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El Parc acull dissabte i diumenge la Fira de l'Arbre
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www.sucasa.es
+ Informació + immobles + fotos

188.000€

¡CON DOS TERRAZAS!
Ref. 12586 PARC CENTRAL: Vivienda de 
70m2 bien distribuidos sin pasillos y práctica-
mente como nuevo. Salón comedor de 24m2. 
Cocina offi ce espaciosa. 2 terrazas de acceso 
directo y diferente orientación (16 y 30m2 ). 
Parking + trastero incluidos. 

120.000€

¡BUENA OCASIÓN!
Ref. 12664 CERDANYOLA SUR: En fi nca 
con ascensor. Vivienda de 90m2 de amplios es-
pacios y distribución cuadrada.4 dormitorios,2 
dobles. Salón comedor muy amplio y luminoso. 
Cocina totalmente equipada.2 Baños completos. 
Situación realmente buena junto servicios, co-
mercios y colegios.

350.000€

UNIFAMILIAR
Ref. 12666 CABRILS. URB. LA LLOBERA: 
En una de las mejores urbanizaciones de la 
zona. Casa unifamiliar 200m2 edifi cada sobre 
una parcela 400m2 con árboles frutales y zona 
barbacoa. Salón de 50m2, gran cocina offi ce. 4 
dormitorios, 2 baños (uno en suitte) Garaje para 
3 vehículos. A 3 vientos en zona privilegiada. 

56.000€

INVERSIÓN
Ref. 11838 JTO. RONDAS/ESCORXADOR:  
Piso de 1/2 altura perfectamente emplazado 
junto avda principal y bien comunicado. Es-
tado original sin actualizaciones recientes 
pero buena distribución. 3 dormitorios. Salón 
comedor, cocina en óptimo estado conserva-
ción. Galería anexa. Atención al precio!!!

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

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

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

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

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

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

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

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

T. 93 757 12 82

25 ANYS

(Entreguem 6.000€ a l’acte)

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

+ DE 13.000 IMMOBLES GESTIONATS

T

VENUT!

Ref. 12291
VIA EUROPA

229.000€

 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

86.000€

¡ALTO CON ASCENSOR!
Ref. 12652 CERDANYOLA SUR: Junto zona 
altamente comercial. Buen piso de 75m2 alto 
con ascensor y muy soleado. Estado impeca-
ble. 3 dormitorios. Salón comedor soleado. 
Cocina óptimo estado. Baño actualizado con 
ducha. Muy Buena relación precio/ producto.

T

¡REALMENTE ESPECIAL!
Ref. 12647 PARC CENTRAL:Excelente oportunidad por sus características!!Frente mis-
mo de Parc Central. Magnífi ca vivienda de 127m2 con terraza a nivel 30m2. Destacan las 
formidables vistas y el impecable estado. Exterior en su totalidad y muy bien distribuido 
sobre 4 dormitorios. Salón comedor de 30 m2. Gran cocina offi ce. Galería anexa.2 Baños 
completos (uno tipo suitte). Acabados alta calidad. Parking + trastero incluido en el precio.

                                                                              328.000€

130.000€

¡MUY ESPECIAL!
Ref. 12656 1ª LINEA DE MAR: De cualida-
des envidiables. En bonito conjunto residen-
cial frente al mar. Piso alto y exterior en su 
totalidad sobre espacios abiertos. 3 dormito-
rios,2 dobles. Salón comedor con”llar de foc”. 
Balcón/ Terraza ideal veranos. Cocina equi-
pada. Baño completo. Disfruta de un entorno 
agradable con zonas comunes ajardinadas, 
parque infantil y de paseo.

T 168.000€

¡BIEN SITUADO!
Ref. 12240 CENTRE: Vivienda 90m2, de 1/2 
altura y ascensor. Exterior a 2 calles y perfec-
tamente ubicado junto estación renfe, puerto 
y playa. Vivienda en buen estado de conserva-
ción. 4 dormitorios. Salón comedor espacioso. 
Cocina equipada. Baño completo.

T

106.000€

¡REALMENTE ASEQUIBLE!
Ref. 12665 MOLINS: En pequeña comunidad 
sólo 3 vecinos. Buen piso 90m2 exterior por 
completo y bien orientado. Perfecto estado con-
servación. Salón comedor 20 m2.Balcón.Cocina 
amplia. Galería anexa. 3 dormitorios (2 dobles). 
Baño completo + c de aseo. Terracita superior + 
trastero. Cualidades muy interesantes.

T

188.000€

¡CON DOS TERRAZAS!
Ref. 12586 PARC CENTRAL: Vivienda de 
70m2 bien distribuidos sin pasillos y práctica-
mente como nuevo. Salón comedor de 24m2. 
Cocina offi ce espaciosa. 2 terrazas de acceso 
directo y diferente orientación (16 y 30m2 ). 
Parking + trastero incluidos. 

T

120.000€

¡BUENA OCASIÓN!
Ref. 12664 CERDANYOLA SUR: En fi nca 
con ascensor. Vivienda de 90m2 de amplios es-
pacios y distribución cuadrada.4 dormitorios,2 
dobles. Salón comedor muy amplio y luminoso. 
Cocina totalmente equipada.2 Baños completos. 
Situación realmente buena junto servicios, co-
mercios y colegios.

T

196.000€

¡EXCELENTE COMPRA!
Ref. 12650 VIA EUROPA: En bonita edificación a 
los cuatro vientos. Buen piso exterior y con vistas 
despejadas  sin edificaciones cercanas. Imagen 
sencillamente impecable. Salón comedor amplio 
y luminoso. Balcón / terracita. Cocina office equi-
pada. Galería anexa. 3 dormitorios. 2 baños. Zonas 
comunes ajardinadas. Es un buen piso.

T

350.000€

UNIFAMILIAR
Ref. 12666 CABRILS. URB. LA LLOBERA: 
En una de las mejores urbanizaciones de la 
zona. Casa unifamiliar 200m2 edifi cada sobre 
una parcela 400m2 con árboles frutales y zona 
barbacoa. Salón de 50m2, gran cocina offi ce. 4 
dormitorios, 2 baños (uno en suitte) Garaje para 
3 vehículos. A 3 vientos en zona privilegiada. 

T

56.000€

INVERSIÓN
Ref. 11838 JTO. RONDAS/ESCORXADOR:  
Piso de 1/2 altura perfectamente emplazado 
junto avda principal y bien comunicado. Es-
tado original sin actualizaciones recientes 
pero buena distribución. 3 dormitorios. Salón 
comedor, cocina en óptimo estado conserva-
ción. Galería anexa. Atención al precio!!!

T

239.000€

CON TERRAZA DE 40M2
Ref. 12575 PARC CENTRAL: Piso semi nue-
vo en edifi cio con ascensor y zona comunitaria 
con piscina. Piso bien distribuido, tiene 3 dormit. 
(2 dobles). Salón comedor con acceso directo a 
una terraza de 40m2.  Cocina perfecto estado.
Calefacción. Parquet. Parking + trastero incluido 
Excelente distribución y muy luminoso.

T

T

Ref. 12291
VIA EUROPA
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  Aquest dilluns, dia 13, a les 20h 
al Casal l'Aliança, es desvelarà la 
identitat de qui és el 'Mataroní de 
l'Any 2016'. Com cada any dels dar-
rers vuit, el Tot Mataró i Maresme 
vol obrir a tota la ciutat, i especial-
ment als seus lectors, aquest acte 
de ciutat en el decurs del qual co-
neixerem qui ha estat el més votat 
entre Maria Escalas, Aleix Merino 
i Carme Puyané.

Igualment, volem aprofi tar les ho-
res prèvies per agrair els patrocina-
dors: Urbenia Serveis Immobiliaris, 
Aliança Mataronina, Bocca 
Restaurant, Caves Pere Ventura i 
Forn l'Espígul, per continuar donant 
suport a aquest certamen.

Tot preparat per saber qui és
Mataroní de l'Any 2016

L’ENQUESTA

Tens cura de plantes a 
casa?

75,6% Sí.
24,4% No.

CLUB FOSBURY

LA PREGUNTA

Estàs a favor de l'acollida 
de refugiats?

NO A L'ACOLLIDA

El Foment es va omplir de gom a gom de solidaritat per l'acollida de 
refugiats dins la campanya 'Casa nostra, casa vostra'.

APLAUDIT:  La comunitat de tot 
l'altre esport es va estrenar diu-
menge, dormint poc i veient en 
grup la Super Bowl.

CASTIGAT: El Ple Municipal no va 
validar una moció per l'acollida 
de refugiats que potser no tenia 
efectes però sí molt simbolisme.

VOTA L'ENQUESTA A:

 Daniel Ferrer 

Davant de tot

Davant de tot 1758.indd   1 8/2/17   17:06



www.maresmed.com
Tel: 935 108 080

CASES
DE 316m2

CONSTRUÏTS
Mataró (Can Serra)

A partir de
425.000€
Distribució i acabats
personalitzats

minuts
de Barcelona

minuts
de Mataró Park

20

2

Parcel·les de 450m2

1P MARESMED 1756.indd   1 25/1/17   11:04
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ÉS EL PARE JOAN
L’escolapi s’endú el ‘Mataroní de l’Any 2011’ amb 
més de la meitat dels vots de la fi nal
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 Foto antiga Les portades

 La fàbrica de Can Recoder era 
una de les moltes fàbriques que 
Mataró tenia i que servien de mo-
tor econòmic. Però més enllà del 
soroll dels telers, els treballadors i 
els amos van crear un ambient fes-
tiu paral·lel que va permetre fer ce-
lebracions com la de la fotografi a. 

"Era dijous llarder", explica qui 
ha cedit la foto, que data de 1954. 
"Ho fèiem sempre que s'apropaven 

Celebracions dins la fàbrica

dates assenyalades, ens reuníem 
a la fàbrica i fèiem un àpat ple-
gats", recorda. 

Això es va convertir en quel-
com habitual perquè "els germans 
Recoder ens van cuidar molt bé", 
una tònica que ara considera un 
gest "per restablir les relacions 
entre treballadors i patronal per 
esborrar qualsevol ferida que que-
dés de la guerra". 

De fa 25 anys

De fa 15 anys

De fa 5 anys

Foto antiga 1758.indd   1 8/2/17   16:40



Sin título-4   1 25/1/17   16:26



Queden poques hores de votació del 'Mataroní 
de l'Any 2016' i cal aprofi tar fi ns a l'últim moment, 
ja que una posició pot decidir-se per pocs vots. La 
resolució d'aquest any la coneixerem dilluns. Qui 
hauran decidit els mataronins que mereix guanyar?

Tot preparat i el compte enrere a 
punt d'esgotar-se. Dilluns sabrem 
qui és el 'Mataroní de l'Any 2016' en 
el decurs de l'acte de lliurament que 

començarà a les 20 h al Casal l'Aliança. Maria 
Escalas, Aleix Merino i Carme Puyané. Aquests 
són els tres fi nalistes que, fi ns a la mitjanit de 
diumenge, encara es poden votar per les tres 
vies de vot obertes. Quan ja sigui dilluns es tan-
caran les votacions i llavors caldrà comptar les 
hores abans que l'Alcalde, David Bote, entregui 
el guardó del Mataroní al seu guanyador. 

Dilluns sabrem qui és
el guanyador
Hi ha temps fins diumenge a les 24h 
per votar entre Escalas, Merino i Puyané

L'acte de lliurament

L'acte del 'Mataroní de l'Any' el presentarà la peri-
odista Laia Mulà i començarà dilluns 13 a les 20h al 
Casal l'Aliança (Carrer de Bonaire, 25). Al fi nal de 
l'acte hi haurà un petit refrigeri per a tothom genti-
lesa de Forn l'Espígul i Caves Pere Ventura.

Reconeixement als candidats

A més dels tres fi nalistes, l'acte servirà per reconèixer 
la resta de candidats del certamen. També hi haurà 
una intervenció musical dels alumnes de l'EMMM.

Obert a tothom

L'acte és obert a tothom i es podrà seguir en direc-
te per les xarxes socials del Tot Mataró, per Mataró 
Ràdio i en diferit per m1tv.

Mataroní de l'Any

Maria Escalas, Aleix Merino i Carme Puyané opten al 'Mataroní de l'Any 2016'

Tot 1 mataroni acte.indd   1 8/2/17   16:34



 
 



Els cactus, una de les plantes que es poden comprar a la Fira de l'Arbre Arxiu 

Cita ineludible amb plantes i arbres   
El Parc Central Vell acull un any més un cap de setmana de tallers, activitats i exposi-
cions amb la natura i les plantes com a temes centrals

Fires: Laia Mulà

 Aquest cap de setmana Mataró 
acull per 39a vegada la Fira de l’Ar-
bre i la Natura amb l’exposició i 
venda d’arbres i plantes, així com 
la venda de productes alimentaris 

de la nostra terra. També s’hi po-
dran trobar articles de jardí i una 
àmplia oferta en productes d’agri-
cultura de proximitat i ecològi-
ca. La cita, una de les més anti-
gues consolidades en el calendari 
mataroní, es presenta amb una 

programació variada i que inclou 
la demostració en directe de la 
confecció d’escultures de fusta 
tallades amb motoserra.

L’Associació d’Amics de 
les Plantes, Animals i Jardins 
del Maresme és l’entitat que 

Ciutat
www.totmataro.cat/ciutat

Obertura 1-2 ciutat 1758.indd   2 8/2/17   17:32



Amb la voluntat de conscienciar els més petits de la necessitat 
de respectar la natura, l’entitat ha organitzat diverses activitats 
com, per exemple, un concurs de dibuix infantil o la sembrada de 
plantes. A més, el diumenge a les 11h del matí Esteve Guardiola 
del “Buc de Llibres” s’encarregarà d’explicar contes per als més 
petits al jardí situat a la part posterior de la casa del ‘Negrito’.

Activitats infantils
Cita ineludible amb plantes i arbres   

anualment organitza la jornada 
que enguany coincideix amb la 
Festa del Gos, la qual se celebra-
rà a l’espai del Parc Central Nou.

Gran varietat d’oferta
Una gran quantitat de colors i to-
nalitats i l’àmplia gamma d’olors 
de fl ors i plantes de tot tipus om-
pliran els dies 11 i 12 de febrer 
l’espai del parc. A més de la tradi-
cional exposició i venda d’arbres, 
plantes i productes alimentaris, 

l’entitat organitza una exposició 
de plantes medicinals a la casa 
del ‘Negrito’. Aquesta, anirà acom-
panyada d’una sortida guiada de 
reconeixement de plantes i ar-
bres medicinals per tot el parc i 
d’una xerrada sobre les propietats 
d’aquestes. 

Les novetats d’enguany:
Una de les activitats que més ex-
pectativa ha generat és la confec-
ció en directe de fi gures de fusta 

Els horaris són dissabte 
dia 11 de les 9 h a les 21 h 
i diumenge de 9 h a 20 
h i a banda de l'oferta de 
la fira trobareu un ampli 
programa d'activitats 
culturals per a grans i 
petits

tallades amb motoserra a partir 
de troncs d’arbre de grans dimen-
sions. L’activitat tindrà lloc a la 
pista central del Parc Central Vell. 

