

MATARÓ - Centre R 14756

69.000 €

Ampli pis de 4 habitacions, cuina 
independent, totalment reformat, 
terrassa.

MATARÓ - Rocafonda R 15256

70.000 €

Pis de 3 habs, totalment reformat, 
saló amb sortida a balcó. Ocasió. 

E
C

O
N

Ò
M

IC
S Pis de 4 habitacions, cuina i banys 

reformat, saló amb balcó, lluminós. 

66.000 €

Planta baixa de 3 habiaycions, cuina 
independent i saló amb sortida a pati. 

50.000 €

Pis de mitja alçada de 60m² de 
superfície, exterior, 3 habs, balcó 
i bany complet.  

45.000 €

MATARÓ - Rocafonda R 14406R 15307MATARÓ - CireraR 30905MATARÓ - Rocafonda

Ronda Prim, 82 Avda. Borbó, 17

R 17695LLAVANERES - Centre

93 798 01 11  ·  info@urbenia.es  · www.urbenia.es

Fantàstic pis senyorial al centre de Llavaneres. Amb zona comunitària i piscina. 
140m2 de sup., 4 hab i ascensor. Plaça pàrquing cotxe i dues motos a la fi nca.

PREU: 320.000€

Apartament d’1 habitació, cuina 
roure, saló-menjador amb sortida 
exterior a balcó.

MATARÓ - Via Europa R 23298

R 23303

MATARÓ - Peramàs

700€/mes

620€/mes

685€/mes

Pis de 91m2, 3 habitacions i 2 banys 
complets. Balcó tipus terrassa de 
12m2. Amb ascensor.

R 23248

MATARÓ - Cerdanyola
Pis tipus dúplex sense ascensor, 
3 habs i terrassa independent d’ús 
privat!

Ampli pis de 90m2 i 3 habs, calefaccio 
i aire acondicionat. Disponible al mes  
d’octubre.

MATARÓ - Escorxador R 23229

R 22212

MATARÓ - Z. Vallveric

750€/mes

Ampli pis molt lluminós, completament 
exterior, moblat i equipat amb electro-
domèstics.

MATARÓ - Camí Serra

850€/mes

Espectacular pis de 95m2 de 3 habs, 
amb acabats d’alta qualitat, totalment 
exterior amb molta llum. 

R 21864

1.050€/mes

Pis com nou, totalment exterior. Zona 
comunitària amb piscina, pàrquing 
i traster.

MATARÓ - Semi Centre

550€/mes

Pis seminou en fi nca de només 4 
veïns, amb ascensor i 3 habitacions.
Totalment exterior.

MATARÓ - Rocafonda R 23217

Pis amb molt d’encant completament 
reformat, 2 habitacions dobles i bany 
complet.

MATARÓ - Havana R 23322

590€/mes

590€/mes

R 21660

OCASIÓN 

DE LA 

SEMANA

El Masnou
c/Barcelona, 14

Premià de Mar
Gran Via, 218

Arenys de Mar
Riera Pare Fita, 30

Mataró
Rda. Prim, 82
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Entra a www.urbenia.es per veure
el tour virtual de la vivenda!
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