Cal destacar també com a novetat 
d’aquesta edició el taller d’escul-
tura amb un material inusual: el 
fang de colors.

www.totmataro.cat/ciutat
núm. 1758 del 10 al 16 de febrer de 2017
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El torn dels Tres Tombs de Mataró
Un carruatge d’agència d’El Prat tirat per 7 cavalls i un carro de fogots d’Igualada, els 
principals reclams a banda de la benedicció de mascotes al Cor de Maria

Festes: Redacció

 Aquest diumenge toquen els 
Tres Tombs. Quasi un mes des-
prés de Sant Antoni Abat arriba el 
torn de Mataró, amb la tradicional 

desfi lada de carruatges i cavalls 
vinguts de diferents poblacions 
de la comarca. Com és tradició, la 
Germandat Antiga de Sant Antoni 
Abat i l’Ajuntament de Mataró or-
ganitzen aquest esdeveniment, 

que en essència comença abans 
dels propis tombs, amb l'esmor-
zar dels traginers i la preparació 
dels animals i els carruatges, un 
ritual que congrega sempre curi-
osos al Parc Nou. 

Els Tres Tombs al pas pels carrers de la ciutat Arxiu 

*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

Ciutat

Obertura 3-4 ciutat 1758.indd   2 7/2/17   18:49



Novetat, dissabte i diumenge al Parc Nou. Mataró viurà durant 
dos dies la primera edició de "La Festa del gos" amb presència 
de botigues, escoles de formació, associacions, protectores, àrees 
de lleure i grups de rescat. A la Festa es podran veure exposats 
tota una sèrie de productes per jugar i el lleure del gossos, així 
com escoles de formació canina i de formació professional, 
grups de rescat aquàtic o excursionisme caní. Les Associacions 
i Protectores tindran productes a la venda a fi de poder recollir 
fons per continuar les seves activitats i hi haurà demostracions  
de rescat aquàtic, mantrailing, tastet d’agility, classe d’educació 
canina, tallers infantils, xerrades d'etòlegs o canicross entre altres 
activitats. Els promotors volen que sigui una festa oberta als 
mataronins que tenen gos i als que no en tenen.

Festa del Gos al Parc Nou

El seguici estarà encapçalat pel 
capità, l’abanderat i els cordonis-
tes, acompanyats per l’Agrupació 
Musical del Maresme. Enguany hi 
desfi laran una vintena de cavalls 
de muntura provinents d’hípiques 
d’arreu de la comarca. També es 
podran veure carruatges de dife-
rents tipologies i procedències, de 
Mataró, Cabrera, Òrrius, El Prat, 
Igualada, Argentona i Barcelona.

Destacaran el carruatge d’agèn-
cia d’El Prat de Llobregat, tirat per 
7 cavalls; també el carro d’escala 
carregat de fogots de pi procedent 
d’Igualada; la Germandat de Sant 
Antoni portarà un carro d’esca-
la carregat de sacs; des de Sant 
Andreu vindrà un carruatge de 
transport de carn; procedent de 
Cabrera podrem veure un carro 
de pagès i hi haurà el carro d'Es-
trella Damm. 

El recorregut

A les 12 h començarà des 
del Nou Parc Central, 
carrer del Parc, Caminet 
de les Vinyes, Muralla del 
Tigre i de Sant Llorenç, 
Santa Anna i la Riera.

*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

núm. 1758 del 10 al 16 de febrer de 2017

Obertura 3-4 ciutat 1758.indd   3 7/2/17   18:49



El local de la baralla.

El mataroní Pere Montserrat.

Arxiu 

 El botànic Pere Montserrat i 
Recoder, Mataroní Il·lustre des del 
maig del 2009, va morir dissabte 
4 de febrer a Jaca. El Ple de gener 
del 2009 va aprovar per unanimi-
tat atorgar el títol de membre de la 
Galeria de Mataronins Il·lustres a 
Pere Montserrat i el maig del ma-
teix any l’Ajuntament va celebrar 
l’acte de nomenament del botà-
nic. El quadre amb la fi gura de 
Pere Montserrat es va presentar 
públicament el 14 d’octubre de 
2011, durant un acte d’homenat-
ge celebrat al Saló de Sessions. El 
retrat és obra de l’artista mataroní 
Alberto Romero.

Qui és Pere Montserrat?
Nascut a Mataró el 8 d’agost de 
1918, Pere Montserrat era un ci-
entífi c de prestigi reconegut en 
els àmbits de la botànica, l’eco-
logia i l’agronomia. Va publicar 
al 1955 de “Collectanea Botanica”, 
que encara és avui treball de re-
ferència per als botànics que tre-
ballen en l’àmbit geogràfi c del 
Maresme i de Catalunya. El 1953 
va ingressar al Consejo Superior 
de Investigaciones Científi cas. A 

Tenia 98 anys i va dedicar tota una vida a la botànica, 
assolint un prestigi important  

Mor Pere Montserrat, Mataroní 
Il·lustre

 Els Mossos d’Esquadra van de-
tenir la matinada de dissabte 28 
de gener dos homes acusats de 
participar en l’agressió a un altre 
home a Mataró. Els fets es van 
produir la nit de divendres 27 al 
voltant de dos quarts de dotze 
quan hi va haver una baralla en-
tre diverses persones a les portes 
d’un local recreatiu de la capital 
del Maresme.

En arribar els mossos van tro-
bar una persona ferida de gravetat 
que va ser traslladada a un centre 
hospitalari, on fi nalment va morir 
aquest dimarts. 

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

Ingrés a presó
Els detinguts van passar a dispo-
sició judicial davant el jutjat en 
funcions de guàrdia de Mataró, 
que va decretar el seu ingrés a 
presó. | Red

Les persones involucrades 
eren de nacionalitat xinesa

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

principis dels anys 60 es va tras-
lladar a Madrid i, des de l’Instituto 
d’Edafología (Centro de Ciencias 
Mediambientales), va estudiar el 
centre, oest i sud d’Espanya, així 
com la conca de l’Ebre.

 El 1964 va participar en la crea-
ció del Centro Pirenaico de Biologia 
Experimental, avui Instituto 
Pirenaico de Ecología (Jaca i 
Saragossa) del Consejo Superior 
de Investigaciones Científi cas, del 
qual va ser vicedirector i cap de 
botànica fi ns a la seva jubilació 
l’any 1985. El 1969 va fundar l’Her-
bari de Jaca, col·lecció d’estudi 
convertida en una de les primeres 
d’Espanya pel volum de mostres 
(unes 350.000) i per la seva acti-
vitat i intercanvi.
 Va escriure més de 500 articles, 
llibres i notes sobre botànica i eco-
logia terrestre, i va rebre nombro-
ses distincions des d’institucions 
públiques i privades espanyoles i 
estrangeres. A l’octubre del 2006, 
la Secció de Ciències Naturals del 
Museu de Mataró li va retre home-
natge amb diferents actes, i al juny 
del 2007 li va dedicar un número 
de la revista L’Atzavara.| Redacció
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Les platges de Mataró

Francesc Teixidó, d'ERC, al Ple Municipal

D.F. 

Daniel Ferrer 

 Els membres del grup munici-
pal ERC-MES-AM van mostrar la 
seva preocupació al Ple Municipal 
pel fenomen del ‘botellón’, el se-
xisme, la manca de seguretat i els 
aldarulls que tenen lloc a la zona 
d’oci nocturn del Pla d’en Boet. 
En el pla, el qual va ser aprovat pel 
Ple Municipal per unanimitat, es 
plantejaran “quin tipus d’oci volem 
a la ciutat i si volem ser la capital 
de l’oci nocturn metropolità”, va 
explicar Francesc Teixidó (ERC). 
Els republicans van destacar 
que Mataró necessita una ofer-
ta d'oci atractiva pels joves però 

ERC proposa un Pla d’Oci Nocturn que mantingui una 
oferta pels joves però respectuosa amb els veïns 

Volen un model d’oci 
"sostenible" per a la ciutat

   La temporada de platja comen-
çarà aquest any un mes abans i 
acabarà un mes després en compa-
ració amb els darrers anys. El con-
curs per l'adjudicació de serveis 
de les tres platges de la capital del 
Maresme vol reforçar l'aposta pel 
front marítim com a gran recurs 
turístic i de promoció de ciutat. 
És per això que s'allarga en dos 
mesos la temporada, començant 
a inicis d'abril en lloc de fer-ho el 
primer de maig com era tradicional 
i allargant fi ns al 31 d'octubre. És 
la principal novetat del catàleg de 
serveis que l'Ajuntament ha tret 
a concurs.

Com a novetats de la temporada 
de platges, Mataró disposarà de 
més serveis a les platges. Al Varador 
hi haurà punts de lloguers de gan-
dules, d'embarcacions, de vehicles 
sostenibles, una instal·lació amb 
llits elàstics i un punt de venda de 
productes de bany a més a més 
de la zona recreativa fl otant. Al 
Callao també hi haurà gandules 
i servei de consignes, igual que a 
Sant Simó. Els interessats poden 
optar a un d'aquests serveis pre-
sentant la seva proposta fi ns al 13 
de febrer. | Red

Nous serveis, de Setmana 
Santa a la Castanyada

La temporada de 
platja s'allarga per 
davant i per darrere

respectuosa amb la ciutat i els 
veïns.

La totalitat de membres del Ple 
va votar a favor de la confecció del 
Pla d’Oci Nocturn que, segons va 
comentar Núria Moreno (PSC-CP), 
“era una de les iniciatives que ens 
comprometíem a aprovar el 2017 
i que considerem una problemà-
tica endèmica” a la ciutat. A més, 
va afegir que ja han començat a 
prendre mesures per millorar la 
situació augmentant els serveis 
de neteja a la zona de festa de la 
ciutat. En pocs mesos, doncs, hi ha 
d'haver un Pla. | Laia Mulà         

L’element que ha retornat a l’ordre del dia la necessitat de la 
creació del Pla d’Oci Nocturn és l’escàndol del passat 14 de gener 
al local de ‘The Bot’ amb motiu del show eròtic i pornogràfic 
que s’hi va celebrar sense permís en una festa organitzada per la 
marca de roba Bullpark. José Manuel López, del PP, va denunciar 
que “quan ens trobem amb un escàndol tots ens posem a córrer” 
però que el pla ha estat aturat durant un any.

L'escàndol de The Bot
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Les platges de Mataró

El regidor d'Educació, Miquel Àngel Vadell, al Ple Municipal

D.Ferrer 

Daniel Ferrer 

  A un mes vista de les jornades de 
portes obertes de les escoles de la 
ciutat, i a dos mesos de les matri-
culacions, la manca d’acord dels 
darrers mesos arran de la renovació 
del mapa escolar a Mataró sem-
bla que comença a resoldre’s amb 
l’aprovació del document de pro-
posta presentat per Miquel Àngel 
Vadell (PSC-CP), regidor delegat 
d’Educació i Treball. D’entre els 
punts exposats, es proposa aconse-
guir el mateix tracte entre escoles 
públiques i concertades, substituir 
l’edifi ci del Germanes Bartomeu, 
crear un nou Institut de Secundària 
i ampliar les places per a l’educa-
ció Postobligatòria, entre altres 
mesures. La proposta va rebre una 
majoria de vots a favor.

Vadell va explicar que amb el 
document esperava tenir el màxim 
suport polític davant la Generalitat, 
que és qui té competències en ter-
mes escolars. També té la voluntat 
de renovar, innovar i donar im-
puls a les escoles que, per diver-
sos motius “corren el risc de de-
saparèixer si no actuem”. A més, 
va destacar la voluntat de trobar 
solucions de consens i que com a 

Ampli suport al document de criteris de planificació i de 
proposta pel mapa escolar de Mataró 2017-2022  

El Ple aprova la planificació 
escolar dels pròxims cinc anys

 La Plataforma en Defensa de 
l’Educació de Mataró tampoc veu 
amb bons ulls el document per 
a la planifi cació escolar pel curs 
2017-2018. En un comunicat en-
viat als mitjans, la PEM demana 
que “s’iniciï una nova manera de 
gestionar l’educació al territori” 
i per això se suma a demandes ja 
expressades per altres col·lectius, 
partits polítics i organitzacions.

La segona línia per a l’escola 
Angeleta Ferrer és un dels primers 
punts que reclama la plataforma, 
justifi cant-se en “la poca oferta 
pública que hi ha al centre de la 
ciutat”. Però la PEM també ha vol-
gut deixar clar que donen suport 
al desig de reduir les ràtios de P3 
progressivament fi ns a arribar als 
20 alumnes, com inicialment van 
ser dissenyats aquests grups pel 
Departament d’Ensenyament.

La Pataforma demana un nou 
institut, veu amb bons ulls els 
instituts-escola si "va lligada a 
reconèixer la innovació que ja és 
present en moltes escoltes" i re-
clama que “la comunitat educativa 
tingui presència i vot en les Meses 
de Planifi cació juntament amb 
l'Ajuntament i Departament". | Red

També baixar la ràtio de 
P3 fins als 20 alumnes

La PEM reclama la 
segona línia per a 
l’Angeleta Ferrer

ciutat “mereixem una planifi cació 
en l’àmbit escolar i no improvisar 
a un més vista”.

ICV-EUiA únic en contra
El PP va votar a favor de la proposta 
però José Manuel López va criticar 
que es coneixia amb antelació que 
aquest any necessitaríem un nom-
bre determinat de places d’ESO i 
que hi ha hagut “una clara manca 
de previsió”. També va votar a favor 
la Portaveu de PxC destacant que 
el document és “valent i realista” i 
les regidores de Volem van acusar 
el govern de la Generalitat d’ha-
ver-nos “abandonat”.  

L’única formació que va vo-
tar en contra de la proposta va 
ser ICV-EUiA perquè, segons va 
explicar Esteve Martínez, estan 
d’acord amb el model d’institut-
escola però discrepen “del com i 
del quan: no pel curs 17-18” i no 
comparteixen el tancament de lí-
nies de P3, una altra de les mesu-
res. Per la CUP, Carme Polvillo va 
denunciar que “el format d'escola 
institut no ha de ser una continua-
ció de primària com està plantejat .
| Laia Mulà         
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Agenda
www.totmataro.cat/agenda

Divendres 

10 de febrer

21.00h // 
Basílica de Santa Maria. 
Mataró) //
Entrada lliure, donatius 
voluntaris (Mans Unides)

ROC & GOSPEL,
PER MANS UNIDES

+ INFO // www.totmataro.cat/agenda

MÚSICA //

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

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

Duo Sonnos
Dissabte 11 febrer / 20.30h / 
Col·legi M.D. Lourdes (c. Ramon 
Llull, 5. Mataró)

Concert de música i cant Barroc 
amb el projecte "Per a les dames. 
El paper de la dona a la música 
dels segles XVIII i XIX". 

Jarps + Pavvla
Divendres 17 febrer / 22h / Sala 
Clap (c. Serra i Moret, 6. Mataró) / 
Anticipada: 6€. Taquilla: 9€.
Grup mataroní format el 2014 per 
Roger Palomer i Jorge Agustí. 
Abans, la cantant Paula Jornet. 

TEATRE I DANSA //

'Wasted'
Dies 10, 11 i 12 febrer / Divendres 
20.30h, dissabte 18 i 21h i diumen-
ge 12 i 19h / Teatre Monumental 
(La Riera, 169. Mataró) / Preu: 11€.
Un espectacle d'Íntims Produccions 

dirigit per Ivan Morales, basat en 
un text de la poeta, rapera i dra-
matruga Kate Tempest.

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

'Espanyols, franco ha mort'
Diumenge 12 febrer / 18.30h 
/ Foment Mataroní (c. Nou, 11. 
Mataró) 
Una comèdia de l'absurd que pre-
tén riure's de la societat al llarg 
de la història. A càrrec del Grup 
Vada Retro Teatre de Barcelona. 
XIII Mostra de Teatre Amateur.

Guia cultural

La Basílica de Santa Maria 
s'omplirà avui mateix diven-

dres de l'energia i la solidaritat 
del gòspel gràcies al concert de 
Roc & Gospel, el grup de La Roca 
que dirigeix Gerson Gelabert. 
L'entrada és gratuïta, amb 
donatius voluntaris a be-
nefi ci de Mans Unides 
en una nova cita en 
la qual música, sen-
timent i solidaritat 
coincideixen en 
un recital molt 
recomanable.
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Perifèric Poetry + micro obert
Dijous 16 febrer / 21h / Cafè de 
Mar (c. Santa Rita, 1. Mataró) / 
Cysko Muñoz presenta el seu nou 
poemari ‘Escribo Hablando‘ i el 
projecte musico-poètic en forma 
de banda, ‘Con el Verso al Traste‘.

'El llop sempre serà el dolent si 
només escoltem la Caputxeta'
Divendres 17 febrer / 21h / Sala 
Cabanyes (La Riera, 110. Mataró) 
/ Preu: 10€. També: 18, 19, 24, 25 
i 26 febrer.
Obra d'Enric Lucena. Un especta-
cle per viure en primera persona. 

INFANTIL //

Biblioteca Popular Fundació Iluro
(c. d'en Palau, 18. Mataró).
Divendres 10 febrer / 17.30h: El 
conte de la Rotllana "Les emocions 
a través dels contes: L’art d’esti-
mar", narració contes 'El secret 
d'estimar' i 'Endevina com t’estimo'.
Dimecres 15 febrer / 17.30h: 
Art Time 'Parlem i pintem: El 
Puntillisme', conte i taller d'acti-
vitats plàstiques.
Dijous 16 febrer / 17.30h: Dijous 
a la Biblio: narració del conte 'La 
veritat segons l’Artur' de Tim 
Hopgood, i activitats plàstiques. 

Biblioteca Pública Pompeu 
Fabra (Pl. Occitània, s/n. Mataró).
Divendres 10 febrer / 18h: Tallers 
a la Biblio 'Carnestoltes de lletres!', 
manualitats amb papers de colors 
i decoupage, de 3 a 6 anys. / Club 
dels Setciències: 'No més guerres!',  
de 8 a 12 anys.
Dimarts 14 febrer / 18h: L'Hora del 
Conte: 'Les bruixes' de Roald Dahl.

'Els arcs intel·ligents de Gaudí'
Dissabte 11 febrer / 18h / Nau 
Gaudí (c. Cooperativa, 47. Mataró)
Grans i petits descobrirem les ca-
racterístiques arquitectòniques de 
la Nau Gaudí.

TEATRE /

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

MÚSICA /

Recording Big Band
Dimarts 14 febrer / 21h / Can 
Gassol (Pl. de la Pepa Maca, 15. 
Mataró) / Gratuït amb invitació.
La Big Band i d'altres combos 
i la petita Jazz Orquestra de 
l'EMMM, presenten un concert 
que s'enregistrarà en directe.
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LLIBRES /

'Mitja vida' de Care Santos 
Dijous 16 febrer / 19h / Escola 
Maristes Valldemia (La Riera, 122-
144. Mataró) 
Presentació de la novel·la de l'es-
criptora mataronina. L'autora con-
versarà amb Conxita Campoy, Núria 
Dòria, Maria Escalas i Carmen Barrio. 

INFANTIL /

Titelles: 'L’ombra de Pinotxo'
Diumenge 12 febrer / 12h / Casal 
Nova Aliança (c. Bonaire, 25. 
Mataró) / Preu: 7€. 
La companyia La Puntual presenta 
una versió divertida i poètica del 
clàssic de C. Collodi. Organitza: 
AACC Maresme Titelles. 

XERRADES I LLIBRES /

'Ramon Guillen-Balmes vist per 
Ignasi Aballí, Jordi Canudas i 
Salvador Juanpere'
Dissabte 11 febrer / 19h / Can 
Palauet (c. d'en Palau, 32. Mataró)
Conversa oberta entre artistes 
conduïda per Toni Valero.

'Tens la sospita de que el teu 
fi ll té TDAH? Quan diagnosti-
car i com tractar'
Dilluns 13 febrer / 19h / Fundació 
Hospital (c. Sant Pelegrí, 3. 
Mataró)
Xerrada a càrrec Lídia Galdón, 
neuropsicòloga.

'Uzbekistan - Tadjikistan, el 
centre de la Ruta de la Seda'
Dimarts 14 febrer / 18h / Col·legi 
Aparelladors i Arquitectes (Pl. Can 
Xammar, 2. Mataró) / Preu: 5€.
Xerrada a càrrec d'Àngel Morillas, 
historiador i coordinador del 
Patrimoni de la UNESCO. Cicle de 
xerrades "La Ruta de la Seda".

Véns a la tertúlia?
Dimarts 14 febrer / 19h / Biblioteca 
Antoni Comas (Mataró)
Tertúlia sobre' Lejos de Ghana', 
de Taiye Selasi.

Club lectura autors de territori
Dimarts 14 febrer / 20h / Llibreria 
Index (c. Miquel Borotau, 8-10. 
Vilassar de Mar)
Amb el llibre 'Tempteigs' de Lali 
Ribera. Conduït per Emília Illamola.

'La veu de les dones per cons-
truir altres realitats'
Dimecres 15 febrer / 19h / L'Altre 
Cafè Cultural (c. d'en Xammar, 6. 
Mataró)
Cicle "Fem una infusió amb..." Anna 
Ara i Bea Huber, del Colectivo de 
Mujeres de Matagalpa. Organitza: 
Dones Reporteres de Mataró. 

'Esportistes olímpics de Mataró. 
Repàs històric'
Dimecres 15 febrer / 19.30h / Sala 
d’Actes de la Fundació Iluro (c. 
Santa Teresa 61. Mataró)
Conferència col·loqui a càrrec de 
Guillem Pera Blanco, membre de 
l’Associació Espanyola d’Estadís-
tics d’Atletisme i jutge de la F.C.A. 
i de la R.F.E.A.

'Mataró: genealogia d'una ciu-
tat. Procés de construcció'
Dimecres 15 febrer / 19.30h / Ca 
l’Arenas (c. Argentona, 64. Mataró)
Xerrada de Xavier Clavell Nadal. 

'Com ser millors pares?'
Dijous 16 febrer / 19h / Fundació 
Hospital (c. Sant Pelegrí, 3. Mataró)
Xerrada sobre com fomentar una 
bona educació i millorar la relació 
amb els nostres fi lls.

'Realisme a bolígraf'
Dijous 16 febrer / 19h / Les 
Esmandies (Rda. O'Donnell, 94. 
Mataró)
Xerrada i demostració a càrrec de 
Pablo Ariel Descalzo, dibuixant es-
pecialista en realisme a bolígraf.

'Marinada forta, pluja a la porta'
Diumenge 12 febrer / 12h / Ca l’Are-
nas (C. Argentona, 64. Mataró)
Conte visual i sonor on veurem 
pintures dels germans Arenas, i 
realitzarem un núvol de tempesta.

'Embolicant la troca, contes a 
la vora de l'agulla' 
Dimarts 14 febrer / 18h / Biblioteca 
Ilturo (c. Sant Joan, 8. Cabrera de 
Mar)
Obra de titelles, música i cançons 
per entretenir a grans i petits (a 
partir de 2 anys). De Teatre Aula. 

L'Hora del Conte
Dimecres 15 febrer / 18h / 
Biblioteca Antoni Comas (C. Prat 
de la Riba, 110. Mataró Mataró).
"A la voreta dels núvols" a càrrec 
de la Cia Patawa, de 0 a 4 anys.

Buc de contes
Dijous 16 febrer / 17:30h / Buc de 
llibres (Muralla Tigre, 31. Mataró).
Narració del conte 'El Grúfal', de 
Julia Donaldson i Axel Scheffl er.

Taller d'educació emocional - 
nens de 3 a 8 anys
Dies 20 febrer, 6 i 13 març / Clínica 
Issa (c. Nou, 46-48. Mataró) / Preu 
sessió: 20€. Taller complet: 55€. 
/ Inscripció prèvia: 93 790 22 14 
o gemma@clinicaissa.com.
Per aprendre a reconèixer, comu-
nicar i gestionar les seves emoci-
ons. Bloc 1 "Autoconsciència emo-
cional". Bloc 2 "Empatia". Bloc 3: 
"Gestió d'emocions negatives".

Agenda www.totmataro.cat/agenda 
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'Montserrat Roig: entre nosaltres'
Dijous 16 febrer / 19h / Biblioteca 
Pompeu Fabra (Mataró)
Monogràfi c de la revista Nous 
Horitzons. Presentació de Maria 
Freixanet, politòloga i senadora.

'Tot sembla tan senzill'
Dijous 16 febrer / 19.30h / Buc 
de Llibres (Muralla del Tigre, 31. 
Mataró)
Presentació de l'antologia-disc amb 
poemes de Montserrat Abelló mu-
sicats per Celeste Alías.

FESTES I FIRES //

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

1a Festa del Gos de Mataró
Dies 11 i 12 febrer / De 9 a 21h / 
Nou Parc Central de Mataró
Exposició i venda de productes i ser-
veis per a gossos. Demostracions 
de rescat aquàtic, Mantrailing i 
Agility, classe d'educació canina, 
tallers infantils, canicross, etc. 

Tres Tombs
Diumenge 12 febrer / 12h / Des 
del Nou Parc Central (Mataró)
Tradicional festa popular de Sant 
Antoni Abat. mb la participació de 
carruatges i cavalls vinguts de di-
ferents poblacions de la comarca. 
Recorregut: Nou Parc Central, C. 
del Parc, el Caminet de les Vinyes, 
la Muralla del Tigre, la Muralla de 
Sant Llorenç, la plaça de Santa 
Anna i la Riera. Benedicció dels 
animals domèstics a La Riera (da-
vant de l'Escola Cor de Maria).

TALLERS I CURSOS //

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

'Vols crear el teu àlbum digital?'
Dilluns 13 i 20 febrer / 20.30 a 22h 
/ Les Esmandies (Mataró) / Gratuït. 
Inscripcions: Tel. 93.757.88.57.
Monogràfi c de fotografi a a càrrec 
d'Albert Batlle Montserrat.

Per enviar informació

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C/ Xammar, 11

Formulari: totmataro.cat/agenda

PREMI /

Gala Mataroní de l'Any
Dilluns 13 febrer / 20h / Casal 
L'Aliança (c. Bonaire, 25. Mataró).
Gala pública de lliurament del pre-
mi popular al ciutadà de l'any 2016. 
Amb la presència dels fi nalistes 
(Maria Escalas, Aleix Merino i Carme 
Punyané) i els candidats inicials. 

TAULA RODONA /

'El Bressol de la Fundació'
Dimecres 15 febrer / 19.30h / 
Biblioteca Antoni Comas (Mataró)
Dels orígens, els anys 60, al pas 
de Patronat i a Fundació. Amb 
Àngels Armengol, Vicenç Conca 
i Josep Bermúdez. 50è aniversari 
Fundació El Maresme.
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ACTIVITATS //

'Prevenció de caigudes i acci-
dents a la llar i higiene postural'
Divendres 10 febrer / 16.30h /  
Casal Gent Gran Jaume Terradas 
(C, Argentona, 59). Mataró)
Conferència de Noema Ribas, te-
rapeuta ocupacional del Consorci 
Sanitari del Maresme. 15è cicle d’ac-
tivitats formatives per a la gent gran.

POESIA: 'Vicent Andrés 
Estellés, el poeta que va as-
sumir la veu del poble'
Dimecres 15 febrer / 18h / Foment 
Mataroní (c. Nou, 11. Mataró).  
Aules Sènior de Mataró d'Extensió 
Universitària. Conferència de Joan 
Tres i Arnal, llicenciat en fi lologia 
catalana i editor.

'Colesterol'
Dimecres 15 febrer / 17h / Casal 
Municipal Gent Gran de Rocafonda 
(c. de Colòmbia, 55. Mataró).
Conferència d'Encarna Oña, infer-
mera del CAP de Cerdanyola. 15è 
cicle activitats formatives gent gran.

CASALS //

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

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

UDP. Casal de gent gran 
Les Santes-Escorxador. C. 
Floridablanca, 118. Mataró. Telf: 
93.790.36.72. 
• Excursions: dimecres 15 de 
febrer, Calçotada al Berguedà 
amb visita a Casserres. • Sopar-
Ball, penúltim dissabte de mes, 
20:30h. • Activitats: Tai-Txi (Dill 
i dimc matí). Mandales (Dimt tar-
da). Labors  i Patchwork (Dill tar-
da). Relaxació (Dimt i div tarda). 

Ping-pong i Informàtica (dmt. i div. 
matí). "Juguem al Quinze" (Dij tar-
da). Taller de memòria (dmc matí) 
• Petanca (tardes). Melé de Petanca 
(dilluns de 9 a 12h). • "Juguem al 
quinze", dijous tarda.

Associació de gent gran La 
Gatassa. Av. de La Gatassa, 25. 
Mataró. Telf: 93.757.87.30.
• Excursions: Del 15 al 22 de ju-
liol, Gran creuer pel Bàltic (preu 
1376€). • Ball dimecres 16,30h a la 
Sala del Bar. • Activitats: Pintura a 
l’oli. Puntes coixí. Coral. Petanca. 
Informàtica. Grup Play Back i Teatre 
Gatassa.

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

24h (obertes dia i nit)

M.R. COLLDEFORN

Rda. O’Donnell, 13 937 579 293

9 a 22h (Obertes tots els dies)

A. ALFONSO M. COS. (festius no)

Av. d’Amèrica, 33 937 903 104 

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

PARC CENTRAL Rda. Alfons X, 18 937 961 491

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

C/ Almeria, 77 / 93 798 50 08

LA RIERA 10 La Riera, 10 937 901 058

Ma I. SIMON (festius 9 a 14h)

Av. J. Recoder, 62 937 984 300

JOSE ANTONIO SORIANO

Sebastián Elcano, 2-4 937 579 025

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

Rda. Rocablanca, 1 937 985 969

ROMANCES (dill-dissabte 9 a 21)

Av.President Tarradellas, 34 935 361 662

R. SUBIRATS Blay Parera, 35 937 96 1721

Obertes de 9 a 13,30h i

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

M. BARBERÀ c/Gatassa, 10 937 982 915

E. BARREDA PALLARÈS

c/Alemanya, 6 937 573 421

EL TORRENT c/Torrent, 7 937 987 004

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

T. COLL (CREU BLANCA)

Plaça Xica, 1-3 937 960 908

M.R. CORONA C. SUBIRANA

Pg. R. Berenguer, 75 937 579 093

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

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

B. FITÉ

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

C. YÁÑEZ Camí Ral, 110 937 904 369

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

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

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

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

M. OLIVÉ Av. Gatassa, 71 937 984 955

J. PLANA Pl. de Cuba 937 985 550

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

A. RUIZ-CARRILLO Alarcón, 41 937 901 517

M.C. SAÑES Creu Roja, 3 937 989 706

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

M.SPÀ Sant Valentí, 43 937 416 262

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

J. SUBIRANA Rosselló, 43 937 577 054

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

A.L. VILARDELL

Av. Puig i Cadafalch, 256 937 982 550
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'Cristina Villa: Éssers de fum'
Col·legi d'Aparelladors i Arqui-
tectes Tècnics (Pl. Can Xammar, 2. 
Mataró) / Inauguració: divendres 
10 de febrer a les 19.30h. 
Obra recent de la fotògrafa 
argentonina.

'Qualitatisme'
La Sala d'Argentona (Plaça Nova, 
14. Argentona) /Inauguració: dis-
sabte 11 febrer a les 19h. 
Exposició de pintura de Pep Suari.

Ca l’Arenas. Centre d’art del 
Museu de Mataró (c. Argentona, 
64. Mataró). 
Fins al 12 de febrer.  Visita guiada: 
dissabte 11 febrer a les 18h:
• Jaume Sans (1914-1987). La se-
ducció de les avantguardes. 
• Logicofobistes 1936. El surrea-
lisme com a revolució de l’esperit.

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

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

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

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

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

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

'Camins desfets'
La Destil·leria (Camí Ral, 282. 
Mataró) / Fins al 9 de març.
Obra de Gabriel Schmitz.

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

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

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

Ateneu de la Fundació Iluro 
(La Riera, 92. Mataró). 
Fins al 6 de març: 
• 'Parelles artístiques del Maresme', 
del projecte CFP Alterarte.
Fins al 5 de març:
• 'Camins d'aprenentatge': 50è 
aniversari de l'escola GEM.

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

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

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

Col·lecció Bassat. Art Con-
temporani de Catalunya 1980-
1989 (II)'. 
Nau Gaudí (C. Cooperativa, 47. 
Mataró) / Fins al 24 de setembre.
Art català anys 80.

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

'Plou, neva i pinta' 
Fundació Palau (c. Riera, 54. 
Caldes d'Estrac) / Fins al 2 d'abril.
Ignasi Aballí, Salvador Alibau, 
Daniel García Adújar, Miquel Mont, 
Perejaume i Ignacio Uriarte.

Per enviar informació

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C/ Xammar, 11

Formulari: totmataro.cat/agenda

EXPOSICIÓ //

Homenatge a Jordi Tardà
Ateneu Fundació Iluro (La Riera, 92. 
Mataró) / Inauguració: divendres 
10 de febrer a les 19h.
Dóna a conèixer l'important tasca 
de qui va ser un mataroní il·lustre, 
apropant-se al món de la música 
moderna i del fenomen del Rock. 

AgendaExposicions www.totmataro.cat/exposicions 
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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'oficina de l'IMPEM

El regidor de Serveis Centrals, Juan Carlos Jerez, al Ple Municipal

Arxiu 

D. Ferrer 

  El 35% del pressupost de despe-
ses de l'Ajuntament de Mataró es 
destina a contractes i concessions 
a empreses privades o municipals. 
Per tal d'establir els paràmetres so-
cialment responsables d'aquestes 
contractacions, l'Ajuntament ha 
creat una guia que inclou clàusu-
les de tipus ètic, mediambiental 
i social. Aquesta, a més, també 
aprova el codi ètic al qual s'han de 
comprometre les empreses contra-
ctades per garantir uns mínims. La 
major part dels grups municipals 
van valorar positi-
vament la propos-
ta del govern amb 
un total de 26 vots 
a favor de l'acord.

José Manuel 
López, del Partit 
Popular, va desta-
car la importància 
d'aquesta guia per 
tal que l'Ajuntament de Mataró ser-
veixi d'exemple i marqui "el camí 
perquè la resta d'empreses que fan 

El Ple aprova els criteris amb els quals es regiran a partir 
d'ara les contractacions a empreses 

Aprovades les clàusules socials  
de contractes de l'Ajuntament

  Mataró tanca el primer mes 
del 2017 amb un augment petit 
del nombre de persones aturades. 
44 persones van perdre la feina 
durant el gener a la capital ma-
resmenca, el que suposa un aug-
ment del 0,42 per cent. Aquestes 
dades deixen la taxa d'atur mata-
ronina, que segueix sent singular-
ment alta a Catalunya, un 17,19 
per cent. El total de persones en 
atur a Mataró es queda en 10.400 
segons les dades facilitades pel 
Consell Comarcal. 

És en la variació interanual on la 
tendència que es dibuixa segueix 
sent a la baixa. Així, al tancar el ge-
ner del 2017 hi ha 1.511 persones 
menys en situació d'atur que just 
un any enrere. Això suposa una 
baixada de més d'un 12 per cent.

Lleu descens pel que fa al Maresme
Pel que fa a la comarca, hi ha hagut 
un lleu descens de la desocupació 
al Maresme. El percentatge és pe-
tit (el 0,52%), però queda repartit 
entre tots els sectors econòmics. 
El 55% de les persones aturades 
són dones i, per grups d'edat, la 
desocupació té més incidència 
entre els majors de 45 anys. | Red

En l'àmbit comarcal es 
registra un descens lleu

Lleu repunt de l'atur 
al gener en 44 
persones

35

Es calcula que un 35 
per cent del pressupost 
es destina a partides 
subjectes a aquestes 
clàusules

contractacions actuïn d'una mane-
ra socialment responsable". Entre 
les mesures aprovades s'estableix 
que les empreses subcontractades 
paguin un mínim de 14.000 � anu-
als als seus treballadors a temps 
complet, xifra que Juan Carlos C. 
Ferrando, membre de Ciutadans, 
considera "un desig i objectiu molt 
vàlid".

Abstenció de la CUP
Per la seva banda, els membres de 
la CUP es van abstenir al·legant 

que les clàusu-
les podrien ser 
més ambicioses 
i agosarades i re-
marcant que les 
consideren insu-
fi cients, mentre 
que els membres 
d'ERC consideren 
que "aquestes mi-

llores són el primer pas per fer 
més millores en el futur", segons 
va manifestar Francesc Teixidó. 
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El Ple diu no a acollir tots els refugiats
La proposta de resolució volia que la ciutat acollís a tots els refugiats que ho sol·licitin, 
inclosos els que es trobin en situació irregular 

Ple Municipal:  Laia Mulà

  Cada vegada més col·lectius de 
la ciutat es mobilitzen per donar 
suport a la situació que milers de 
persones refugiades estan patint 
a causa de la guerra. Segons Juli 
Cuéllar, però, "no n'hi ha prou en 
declarar-nos ciutats acollidores si 
després no acollim". Per aquest 
motiu, la CUP va presentar al Ple 
Municipal una proposta de reso-
lució perquè Mataró aculli a to-
tes les persones refugiades que 
arriben a la ciutat. Amb aques-
ta idea, l'agrupació va demanar 
que l'Ajuntament faci servir les 
estructures necessàries quan els 
refugiats arribin a la ciutat "per 
tal que es puguin quedar" i que 
se'ls doni la informació i el suport 
necessari perquè "puguin assolir 
la condició de refugiats". A més, 
destaca que el Dret Internacional 
empara als demandants d'asil al 
país d'arribada i que, per tant, do-
nar resposta a aquestes necessitats 
és un deure.

La proposta va encetar un de-
bat que darrerament està molt 
present a la ciutat amb les mobi-
litzacions de diversos col·lectius i 

organitzacions per obrir fronteres 
i enviar ajudes. Esteve Martínez, 
d'ICV-EUiA, destacava que les po-
lítiques d'immigració europees 
són vergonyoses i que han posat 
en greu risc la vida de milers de 
persones: "han convertit el mar 
mediterrani en un 'Mare Mortum', 
en el que 25.000 persones hi han 
mort ofegades en els darrers anys". 
Per aquest motiu, la formació va 
donar suport a la proposta de la 
CUP "no només per qüestió d'hu-
manitat, sinó de justícia", senten-
ciava el regidor.

Majoria en contra
L'equip de govern va destacar que 
hem estat dels primers municipis 
a fer-nos 'Ciutat Refugi' i va con-
siderar que des del govern i tot el 
Ple han donat suport als refugiats 
en tot moment. Per la seva banda, 
va respondre amb una negativa a 
la proposta de la CUP perquè con-
sideren que no poden acollir refu-
giats irregulars, perquè afavoriria 
el delicte d'immigració il·legal.

Mònica Lora, de PxC, va opinar 
que els demandants d'asil que es 
troben a Europa actualment "són 
marees d'immigració il·legal" i no 

pas persones que fugin de la guer-
ra. Afegia, a més, que "si l'Estat i el 
Govern no obren fronteres com vol 
la CUP, serà perquè també pensen 
en els costos de la immigració". La 
portaveu de PxC va remarcar que 
"les fronteres les hem de posar els 
europeus" i que no podem donar 
suport "a règims que ens traeixen 
sempre que poden".

Les esquerres a favor
Al vot favorable d'ICV-EUiA s'hi 
van sumar els de VolemMATARÓ i 
d'ERC, que consideren que Europa 
està essent incapaç de liderar una 
resposta conjunta per a tothom 
davant el problema. Teixidó (ERC) 
va remarcar que si "la societat ca-
talana ha fet un pas endavant per 
buscar solucions, a Mataró també 
l'hem de fer". Els dos regidors de 
VolemMATARÓ van destacar que 
les despeses econòmiques d'acollir 
refugiats no són un problema per 
a la ciutat perquè venen amb una 
aportació econòmica d'Europa.

Juli Cuéllar, en resposta a la ne-
gativa de diverses formacions va 
denunciar que sembla que "aquí 
només acceptaríem refugiats amb 
un xec bancari" sota el braç.

El Ple Municipal de febrer va tombar la proposta de la CUP Daniel Ferrer 

CulturaCiutat núm. 1758 del 10 al 16 de febrer de 2017

Tot ciutat ple refugiats.indd   1 7/2/17   12:33



Sin título-1   1 18/1/17   10:31



L'acte a Mataró

El regidor de Cultura, Quim Fernàndez, al Ple Municipal

D.F. 

Daniel Ferrer 

  Que la cultura sigui una eina de 
creixement personal i col·lectiu és 
l’objectiu principal del Llibre Blanc 
de Cultura de Mataró. Joaquim 
Fernández, Regidor de Cultura i 
Participació Ciutadana, va presen-
tar un document creat per “refe-
rents de la cultura a Mataró” que, 
a partir de l’anàlisi de les fortaleses 
i debilitats d’aquesta, vol defi nir 
un nou model de cultura a Mataró 
pels anys vinents. 

El llibre arriba 4 anys després 
de la seva primera versió
Regidors de diverses formacions de 
l’oposició van destacar la tardança 
del Llibre Blanc de la Cultura que 
va començar-se a gestar el 2013. 

Per a l'oposició, se centra massa en el Centre i deixa en 
un segon terme la resta de barris de la ciutat 

El Llibre Blanc de la Cultura de 
Mataró ja és una realitat

  "Prou excuses, obrim fronteres!" 
era l'eslògan contundent que es 
veia de fons a l'escenari, diumen-
ge passat, en acabar l'acte central 
al Maresme de la campanya 'Casa 
nostra, casa vostra'. Després de 
recollir signatures tot el cap de set-
mana, la campanya per l'acollida 
de refugiats va omplir el Foment de 
solidaritat en un acte que va comp-
tar, com a moment més emotiu, 
amb la participació de refugiats 
sirians i amb la música de Joan 
Dausà o Marina Rossell, que ha 
compost una mena d'himne de 
la campanya.

El dia 18 a Barcelona
Els actes a Mataró s'emmarquen 
en la preparació del macro-concert 
de dissabte 11 al Palau Sant Jordi i 
la manifestació convocada el dia 
18 a Barcelona. L'acte del Foment 
va sumar la música com la del 
mateix Dausà, Marina Rossell, o 
Gospelsons, a més de comptar 
amb grups com la comunitat Eko, 
Stop Mare Mortum o el Sindicat de 
Manters. Tots van fer pinya amb 
el clam perquè el país i la ciutat 
puguin acollir les persones que 
fugen de la guerra. | Red

Èxit de l'acte central de 
'Casa nostra, casa vostra'

El Foment s'omple 
per l'obertura de 
fronteres

Ara el llibre defi neix el model, 
l’estratègia, les prioritats i el camí 
a seguir. Anna Salicrú (ERC) i Juan 
Carlos C. Ferrando (C’s) van co-
incidir en criticar que “és un do-
cument molt exhaustiu parlant 
de Mataró centre i no de la resta 
de la ciutat”. 

Per la seva banda, Carme Polvillo 
de la CUP va destacar que “en el 
document no es preveu la interac-
ció entre gent gran, nens i joves” 
i que, per aquest motiu, són molt 
importants les concrecions resul-
tants del document. 

Tot i les crítiques, i exceptuant 
l’abstenció de C’s, tots els grups 
municipals van votar a favor de 
la proposta. | Laia Mulà         

Fernández va aclarir que el llibre només és el principi i que des-
prés caldrà revisar-lo en funció de l’actualitat del moment i les 
necessitats dels ciutadans. Per això va proposar la revisió del 
llibre blanc l’any 2019 per mantenir-lo actualitzat.

Cal mantenir el llibre actualitzat
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La Doctora Nathalie P. Lizeretti, directora del CIDIE Cedida 

  El Centre d'Investigació, For-
mació i Desenvolupament de la 
Intel·ligència Emocional CIDIE 
de la Fundació Ramón Rosal és 
el primer centre especialitzat en 
Intel·ligència Emocional, referent  
internacional en investigació i in-
tervenció. Els estudis científi cs 

CIDIE de la Fundació Ramón Rosal, pioner internacional 
en investigació i intervenció, obre nou centre a Mataró

realitzats demostren que les difi -
cultats per identifi car, comprendre 
i gestionar les nostres emocions o 
la dels altres constitueixen un fac-
tor que infl ueix en la salut i el ben-
estar psicològic. Per tant és neces-
sari l’abordatge de la Intel·ligència 
Emocional per totes les persones. 

El referent en intel·ligència 
emocional 

CIDIE està dirigit per la Dra. 
Nathalie P. Lizeretti des del 2010, 
i compta amb un equip multi-
disciplinar de professionals es-
pecialitzats en diverses àrees de 
la psicologia, la medicina, l'edu-
cació i les ciències socials,  que 
treballen des d'una perspectiva 
integradora i holista per oferir a 
les persones ajuda professional 
i humana per a superar les seves 
difi cultats i millorar la seva qua-
litat de vida. La professionalitat i 
la calidesa humana caracteritzen 
el tracte amb les persones que 
ens visiten.

Les àrees bàsiques d'activitat 
de CIDIE comprenen l'atenció 
psicològica, la formació i la in-
vestigació, i compta amb serveis 
com la Unitat de Fibromiàlgia i 
Fatiga crònica, l'Aula de Família, 
l’Àgora de Geras, l'Espai Benestar 
i Salut, el Centre de Formació i 
Desenvolupament de la intel-
ligència emocional, des dels quals 
es realitzen diverses activitats, 
cursos i tallers.  | Redacció.   

CiutatCiutat núm. 1758 del 10 al 16 de febrer de 2017

c15 cdie.indd   1 8/2/17   17:44



Après Minuit, en directe al Músiques Tranquil·les. 
El Casal Nova Aliança es va omplir de gom a gom per 
escoltar la veu profunda i càlida de Cece Giannoti. 
Una barreja country, blues i rock, espectacular.

Flowshop, a la plaça de Can Xammar. Diumenge  
es va viure una nova edició del market d'oportuni-
tats, que entre l'esmorzar i el vermut, una ballada 
de swing van amenitzar l'acte.

Obrim fronteres, cap de setmana de solidaritat 
amb els refugiats. Dissabte a la plaça Santa Anna va 
haver batucada, castellers, circ i recollida de signatu-
res, dins de la campanya 'Casa Nostra, Casa Vostra'.

Fantasmes, al Teatre Monumental. La posada en 
escena de la companyia Pàmboliteatre, és un clàssic 
del gènere de paròdia de terror. Petits i grans van viure 
durant una hora una història excèntrica i atrevida.

www.totmataro.cat/imatges

Imatges Daniel
Ferrer 
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Els gronxadors adaptats del Parc de Luís Millet Cedida 

    L’Ajuntament ha instal·lat dins 
de la zona de jocs del parc de Lluís 
Millet el primer gronxador adaptat 

Per a tres infants amb problemes de mobilitat i 
l'Ajuntament ja estudia col·locar altres jocs adaptats

que hi ha en una zona verda de 
Mataró. El gronxador té el res-
patller més gran de l’habitual per 

Instal·len el primer gronxador 
adaptat al parc Lluís Millet 

augmentar la subjecció i porta uns 
ancoratges per permetre que els 
usuaris del joc l’utilitzin amb segu-
retat mitjançant un arnès especial.

Dos arnesos
L’Ajuntament ha adquirit dos ar-
nesos que ha lliurat a dues famí-
lies amb infants amb problemes 
de mobilitat perquè puguin uti-
litzar el gronxador. Els nens que 
se'n benefi ciaran són la Sofi a, la 
Sara i l'Aleix.

El gronxador ha tingut un cost to-
tal de 3.905,43 euros. L’Ajuntament 
de Mataró estudiarà, en el marc del 
Pla director de les àrees de joc, ara 
en redacció, la possible instal·lació 
de jocs adaptats en altres zones de 
la ciutat on pugui haver-hi usuaris 
amb aquestes mateixes necessi-
tats.| Redacció
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El bus a la UAB

L'espectacle sexual a The Bot, en dues imatges

Arxiu 

Cedida 

   La Policia Local de Mataró ha 
traslladat al jutjat la investigació 
realitzada sobre la presència de 
menors d’edat durant l’especta-
cle de sexe explícit que va tenir 
lloc la matinada del 15 de gener 
a The Bot. Aquesta investigació 
confi rma, amb testimonis, que hi 
havia menors al local durant el 
show sexual i també posa de ma-
nifest que aquella mateixa nit es 
van subministrar begudes alcohò-
liques a menors d’edat. El resultat 
de la investigació es va lliurar el 27 
de gener al Jutjat de Guàrdia de 
Mataró en considerar que els fets 
són constitutius d’un presumpte 
delicte d’exhibicionisme tipifi cat 
a l’article 185 del Codi Penal.

Davant aquestes evidències 
l’Ajuntament ha obert un segon 
expedient sancionador, ja que els 
fets descrits també poden ser cons-
titutius d’una infracció molt greu 
segons la Llei 11/2009 de regulació 
administrativa dels espectacles 
públics. Aquest segon expedient 

Acredita que hi havia presència de menors a The Bot 
durant l’espectacle i que se’ls va subministrar alcohol 

Traslladen al jutjat la 
investigació del show sexual

  Ja han entrat en funcionament 
el conjunt de millores en l’oferta de 
quatre línies d’autobús que donen 
servei a la comarca del Maresme 
anunciat per la Generalitat. En to-
tal, s’introdueixen 50 freqüències 
més per atendre les necessitats 
detectades en diversos corredors. 
El Departament aportarà 500.000 
euros anuals més per fer possible 
aquestes millores.

El Bus exprés e11 Mataró-
Barcelona:augmenta l’oferta exis-
tent amb 23 expedicions diàries 
més. En concret, 15 més a la línia 
e11.1 (8 d’anada i 7 de tornada), 
passant de les 104 expedicions 
a les 119 a partir d’ara. A la línia 
e11.2 s’implanten 8 serveis més (3 
d’anada i 5 de tornada), passant 
de 73 expedicions a 81.

Reforç al bus a l'Autònoma
També es reforça el bus Mataró-
Argentona-UAB. S’implanten 8 
expedicions diàries els dies lec-
tius entre Mataró, Argentona i la 
UAB (5 d’anada i 3 de tornada) i 
2 expedicions de tornada més els 
lectius entre Mataró i la UAB. Es 
passa de 13 expedicions a 23. | Red

Fins a 50 freqüències més 
des de l'1 de febrer

Els reforços dels 
busos a Barcelona i la 
UAB, en marxa

sancionador considera el titular de 
la llicència (l’establiment només 
té autorització com a bar berena-
dor), l’explotador de l’activitat i 
l’organitzador de l’espectacle pre-
sumptes responsables solidaris de 
les infraccions.

L’expedient sancionador, però, 
queda en suspens fi ns que el jutjat 
no es pronunciï sobre el procés 
penal. L’Ajuntament manté com 
a mesura provisional l’horari res-
tringit per al local, que té l’obliga-
ció de tancar a la mitjanit. A més, 
també s’ha decretat la prohibició 
de transmissió de la llicència.

801 euros de multa
D’altra banda, l’Ajuntament ja ha 
resolt el primer expedient sancio-
nador que va obrir  contra el local 
pel fet de no disposar de l’auto-
rització pertinent per fer un es-
pectacle de contingut sexual. El 
titular de la llicència va reconèixer 
la infracció i va acceptar abonar 
una sanció de 801 euros. | Redacció
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XERRADA 
INFORMATIVA

Els aspectes 
jurídics 
relacionats  
amb les  
clàusules 
terra

Dimecres 15 de febrer / De 19 a 21 h  
Sala d’Actes del Col·legi d’Advocats de Mataró
C. de Casto Méndez Núñez, s/n  
(darrere de l’edifici dels Jutjats de Mataró)

Intervindran: Julio J. Naveira, degà del Col·legi 
d’Advocats de Mataró; Maria Pastor, secretària del 
Col·legi d’Advocats de Mataró; Joan Serra, responsable 
del Torn d’Ofici del Col·legi d’Advocats de Mataró;  
i Joan Vinzo, regidor de Sanitat, Salut, Consum i  
Gent Gran Activa de l’Ajuntament de Mataró

Es prega confirmació abans de dimarts 14 de febrer  
a secretaria@icamat.cat o al 93 741 54 44 

Entrada lliure (aforament 
màxim de 200 persones)

núm. 1758 del 10 al 16 de febrer de 2017
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MAGATZEM I ATENCIÓ AL PÚBLIC:MAGATZEM I ATENCIÓ AL PÚBLIC:
T 93 741 47 17 / 93 741 47 16T 93 741 47 17 / 93 741 47 16
C/ Passatge dels Amics d’Argentona, 2 ARGENTONAC/ Passatge dels Amics d’Argentona, 2 ARGENTONA
(Ctra. del Cross a Argentona, a prop centre ITV, sense problemes d’aparcament)(Ctra. del Cross a Argentona, a prop centre ITV, sense problemes d’aparcament)

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

Més de 20 anys d’Experiència i Qualitat
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 El Mataró Feimat torna a guanyar  
 a casa i somia amb la salvació 
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"Mentre segueixi tenint iŀ lusió, 
ganes i pugui entrenar, 
continuaré competint"

Aquest 2017 a La Fosbury –projecte 
impulsat pel Grup El Tot– estem pre-
parant novetats importants. El més 
destacat és que ja podem dir que, 
després de l’èxit de l’especial en pa-
per dels Jocs de Rio, el mes d’abril 
estrenarem el nou format de revista 
en paper que ens acompanyarà 
d’ara endavant. El salt al “món físic” 
de forma regular després de la bona 
experiència olímpica anirà acom-
panyat d’alguns projectes paral·lels. 
I el passat diumenge Mataró va ser 
escenari d’una gran novetat pels 
amants de l’esport en majúscules. 
Parlem del Club Fosbury.

El Club Fosbury és la proposta 
“fosburiana” per generar un vincle 
entre redactors, col·laboradors, 
lectors i aficionats a tot l’altre 
esport en general. Una comuni-
tat per compartir experiències i 
aprenentatges vinculats a l’esport, 
per intercanviar impressions i fer 
créixer el projecte entre tots ple-
gats. Al llarg de l’any organitzarem 
diversos esdeveniments que van 
tenir com a punt de partida la nit 

de la Super Bowl de la NFL. 
Podeu reviure aquest primer es-

deveniment gràcies a la crònica del 
company Roger Castillo: “L’estrena 
del Club Fosbury ha estat històri-
ca. Com tot el que passa en aquest 
país, d’altra banda. Però l’adjec-
tiu no el farem anar a la babalà. 
Hem estrenat un nou projecte, per 
fer comunitat i obrir vies inexplo-
rades. Hem gaudit de la primera 
pròrroga de la història de la Super 
Bowl. També de la remuntada més 
bèstia. Els Patriots han guanyat als 
Falcons. 34 a 28. I com que això, 
a hores d’ara, ja ho sap tothom 
que ho vol saber, aquí capgirem el 
punt de vista. Una crònica d’una 
nit llarga i emocionant. I alerta: 
des del punt de vista d’un autèntic 
neòfit en futbol americà. Arribem 
al Bar Capgrossos abans de les 21h. 
És l’epicentre de la vetllada i és un 
local esplèndid que respira castells 
per totes bandes[...]”
Més informació sobre el Club 
Fosbury i la crònica completa a 
www.fosbury.cat

Una nit històrica estrena el Club Fosbury
La Superbowl 2017 serveix per presentar el projecte a Mataró

Agenda
CASA

ATLETISME Campionat Català
85È CAMPIONAT CATALUNYA 
DE MARXA ATLÈTICA
Diumenge 12| 10 a 14 h | Sobre Nou Parc Central

FUTBOL 2a Catalana
CE MATARÓ - LLOREDA
Diumenge 12 | 16.30 h | Municipal Centenari

FUTBOL 3a Catalana
PLA D'EN BOET - MOLINOS
Dissabte 11 | 18 h | Mpal. Pla d'en Boet

BÀSQUET Copa Catalunya Masc.
MATARÓ PARC BOET-S.GERVASI
Disssabte 1 1| 21 h | Pav. Eusebi Millan

VOLEIBOL 1a Catalana
CV MATARÓ - MONJOS
Dissabte 11 | 16 h | Pavelló Carrer Euskadi

WATERPOLO Div. d'Honor Masc.
QUADIS CNM- MEDITERRANI
Dijous 16 | 13 h | Complex J.Serra CN Mataró
            
             
            FORA
WATERPOLO Copa de la Reina 
LA SIRENA CNM - MOSCARDÓ
Divendres 10 | 15.30 h | Piscina CN Terrassa
EN CAS DE SEMIFINAL, EL DISSABTE A LES 12 H,
EN CAS DE FINAL, EL DIUMENGE A LES 12 H

+ INFO: WWW.ELTOTESPORT.COM

el Esporttot MINUT ZEROMINUT ZERO
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Els mataronins confirmen les 
bones sensacions d'aquest 
2017 amb una victòria vital

El Mataró Feimat tenia un partit 
vital aquest diumenge contra el 
Simply Olivar, un dels equips que 
ocupaven les últimes places de la 
classificació i que necessitaven su-
perar si no volien quedar despen-
jats a la cua de la classificació de 
Lliga EBA.

El partit va començar força bé 
per als de Charly Giralt, que mos-
traven la millorada imatge d'aquest 
2017, aconseguint dominar el pri-
mer quart per 21 a 17. Millorarien 
més les coses en el segon període, 
amb joc ofensiu i una gran defensa 
obririen les primeres diferències 
importants, arribant al descans 45 
a 31. A la segona part els mataro-
nins aguantarien l'intent de reacció 
visitant per endur-se la victòria.

Els taronges s'imposen en 
una pista molt complicada i 
ho fan amb una remuntada 
de 17 punts

El Mataró Parc Boet va jugar aquest 
dissabte el seu partit de lliga de 
Copa Catalunya en una de les pistes 
més complicades de la competició, 
la del CB Santa Coloma. I des de 
bon començament, els locals van 
fer valer el factor camp i es van 
endur el primer parcial per 26-20. 
La defensa dels mataronins no aca-
bava de funcionar, i això ho anaven 
aprofitant els colomencs per am-
pliar la diferència en el marcador, 
col·locant-se 14 punts per sobre a 
la mitja part, 52-38.

A la represa els mataronins van 
reaccionar i amb una magnífica 
defensa van aconseguir ajustar el 
marcador fins a aconseguir la ciste-
lla definitiva a 2 segons per al final.

Gran partit de Diallo. | D.F.

Reacció taronja a la 2a meitat. | ARXIU

El Mataró Feimat supera 
l'Olivar i abandona l'últim lloc

76 MATARÓ FEIMAT

66 SIMPLY OLIVAR

MATARÓ FEIMAT: Diallo (10), Guallar 
(4), Serratacó (16), Cabrera (12), Rodríguez 
(-), Ventura (3), Romero (11), Espiga (9), 
Tardio (6) i Miralles (5). 19 de 38 en tirs 
de 2, 9 de 23 en tirs de 3 i 11 de 17 en tirs 
lliures.

PARCIALS: 21-17, 24-14, 14-20 i 17-15.

LLIGA EBA 
- Grup C

Pugen un lloc a la 
taula 
15a jornada (4-5 de febrer)
MATARÓ FEIMAT - Olivar ..................76-66
Menorca - Cornellà ...........................76-67
Martorell - JAC Sants ...................... 84-55
Salt - Santfeliuenc .............................73-61
Castellbisbal - Sant Nicolau ...........69-75
Grup Barna - ARENYS ......................64-80
Calvià - Collblanc ..............................73-59

Classificació 
Calvià, Martorell i Menorca, 26; Salt i 
Collblanc, 24; ARENYS, 23; Castellbisbal, 
Cornellà i Santfeliuenc, 22; Grup Barna i 
JAC Sants, 21; Sant Nicolau, 20; MATARÓ 
i Olivar, 19.

16a Jornada (11-12 de febrer)
El calendari no dóna cap treva als mata-
ronins i després d'aconseguir una nova 
victòria a casa, tenen un desplaçament 
difícil aquest cap de setmana, en què 
visiten, el diumenge 12 a les 12.30, la 
pista del líder, el Flanigan Calvià.

Sant Josep i Mataró 
Parc Boet s'escapen
15a jornada (4-5 de febrer)
Sant Cugat - Sant Gervasi .............. 79-61
Santa Coloma - M. PARC BOET ....... 74-76
CN Sabadell - Bisbal ........................ 66-56
Sant Quirze - Sant Narcís................75-67
Badalonès - Granollers ...................85-68
Pia Sabadell - Artés .......................... 65-81
Sant Josep - Vic ..................................74-61

Classificació 
Sant Josep, 29; MATARÓ PARC BOET, 28; 
Vic, 26; Artés, 25; Santa Coloma i Sant 
Cugat, 24; Granollers, 23; Badalonès, 
22; Sant Narcís, 21; Bisbal, 20; Sant 
Quirze, 19; Sant Gervasi, Pia Sabadell i CN 
Sabadell, 18.

16a jornada (11-12 de febrer)
En la seva lluita per la primera posició, 
el Mataró Parc Boet rebrà al Sant 
Gervasi a l'Eusebi Millán aquest dissabte 
11 a les 21h. Els mataronins, a priori, 
tenen un partit assequible, ja que els de 
Barcelona ocupen la tercera posició per 
la cua, empatats amb últim i penúltim 
amb tan sols 3 victòries.

Copa Catalunya M.
Remuntada de prestigi del 
Mataró Parc Boet

74  SANTA COLOMA

76 MATARÓ PARC BOET

MATARÓ FEIMAT: Vázquez (-), Canals 
(3), Smith (3), Hermoso (10), Naharro 
(2), Jensen (8), Franch (7), Corella (9), 
Pavkovic (5), Rubio (25) i Forcada (4). 24 
de 54 en tirs de 2, 7 de 20 en tirs de 3 i 7 
de 10 en tirs lliures.

PARCIALS: 26-20, 26-18, 13-19 i 9-19.

www.eltotesport.com |  P. 3BÀSQUET
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58 PLATGES DE MATARÓ

43  PHYSIC IGUALADA

PLATGES DE MATARÓ: Kador (1), 
Gómez (-), Murat (8), A. García (2), 
Magriñà (-), E. García (2), Cárceles (11), 
Ferré (-), López (3), Harris (14), Turner 
(14) i Keohe (3). 20/45 en tirs de 2, 2/19 
en tirs de 3 i 12/18 en tirs lliures. 

PARCIALS: 15-13, 7-14, 14-8 i 22-8.

3A DIVISIÓ
NACIONAL

Els mataronins ja em-
paten amb el líder, que 
té un partit menys
17a jornada (4-5 de gener)
Vacarisses - ALIANÇA MATARÓ .......... 2-7
Centelles - Montsant. ............................. 1-1
Montcada - Arrels ................................. 5-3
S. JOAN VILASSAR - Castellar ............ 2-5
COVER PREMIÀ - Sant Cugat ............... 4-2
Lliçà d'Amunt - ARENYS DE MUNT..... 3-2
Isur - PINEDA........................................... 4-3
Fund. Esp. Grama - CANET .................... 1-2

Classificació 
Canet (-1 partit) i ALIANÇA MATARÓ, 
37; Lliçà d'Amunt (-1 partit), 36; Fund. 
Esportiva Grama, 34; Vacarisses, 33; 
COVER PREMIÀ (-1 partit), Montsant i 
Isur, 26; Sant Cugat, 25; Montcada, 22; 
Castellar, 21; Arrels, 19; Centelles, 17; 
SAN JOAN VILASSAR, 15; ARENYS DE 
MUNT, 10 i PINEDA (-1 partit), 4.

18a jornada (11-12 de febrer)
Els mataronins, en plena lluita pel 
liderat de la categoria, rebran el 
dissabte 11 a les 19:15 al Teresa Maria 
Roca al San Joan Vilassar, en un derbi 
maresmenc contra un rival que ocupa 
la part baixa de la classificació.

C. CATALUNYA
FEMENINA

A punt per  a la 2a fase
17a jornada (4-5 de febrer)
Sese - Tarragona .............................. 49-42
Jet Qsport - Cerdanyola ...................dia 8
CN Terrassa - Granollers .................57-43
ARENYS - Barça CBS .........................56-75
PLATGES MATARÓ - Igualada ......... 58-43

Classificació 
Barça CBS, 33; Cerdanyola (-1 partit), 
30; PLATGES MATARÓ, 29; CN Terrassa, 
26; JET Qsport (-1 partit), 25; Physic 
Igualada, 24; ARENYS, Tarragona i SESE, 
22 i Granollers, 19.
 
18a jornada (11-12 de febrer)
El Platges de Mataró visitarà la pista 
del Tarragona el dissabte 11 a les 18:30 a 
l'últim partit de la primera fase.

L'exhibició de Marquisha 
Harris sota els cèrcols, amb 21 
rebots, va ser fonamental

El Platges rebia al Mora un Physic 
Igualada necessitat de victòria per 
mantenir les esperances de poder 
classificar-se per a la fase d'ascens 
de Copa Catalunya, i així ho va de-
mostrar a la primera part on, des-
prés d'un primer quart igualat, al 
segon període van anul·lar l'atac 
local per situar-se 5 punts a dalt 
al descans, 22 a 27.

A la represa, van ser les mataro-
nines les que no van voler veure's 
superades a casa, i amb una gran 
defensa i superioritat al rebot, on 
Marquisha Harris va destacar amb 
la barbaritat d'agafar-ne 21, van 
anul·lar les seves rivals, deixant-les 
en només 16 punts en tota la segona 
meitat i aconseguint una victòria 
final per 15 punts de diferència.

Harris, imparable sota els cèrcols. | D.F

Victòria del Futsal Aliança 
Mataró davant del Vacarisses

Molt superiors a Vacarisses. | CEDIDA

Els mataronins sumen la ter-
cera victòria consecutiva i 
apunten al liderat

El Futsal Aliança Mataró tenia un 
partit difícil aquest cap de setma-
na a la pista del Vacarisses i el va 
resoldre de forma contundent. Ja 
van sortir endollats i al minut 15’ de 
partit ja guanyaven 0-3, que seria 
1-3 al descans. A la segona part els 
vermells van ser molt superiors, 

escapant-se fins als 7 gols, tot i 
que al final els locals van reduir 
la diferència fins al 2 a 7 definitiu.  

Una gran segona meitat fona-
menta el triomf del Platges

2  VACARISSES

7  ALIANÇA MATARÓ

ALIANÇA MATARÓ: Adrián Lara (porter), 
Abdyck Gómez, Oriol López (2), Miguel 
Ángel Rodríguez, Alejandro Medina (1), 
Cristian Sevilla, Marc Caballeria (2), Carlos 
Villarín (1), Cristian Villarín, Pol Novo, As-
har Chiheb (1) i Amar Ceesay.

el Esporttot BÀSQUET-FUTSAL
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17 LA SIRENA CNM

6  CN RUBÍ

LA SIRENA CN MATARÓ: Debby 
Willemsz i Cristina Terrado porteres; 
Liana Dance (4), Marina Zablith (1), 
Maria Bernabé, Júlia Nieto, Alba 
Bonamusa (2), Marta Bach (2), Clara 
Cambray (3), Ciara Gibson (3), Laura 
López, Ona Meseguer, Júlia Soler. 

PARCIALS: 7-0, 2-3, 4-0, 4-3.

DIVISIÓ HONOR 
FEMENINA

La Sirena va sortir en tromba 
fent un parcial de 7-0

Com era d'esperar La Sirena CN 
Mataró va guanyar amb facilitat el 
primer partit de la 2a volta. El Rubí 
va caure apallissat en un partit que 
va quedar ja decidit totalment en 
el primer quart que les noies de 
Florin Bonca van tancar amb un 
7-0 favorable. 

Després van afluixar una mica, 
amb l'entrada de les jugadores més 
joves, i fins i tot van cedir el segon 
parcial. Després en el tercer altre 
cop es va tancar la defensa per 
fer un 4-0, i en el darrer la cosa 
va tornar a anar més anivellada.

EL "Medi" és tercer
10a jornada (4 febrer)
Sant Andreu - Sabadell.....................  6-10
Concepción - Dos Hermanas..............5-8
Zaragoza - Mediterrani ..................... 14-16
Terrassa - Moscardó ...............12 de març
LA SIRENA CNM - Rubí ......................... 17-6

Classificació 

Sabadell 30; LA SIRENA CNM 27; Medi-
terrani 21; Sant Andreu 19; Terrassa i 
Moscardó 13; Rubí 8; Dos Hermanas 6; 
Zaragoza 4, Concepción 3. 

El Quadis és quart
13a jornada (4 febrer)
Mediterrani - Terrassa ....................... 11-10
Barceloneta- QUADIS CNM ................. 17-6
Rubí - Canoe ............................................7-7
Catalunya - Sabadell  ..........................3-12

Classificació 
Barceloneta 36; Sabadell 34; Terrassa 
30; QUADIS CNM MATARÓ 27; CN 
Barcelona i Canoe 20; Sant Andreu 19; 
Mediterrani 13; Catalunya  i Navarra 9; 
Rubí 7; Molins 3.

14a jornada (Dijous 16 febrer)
QUADIS CNM- Mediterrani (13 hores)

Guanyen preparant la Copa

Golejada abans de la Copa. | D.F

De tota manera va ser un bon as-
saig de cara a la cita de la pròxi-
ma setmana a Terrassa en la qual 
La Sirena defensarà el títol de la 
Copa de la Reina aconseguit l'any 
passat a Sabadell.

Div.Honor Masc.

La Sirena CN Mataró defensa 
el títol de la Copa de la Reina

Les mataronines buscaran re-
petir la gesta de la temporada 
passada quan van derrotar el 
Sabadell

La Sirena CN Mataró defensarà 
aquest cap de setmana a Terrassa 
el títol aconseguit la temporada 
passada a Sabadell, quan va der-
rotar per 9-10 l'equip amfitrió en 
un partit en el qual es va veure 
trencada una llarguíssima ratxa 
de partits guanyats en competi-
ció estatal pel CN Sabadell.  Ara 
el sorteig sembla portar cap a una 
repetició d'aquella final.

En el primer quart de final, el 
divendres 10 de febrer a les 15.30 

hores, La Sirena CN Mataró es 
trobarà amb el CN Moscardó de 
Madrid. Els altres quarts de final 
són: EWP Zaragoza - Mediterrani, 
CN Terrassa - Rubí i, el més interes-
sant, CN Sabadell - CN Sant Andreu.

A semifinals sembla que La 
Sirena CNM, si com és d'esperar 
ha derrotat l'equip madrileny, es 
podria trobar amb el "Medi" el dis-
sabte a les 11.30 hores. I, si supera 
aquest partit, la final la disputaria 
el diumenge a les 12 hores.

El CN Sabadell domina el pal-
marès amb 12 títols, seguit del 
Mediterrani amb 5, Alcorcón amb 
2 i La Sirena CN Mataró amb 1.

www.eltotesport.com |  P. 5WATERPOLO
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30 JOVENTUT MATARÓ

26 SALLE BONANOVA

JOVENTUT MATARÓ: Pol Gavañach i 
Pascual Flores porters; Pol Vallhonesta 
(1), Marc López (2), Jan Bonamusa (5), 
Dani Aguilera (3), Oriol Vaqué (1), Ber-
nat Muñoz (5), Marc Pey (6), Berenguer 
Chiva (2), Carlos López, Àlex Bosch (1), 
Bernat Bonamusa (3), Manle Núñez, 
Oriol Prat (1).

PARCIALS CADA 5': 3-0, 5-2, 8-2, 9-6, 
12-8, 14-12 descans; 16-13, 18-15, 21-16, 
27-19, 28-21, 30-26.

24 JOVENTUT MATARÓ

22 CANOVELLES

JH MATARÓ: Laia Argelic i Marta Espejo 
porteres; Ona Muñoz (7), Glenda AlÍs, San-
dra Fargas (8), Zara Verdugo, Tinna Falco-
ni (1), Isa Latorre (3), Roser Villalba, Irene 
Hernàndez, Saray Romero (4), Laia Nonell, 
Katina Juàrez (1), Marina Seda.

1A ESTATAL
MASCULINA

La victòria els allunya de les 
posicions de descens 

El Joventut tenia un partit aparent-
ment fàcil davant el cuer, però va 
haver de treballar de valent per 
sumar un triomf, que és el tercer 
consecutiu i que el situa ja en vui-
tena posició. 

L'equip groc-i-negre va sortir 
mentalitzat en defensa, Gavañach 
estava bé sota pals i amb transici-
ons ràpides es va posar amb avan-
tatge de 6 gols a l'equador de la 1a 
part. Però aprofitant les rotacions 
de l'equip local els barcelonins es 
van recuperar i al descans perdien 
només de dos gols (14-12). 

A la represa, el Joventut va fer 
una bona sortida i, tal com havia 
passat a Sant Cugat, va tenir uns 
minuts esplèndids a mitja segona 
part, amb gran intensitat dels ju-
gadors, i va fer un parcial de 7-2 en 
set minuts, fent pujar la diferència 
fins als vuit gols, que va decidir el 
matx, tot i que els barcelonins van 
maquillar una mica el marcador al 
tram final.

El Joventut ja és vuitè
18a jornada (4-5 febrer)
S.Esteve Palaut. - La Roca .............. 22-37
Sant Joan Despí - Sarrià .................23-25
Bordils B - Sesrovires.......................23-32
Granollers B - Palautordera .......... 40-23
OAR Gràcia - Montcada ....................25-24
JH MATARÓ - S.Bonanova ............... 30-26
S. Martí Adrianenc - Sant Quirze ..28-25
Sant Cugat - Esplugues ...................26-26

Classificació 
Granollers B 34, S. Martí Adr. 30; Sant 
Quirze 28, Sarrià 27; Sesrovires 25, Sant 
Joan Despí 21; La Roca 19; JH MATARÓ 
15; S.Esteve Pal. i Montcada 14; Bordils 
B 13; Palautordera 12; Sant Cugat i OAR 
Gràcia 11; Esplugues 9, Bonanova 5.
19a jornada (11 febrer)
Sarrià - JH MATARÓ  (DS 18:30 h)
Complicat desplaçament a la pista del 
quart classificat.

Tot continua igual
 
17a jornada (4 febrer)
Sant Quirze - Montcada .................. 39-20
Ascó - S.Joan Despí .......................... 24-22
Coope Sant Boi - Gavà .....................25-22
JH MATARÓ - Canovelles ................. 24-22
Vilanova Camí - Vilamajor ...............21-26
Classificació
JH MATARÓ 33, S. Quirze 29, Vilamajor 
25; Granollers At. 23; Lleida Pardinyes i 
Cardedeu 22; Vilanova Camí 17; Canove-
lles i Ascó 16; SJ Despí B  13; Sant Boi 9; 
Gavà 7; Gràcia B 3; Montcada 1.
18a jornada (12 febrer)
Montcada - JH MATARÓ (DG 13:00 h)
Partit fàcil a la pista del cuer.

ALTRES RESULTATS.- 2a Cat: JHM B - 
Tortosa 31-22; Juv. M: JHM - S.Quirze 
37-30;  Cad. M (2a C): JHM - Gavà 24-35;; 
Inf. M. (Lliga) : Esplugues - JHM 30-31; 
Juv.F.: Coope Sant Boi B - JHM 17-29; Inf. 
Fem.: JHM - La Llagosta B 26-13.
1a Cat. Fem: Sarrià - Llavaneres Calde-
tes 22-19: 3a Cat: Llavaneres Caldetes- 
Molins B 31-30; 4a Cat.: Tarragona - Lla-
vaneres Atl.  24-29. 

La victòria més complicada

Partit complicat el que es va trobar 
el femení del Joventut davant un 
rival rocós en defensa, que va posar 
les coses molt difícils a l'equip local, 
que va haver de patir per acabar 
guanyant-lo. 

El partit va transcórrer sempre 
amb un marcador igualat, amb petits 
avantatges locals de fins a quatre 

gols, que eren ràpidament eixugats 
pel Canovelles fins a arribar al final 
del partit amb dos gols de diferència 
per a les locals. 

Per sort el dia que en atac s'està 
espès la defensa funciona i això va 
permetre el líder continuar imbatut 
a la competició.

Victòria amb patiment. | D.F

Nova victòria del Joventut. | D.F

Tercera victòria consecutiva

Lliga Cat.Fem.

el Esporttot HANDBOL
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RANGE ROVER EVOQUE SE
150 CV. Automàtic. 5 portes.

Gamma Range Rover Evoque 5 portes: consum combinat des de 4,3 fins a 7,8l/100km; emissions de CO2 (g/km) 
des de 113 fins a 181. *PVP del Range Rover Evoque 5 portes des de 43.900€ (IVA, transport, descompte promocional i impost de matricu-
lació, IEDMT inclosos). IEDMT calculat al tipus general. No obstant això, el tipus aplicable al IEDMT pot variar en funció de la comunitat autònoma 
de residència. Preu promocional per a unitats finançades amb FCA Capital España EFC, SAU segons condicions contractuals, amb un import mínim 
a finançar de 19.000€, termini de 37 mesos i permanència mínima de 24 mesos. Oferta vàlida per a unitats en estoc (16). El vehicle mostrat pot no 
coincidir amb l'ofert.

PVP: 50.689 €
DTE: 6.789 €
OFERTA: 43.900 € Només 16 unitats*
Amb 3 anys de manteniment inclosos.

Land Motors Concessionari Oficial Land Rover
Ctra. N-II Km. 643. Pol. Ind. Sta. Margarida CABRERA DE MAR. Tel. 93 741 80 25.
www.landmotors.es

EVOQUE_SE_TOTMATARO150x228.indd   1 11/5/16   13:32



Grup Municipal de Ciutadans

El grup municipal de Ciutadans, nou referent del Centre polític, econòmic 
i social, en el marc del nostre suport a l’aprovació dels pressupostos del 
2017, manifestem el compromís inequívoc en pro de la governabilitat de la 
ciutat i sobretot de l'interès general dels mataronins, i vetllarem per a què:

PRESSUPOSTOS 2017

Us hi apunteu?

La Comissió Mataró 2022 acompleixi defi nitivament l’objectiu de treballar 
en la projecció estratègica de la ciutat transcendint els cicles electorals.

En defi nitiva, es doni pioritat:

Als serveis a les 
persones i a la 

igualtat
d’oportunitats.

A la creació d'un pla 
integral de la zona d'oci 

del Pla d'en Boet, que inclourà 
accions per reduir el consum 

d'alcohol entre els joves, campan-
yes d'inspecció d'establiments i 
protocols de col·laboració dels 

cossos policials i els serveis 
municipals.

A la tant 
necessària 
millora dels

serveis d’Educació, 
Cultura i Esport.

A la lluita contra 
l’atur, la reactivació 

econòmica, cultural i la 
cohesió social mitjançant 
un nou model de ciutat, 

potenciant la seva projecció 
nacional i

internacional.
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Juan Carlos Ferrando, Víctor Paramés i María José González regidors del Grup 
Municipal de Ciutadans a l'Ajuntament de Mataró.
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1  FUNDACIÓ GRAMA

1  CE MATARÓ

CE MATARÓ: Pol, Lluís, Sergi Sànchez, 
Kiku Parcerisas (Rueda 73'), Isma (Willy 
68'), Parri (Marcelo 68'), Fiti, Mario 
(Palanco 59'), Óscar, Aitor, Ricky (Sergio 
Urbano 79'). 

GOLS:  10' Oliver (1-0); 84' SERGIO 
URBANO (1-1).

1  UD CIRERA

1  SANT ADRIÀ

UD CIRERA: Compte, Ximillo (Joel 
70'), Kaddur, Peque, Izar, Baba, Carlitos 
(A. Garrido 80'), Cristian Romero, Omar 
(Said 61'), Joan, Ivan (Aleix Tarrés 61').

GOLS: 82' Alberto (0-1); 90' SAID (1-1). 

SEGONA
CATALANA

Un gol del retornat Sergio 
Urbano ha donat l'empat

El CE Mataró va defensar el seu li-
deratge al camp de la potent Grama, 
gràcies a un gol del retornat Sergio 
Urbano poc abans del final del partit.

 L'equip local va sortir fort i als 
10' va arribar el seu gol arran d'una 
falta lateral, amb refús dolent i re-
matada a plaer.  Després al Mataró li 
va costar molt arribar a l'àrea de la 
Grama. Però en els darrers minuts 
va passar a dominar la situació i 
va haver-hi jugada polèmica, quan 
l'àrbitre va anul·lar un gol d'Isma 
per orsai de forma incorrecta. 

A la represa el Mataró va ser 
clarament superior. Com sempre 
intentant construir des del darrere, i 
amb gran treball dels migcampistes, 
les pilotes van començar a rondar 

l'àrea local, amb moltes opcions en 
córners i faltes, però sense encert. 

I al tram final Alberto Encinas va 
arriscar amb tres davanters, i Sergio 
Urbano, en el dia del seu retorn, 
va marcar el gol de l'empat supe-
rant el porter local en un u contra 
u, xutant al pal curt. I encara poc 
després va servir una "passada de 
la mort" perfecta, però que Óscar 
va rematar massa alta. Llàstima.

La UD Cirera tenia un important 
partit a casa davant un equip que 
està només dos llocs per sobre.

I es va haver de conformar amb 
un empat i continua en zona de 
descens, ja que ocupa la 5a plaça 

Líder, però amenaçat

20a jornada (5 febrer)

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

Classificació 
CE MATARÓ 40; Fund. Grama i Guineueta 
39; Llefià 35, SANT POL 33; Sant Adrià,  31; 
Besós BV 30; Europa B 29; LLAVANERES 
i PREMIÀ MAR 28;  Sarrià i Canyelles 26; 
Lloreda 22, CIRERA 21; Martinenc B 20, Ba-
dia i Esp. Can Pi  17; Carmelo 10.

21a jornada (12 febrer)

CE MATARÓ - Lloreda (DG 16:30 h)
Sant Adrià - UD CIRERA (DG 12 h)
SANT POL - Besós BV (DG 12 h)
LLAVANERES - Martinenc B (DS 18 h)
PREMIÀ MAR - Badia (DG 12 h)

El Mataró a mantenir la ratxa
Aquest diumenge el Mataró rep un 
equip assequible, però no fàcil: empat 
a 3 a Badalona a la 1a volta i 2-2 i 0-1 
aquí a Mataró en les seves darreres 
visites. Les altres dues visites (11-12 i 
12-13) són triomfs locals per 2-0 i 3-0, 
sempre a 2a Catalana. 
El Cirera visita el camp d'un equip 
ascendit (abans era la Catalana) i 
amb ganes de tornar el 0-2 que van 
aconseguir aquí a la 1a volta.

Empat del CE Mataró
El juvenil del CE Mataró va empatar a 
0 al camp del Mercantil a Sabadell, i 
és 11è amb 23 punts. El dissabte rep un 
rival directe com és el Manresa (13è 
amb 20 punts).
ALTRES RESULTATS.- Juvenil B (Prefer.): 
CE Mataró  B - Manlleu B 1-4; Cadet 
(Pref) CEM - Quart 3-0; Infantil (Div. 
Honor): Jabac Terrassa - CEM 3-1. 
Baixen al 8è lloc amb 24 punts.

Valuós punt al camp del segon

per la cua, però és el pitjor pun-
tuat dels tres grups de Barcelona.

La primera part no va tenir mas-
sa història, sense ocasions de gol 
clares i amb molt de joc al centre 
del camp. 

A la segona part es va animar i 
a vuit minuts del final una pilota 
penjada per un jugador visitant es 
va enverinar amb el vent i va en-
trar a porteria sorprenent Compte. 

El Cirera es va bolcar sobre la 
porteria visitant i ja en la darrera 
opció Said va fer l'empat, que va 
salvar un punt.

Lliga Nac. Juvenil

El CE Mataró manté el liderat. | T.M

Salven un punt en el darrer instant

el Esporttot FUTBOL
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1  YOUNG TALENTS

1   AD LA LLÀNTIA

(SUSPÈS ALS 37 MINUTS)

AD LA LLÀNTIA: Picó, Blasco, Hèctor 
Urbano, Artero, Jordi Cano, Delfí, Isra, 
Aitor Moreno, Alexis, Ibra, Ibu Baldeh.

TERCERA
CATALANA

El Pla d'en Boet va salvar un punt 
amb un gol d'Àlex Palau en el darrer 
minut, igualant el que havien fet 
els badalonins a l'inici de la segona 
part. Amb aquest punt els de José 
Ángel Valero ja encadenen cinc 
jornades sense perdre i s'allunyen 
quatre punts de la zona de descens.

Embolic a la part alta

20a jornada (5 febrer)

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

Classificació 
Districte 030 CE i Argentona 41; Young 
Talents Badalona Sud 40; Premià Dalt 
38; Singuerlín 36; LA LLÀNTIA i MATA-
RONESA 33; MOLINOS 32; Vilassar Mar 
B 31; Santvicentí 24; La Salut i PLA D'EN 
BOET 23; Arenys de Mar 22; Vilassar 
Dalt 21; Cabrera 20; Cabrils 19; Turó Pei-
ra 13; Pineda 0.
21a jornada (12 febrer)
PLA D'EN BOET- MOLINOS (DS 18 h)
LA LLÀNTIA- Turó Peira (DG 12:15 h)
MATARONESA- Young Talents (DS 18 h)

Derbi a Pla d'en Boet
El Molinos va a buscar la seva 
quarta victòria en un derbi local de la 
temporada.

Grup 5è (16a jornada)
MATARÓ ATHLETIC - Canet .................. 2-3
Sant Pol B - ROCAFONDA ...................... 1-3
JUVESPORT - JUVENTUS ...................... 2-3
ILURO - Arenys Munt ............................. 1-2
El Rocafonda i el Tiana estan al davant 
amb 36 punts, per davant de Calella 
(33) i Mataró Ath. (30).

Grup 6è (10a jornada)
MOLINOS B - Cabrils B ........................... 2-1

Grup 3r
MOLINOS - Gladiador ............................. 7-1
Vilassar Mar - CE MATARÓ ................... 5-2
El Molinos és 4t amb 31 punts, i el CE 
Mataró és 8è amb 19 punts. Lourdes i 
Vilassar de Mar són líders amb 39.

Una jornada sense victòries

La Mataronesa va caure en el derbi maresmenc a Vilassar de Dalt. | CEDIDA

Quarta Catalana

3  VILASSAR DALT

1  MATARONESA

MATARONESA: Rafa, Hassan, Comas 
(Bryan 53’), Tommy, Toni, Vicente, Koke 
(Carlos 59’), Peque, Manolo (Simon 74’), 
Aldo, Miguel i Pedro.

L'equip blanc-i-blau no va poder 
guanyar un dels equips forts del 
grup que va saber aprofitar les 
seves ocasions a la segona part.
Al descans s'havia arribat amb em-
pat a un gol, després que Manrique, 
ja acabant la primera part, igualés 
el gol inicial dels visitants. Però a 
la represa l'encert va ser només 
dels colomencs.

La Mataronesa no es va adaptar 
a les condicions del joc i va caure 
derrotada, en un partit amb el fort 
vent com a tònica principal.
La Mataronesa va dominar el joc, 
però no va aprofitar les seves oca-
sions i els locals es van avançar 2-0 
al descans, i després van marcar 
el 3-0. Toni va fer el gol de l'honor 
arlequinat en el minut 84.

1  LA SALUT BADALONA

1  PLA D'EN BOET

PLA D'EN BOET: Jairo, Collado 
(Javi Rodríguez 52'), Marc Fernàndez, 
Ordóñez (Carrasco 72'), Marc Palau (Ito 
Palanco 52'), Valencia, Àlex Palau, Silva, 
Valle (Hamza 46'), Vela (Youness 52') 
i Moussa. El partit jugat a Sant Boi pel tanca-

ment del camp de l'equip badaloní, 
només va durar 37 minuts. L'àrbitre 
el va suspendre, després d'haver 
expulsat tres jugadors locals i de 
ser increpat pel públic local. Els 
verds havien fet un molt bon partit 
i mereixien anar per davant. Ibra 
havia marcat el gol de l'equip verd i 
poc després van empatar els locals.

1  UD MOLINOS

3  SINGUERLÍN

UD MOLINOS: Ramos, Grau, Ruiz 
(Gorka 60'), Abel Moreno, Ruben More-
no, Roca, Badre, Adrián, Yeray (García 
Mesa 60'), Óscar, Manrique.

2a Catalana Fem.

FUTBOL www.eltotesport.com |  P. 8
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6  MIS IBÉRICA MATARÓ

5  FC BARCELONA B

MIS IBÉRICA MATARÓ: Sergi 
Grané (porter), Èric Florenza (2), Jordi 
Bartrès (1), Marc Figa (1) i Oriol Lladó – 
equip inicial-, Èric Serra (1), Àlex Cante-
ro (1) i Juan Sebastian Gómez (ps).

1  MEDICARE SYSTEM

3  PALAU PLEGAMANS

MEDICARE SYSTEM MATARÓ: Ariad-
na Escalas (p), Carla Fontdeglòria, Ona 
Castellví (1), Aina Florenza (3), Xantal 
Piqué, Joana Xicota, Anna Fontdeglòria, 
Aida Antón i Paula Lladó (ps).

PRIMERA 
ESTATAL

L’equip ha sortit reforçat 
de la marxa dels germans 
Povedano i des de llavors ha 
sumat 4 punts sobre 6 

El Mis Ibérica Mataró segueix en 
una bona línia, amb la brillant vic-
tòria contra el FC Barcelona “B” 
en un Jaume Parera ple de gom 
a gom. Florenza va culminar una 
contra rapidíssima per encetar el 
marcador, però el Barça va empatar, 
tot just dos minuts després, aprofi-
tant un penal en segona instància. 
50 segons després Figa tornava 
a avançar als locals, i el Barça va 
capgirar el marcador de seguida. 
Èric Serra empatava abans del des-
cans, però els blaugranes encara 

Tot i jugar molts minuts de 
tu a tu contra un dels millors 
equips, l’efectivitat visitant va 
decidir el partit 

El Medicare System Mataró enceta-
va la segona volta de la competició 
rebent el HC Palau de Plegamans, 
que es troba en tercera posició per-
seguint al poderós Gijón. Les noies 
d’Albert Larrea van jugar de tu a 
tu a les palauenques i van tenir op-
cions de disputar el partit gairebé 
fins al final. Després d’un inici de 
partit equilibrat i amb ocasions a 
les dues porteries, Ona Castellví va 
transformar un penal per fer el 0-1. 
Ben poc va durar l’alegria, ja que 
Berta Busquets, amb una brillant 
jugada sortint des de darrere de 
la porteria, va fer l’empat abans 

van tenir temps de fer el 3-4.
A la represa les ocasions se suc-

ceïen en ambdues porteries, fins 
que Florenza va fer el quart gol 
local. Bartrès va convertir amb se-
guretat una falta directa per fer 
el 5-4, però el Barça empatava de 
seguida altre cop. 5-5 i quedaven 
poc més de 8 minuts quan el porter 
visitant va fer caure Àlex Cantero 
dins l'àrea visitant, veient la targeta 
blava. El mateix Cantero es va en-
carregar de transformar el penal.

Surten del descens
Jornada 15
Arenys de Munt - Tordera ........................7-2
GEiEG - Asturhockey ................................. 3-2
Palafrugell - Sant Feliu ............................ 3-3
Raspeig - Lleida Alpicat .......................... 2-7
SHUM Maçanet - Calafell .........................4-4
Vilanova - Sant Cugat ............................... 1-3
MATARÓ - FC Barcelona B ........................6-5

Classificació
Arenys de Munt 33; Palafrugell 30; 
Asturhockey 28; Sant Cugat 27; Tordera 
25; Sant Feliu i Calafell 22; Barça B 21; 
Alpicat 20; MATARÓ 19; SHUM Maçanet i 
Vilanova 18; GEiEG 12; Raspeig 1 punt.

Es disputa la Copa de la Princesa
Aquesta setmana els mataronins 
descansen, ja que es juga la Copa de la 
Princesa a Sant Cugat, amb la partici-
pació dels quatre primers classificats, 
entre ells el pròxim rival del Mataró la 
setmana seguent, l'Asturhockey.

Segueixen penúltimes
Jornada 14
Cerdanyola - Gijón .....................................1-6
MATARÓ - Palau de Plegamans ............... 1-3
Alcorcón - Liceo .........................................1-0
Voltregà - Vilanova ................................... 3-2
Las Rozas - Bigues i Riells ..............Ajornat
Manlleu - Sant Cugat ................................2-0
Sfèric Terrassa - Rivas Las Lagunas ....0-4

Classificació
Gijón 38; Voltregà 37; Palau de Plega-
mans 35; Manlleu 28; Bigues i Riells 
23; Las Rozas 19; Alcorcón 18; Liceo 17; 
Cerdanyola i Sferic Terrassa 16; Rivas 15; 
Vilanova 13; MATARÓ 8; Sant Cugat 7.

Visita al potent líder a Astúries
Les mataronines visitaran aquest cap de 
setmana la pista del líder, el Gijón.

El Mis Ibérica Mataró derrota 
el Barça B en un gran partit

Victòria important del CHM.  | D.F

OK Lliga Femenina

del descans.
La segona part va seguir amb la 

mateixa dinàmica, però amb més 
perill visitant. Molta feina, i ben 
resolta per Escalas. De tota mane-
ra, el partit es va desequilibrar en 
una jugada desafortunada en què 
un xut des de darrere la porteria 
va rebotar en l’estic de la portera 
mataronina i va entrar. Pocs minuts 
després, Busquets va sentenciar.

El Medicare System torna a perdre

el Esporttot HOQUEI PATINS
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Atletisme - Martina 
Ballesteros (CAL) bron-
ze en 200 m al català en 
pista coberta
El passat diumenge es va dispu-
tar a Sabadell el Campionat de 
Catalunya d'atletisme en pista 
coberta i allà l'atleta laietanenca 
Martina Ballesteros va pujar al podi 
a la prova dels 200 metres llisos, 
aconseguint el bronze per la seva 
tercera posició amb un temps de 
25,36. La guanyadora va ser Jael 
Bestue (Muntanyenc Sant Cugat), 
una de les grans promeses de l'at-
letisme català (només té 16 anys), 
amb 24,21.

Molt a prop del podi va estar Oriol 
Ciurans en 800 metres, arribant en 
quarta posició amb 1:56,30, amb 
el mateix temps que la medalla 
de bronze. En perxa masculina, 
Adrià Puig, també va ratllar a un 
bon nivell i va acabar en cinque-
na posició amb un salt de 4.60 m.

Cada un d'ells va pujar tres 
vegades al podi, a recollir-ne 
una de plata i dues de bronze

El passat cap de setmana, entre els 
dies 3 i 5 de febrer, es va disputar 
al CN Terrassa el Campionat de 
Catalunya Open de Natació, i en 
ells dos nedadors de l'equip del 
Torrot- Centre Natació Mataró van 
brillar amb llum pròpia. Van ser 
Berta Cantó i Guillem Pujol que van 
pujar cada un d'ells tres vegades 
al podi, per penjar-se una medalla 
de plata i dues de bronze.

La Berta Cantó va tenir una gran 
actuació amb un segon lloc en 100 
m braça amb 1:12.01, i el tercer en 
50 m braça amb 33.39 i en 200 m 
braça amb 2:35.75. En Guillem Pujol, 
per la seva banda, va quedar segon 
en els 400 m lliures amb 3:56.43, i 
tercer en 800 m lliures amb 8:12.57 
i en 1500 m lliures amb 15:43.69.

Diumenge 5 de febrer es va dispu-
tar la 10a edició del Campionat de 
Catalunya per equips de duatló amb 
la modalitat de crono per equips.

L'equip femení del CN Mataró, 
amb dues baixes, va minvar les 
expectatives de podi, tot i això  
Clàudia Luna, Fabregat i la cadet 
Júlia Raja, van fer un gran esforç 
de companyonia per finalitzar en 
7a posició que, vistes les circums-
tàncies, és molt meritòria.

En categoria masculina l'objec-
tiu era pujar al podi, i al final es va 
escapar per 14 segons, finalitzant 
en 4a posició l'equip format per  
Xavi Casal, David Rovira, Antoni 
Fauria, Alex Cortijo, Vicenç Castellà 
i Pablo López.

Al matí es va celebrar una prova 
Open destinada als segons equips 
dels clubs, on el CNM va aconseguir 
la victòria en categoria masculina i 
el tercer lloc en la femenina.

L'equip masculí de duatló del CNM. | CEDIDA

És la setena vegada que la 
capital maresmenca és seu 
d’aquest campionat

Aquest diumenge, 12 de febrer, 
Mataró acollirà la 85a edició 
del Campionat de Catalunya de 
Marxa en Ruta, organitzada pel CA 

Laietània, amb la col·laboració de la 
Direcció d’Esports de l’Ajuntament 
de Mataró, la Federació Catalana 
d’Atletisme i la Secretaria General 
de l’Esport de la Generalitat de 
Catalunya i el patrocini d’Aigües de 
Mataró i Divina Pastora-l’Aliança. 
La prova es disputarà a la Ronda 
Mossèn Jacint Verdaguer, on els 
atletes hauran de donar voltes a 
un circuit homologat d’1 Km.

Enguany serà el setè cop que es 
disputa el campionat a la ciutat de 
Mataró. L'últim cop, just fa 10 anys 
(el 4 de febrer del 2007), es va 
disputar també a Mataró i també 
en un circuit al carrer com l'actual 
on la Raquel Gonzàlez va guanyar 
en júniors. Abans, els anys 32, 34, 
35 i 46 s'havia sortit de Mataró i 
s'arribava a Barcelona. L'any 1966 
es va fer tot a Mataró, però anant 
fins a Dosrius.

Mataró acull el Campionat de 
Catalunya de marxa atlètica

Cantó i Pujol brillen 
al Català de Natació

El cartell del campionat. | CEDIDA

Notable actuació del CN Mataró al 
Camp. de Catalunya per equips 
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La competició reuneix ciclis-
tes professionals i aficionats 
de tot el món

La setmana passada, del 4 al 7 de 
febrer, es va disputar a Lanzarote 
la 4 Stage Mountain Bike Race or-
ganitzat pel Club La Santa. 4 dies 
on professionals i aficionats es 
barregen per les abruptes rutes 

de Lanzarote on la major part del 
recorregut es disputa off-road, és 
a dir, per fora de la carretera.

El club mataroní onVeló Cycling 
hi va participar amb la presència 
de Marcos Gallego i Víctor Úbeda, 
en una edició marcada per la gran 
participació de corredors d'alt ni-
vell mundial.

Marcos Gallego i Víctor Úbeda durant la prova en terres canàries. | CEDIDA

L'equip masculí juga per la 
permanència i el femení per 
l'ascens a 1a Catalana

El passat cap de setmana van co-
mençar les fases decisives de les 
lligues catalanes de voleibol. I els 
dos equips del Club Voleibol Mataró 
van iniciar-les amb victòries.

L'equip masculí va guanyar a 
Manresa el primer partit de la fase 
de permanència a 1a Divisió, tot i 

afrontar el partit amb moltes bai-
xes i amb tres jugadors de l'equip 
juvenil.

MANRESA 2-3 CV MATARÓ
CV MATARÓ: Alex Fernández, Marc Llinàs, 
Sergi Mesa, Dani Nevado, Marc Ramon, Alex 
Serven, Eric Larraz, Pol Navas i Yago Muñoz.
PARCIALS: 19-25, 18-25, 25-23, 25-15 i 10-15.

Molt bon partit i victòria clara 
de l’equip femení
Important i clara victòria de l’equip 
femení en el primer partit de la 
fase d’ascens a 1a Catalana, amb 
un molt bon partit i amb un mar-
cador clarament favorable.

CV MATARÓ 3-0 HOSPITALET
CV MATARÓ: Desire Pérez, Olga Del 
Palacio, Laia Rubio, Mariona Rubio, Sandra 
Leo, Anna Marmol, Monica Cruz, Julia Villar, 
Berta Burgos, Alba Sanchez, M. Claramunt.
PARCIALS: 25-22, 25-19 i 25-16.

Inici victoriós del CV Mataró. | CEDIDA

El club mataroní onVeló Cycling 
participa al 4 Stage de Lanzarote

Doble victòria per al Volei Mataró 
a l'inici de la fase decisiva

Hockey H. - Gran empat 
del femení de l'Iluro HC 
al camp del líder

L'equip femení de l'Iluro HC, que 
juga a la 2a Catalana, va aconseguir 
un valuós empat a 1 gol al camp del 
líder, el Línia 22 HC. Ara, després de 
tres setmanes sense perdre, ocu-
pen el quart lloc amb 22 punts, a 7 
punts del primer classificat, quan 
encara queden 12 partits per jugar.

Per la seva part l'equip masculí 
de l'Iluro HC, que juga a 1a Catalana, 
va perdre per 1-3 davant el Can 
Salas en la penúltima jornada de 
la 1a fase. Ara ocupa la 7a plaça i 
ja sap que haurà de lluitar en el 
grup de permanència a la 2a fase.

Escacs - El Club Escacs 
Mataró estrena el case-
ller de vctòries

Primera victòria del Club Escacs 
Mataró a la Lliga Catalana d'Escacs 
que li permet situar-se a la meitat 
de la taula. Resultats:
Preferent: ARENYS DE MUNT 2 - 8 MATARÓ
Primera: MATARÓ B 3,5 - 4,5 LLAVANERES
Segona: Sant Adrià B 6 - 0 MATARÓ C
Tercera: MATARÓ D 0 - 4 ARENYS DE MUNT B
SUB-12:  MATARÓ 0 - 4 Viladecans B

Hoquei Patins - Mercat 
del Moble renova amb el 
femení del CH Mataró

La cadena d'establiments de mo-
biliari per la llar ha renovat el seu 
patrocini amb l'equip femení del 
Club Hoquei Mataró

El CHM amb el patrocini. | CEDIDA

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

50 sombras más oscuras        12:00  16:00  17:00  18:00  19:30

   20:00  22:00  00:30   [dv.-dg.] 20:30  23:00       [dl-dj.] 20:25  

       [dl.+dc.-dj.] 22:50       [exc. dj.] 18:45  21:15  23:45

 [En VOSE] 12:15               [En VOSE dm.]  22:50

Batman lego  12:15  16:00  17:00  18:15  19:15      [dv.-dg.] 20:30

Rings  12:15  16:00  18:25  20:35  22:45  01:00

Tarde para la ira 16:00

Manchester frente al mar 12:15      [dv.+dl.-dj.]16:00  18:50      

 [exc. dm.] 21:40        [En VOSE] 12:00         [En VOSE dm.]  21:40

Resident Evil: El capítulo final 
 20:30  22:45  01:00        [exc. dg.] 18:10

La llegada               01:00             Los del túnel 15:50  

Ballerina 12:15  17:00  18:00  19:05           [En català] 16:00      

Múltiple 12:00  16:30  18:15  20:20  22:45  00:40

Lion [dv.+dl.-dj.] 16:30  22:30  

Vivir de noche               12:15       Figuras ocultas 21:40

XXX: Reactivated 22:45        [dl.-dj.] 20:30

¿Tenía que ser él?            00:30             Rogue One 00:30

La La Land - La ciudad de las estr. 12:00  19:00  22:00  23:30 

 [exc. dm.] 20:45    [exc. dj.] 16:30     [dj.] 16:00    [En VOSE dm.]  20:45 

Contratiempo           01:00            Canta 12:15  15:50  18:00

Passengers [exc. ds.-dg.] 15:50  19:00

Vaiana          12:15   [dg.] 18:10     Cosi fan tutte (Òpera) [dj.] 19:15  

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

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

Villaviciosa de al lado 18:00  20:15 (11 i 13 febrer)

Una película hablada (VOSE) 20:30 (16 febrer) 

Ocine Arenys
93 792 33 90 · Golfes: dissabtes

50 sombras más oscuras  

 16:30  18:15  19:30  20:30  22:00  22:45        

 [dv.+dl.-dj.] 18:00  19:15  20:15  21:45  22:30

Batman lego  16:30  18:30        [dv.+dl.-dj.] 18:00

 [En català] 17:15  20:30        [dv.+dl.-dj.] 20:00

Tarde para la ira 22:30        [dv.+dl.-dj.] 22:00

Resident Evil: El capítulo final 
 20:40  22:40      [DV.+DL.-DJ.] 20:30  22:30

Ballerina 16:00  17:00  18:00  19:15        [dv.+dl.-dj.] 18:15

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

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

Figuras ocultas 21:30

La ciudad de las estrellas - La La Land 

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

 [dm. especial TETA'S] 18:00

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

Canta 16:00

ELECTRICITAT-FONTANERIA-GAS-CLIMATITZACIÓ

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

Pressupostos sense compromísPressupostos sense compromís

SOM

PROFESSIONALS

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

Cinemes
www.totmataro.cat/cinema
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Cinema: Joan Millaret - AMIC

 El nord-americà Jeff Nichols ens 
trasllada amb “Loving” a l’any 1958 
per parlar del segregacionisme 
racial instituït a l’estat de Virgínia. 

Inspirat en fets reals, aquest fi lm 
procura però mantenir-se equidis-
tant del fi lm polític i social de de-
núncia d’injustícies i defensa de les 
causes justes i nobles, sempre ne-
cessàries, no ens cansarem de dir-
ho, a favor de la tolerància i contra 
el racisme, com és el present cas. 
Jeff Nichols pren un cert distancia-
ment dels tòpics i usos d’un gènere 

El dret a estimar per damunt de tot

'Loving', de Jeff Nichols

tan estipulat com aquest, i ho fa 
sobretot prescindint de proclames, 
pamfl ets, efectismes i foguerades 
conscienciadores, centrant-se en 
el cos del melodrama, circumscrit 
a l’àmbit de la parella, nus prin-
cipal de la trama, i la família per 
extensió.

El fi lm del nord-americà podria 
semblar que camina per la pen-
dent perillosa de la carrincloneria 
i el sensacionalisme, bafs llefi sco-
sos i ensucrats, però la realització 
de Nichols és en extrem cuidada, 
plena de fi nesa, fent gala d’un clas-
sicisme perdut.

  

Una imatge del film. 

Pregunta de la setmana
En quina saga de pel.lícules de 
claveguera té un paper important 
el doblador de Batman de 'Lego'?

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

Resposta del núm. 1756
"El sexto sentido"

Guanyadors:
· Jacobo Pedrosa
· Carmen Calvo Coll

RECOLLIU LES
ENTRADES

DIRECTAMENT
A LES TAQUILLES
D'OCINE ARENYS

Més iinformació a:
www.totmataro.cat/cinema

UNA SECCIÓ
PATROCINADA PER

Concurs de Cine
2 entrades dobles

núm. 1758 del 10 al 16 de febrer de 2017

Tot Cinemes 1758.indd   3 7/2/17   18:57



· Pròtesi Dental
· Endodòncies
· Implantologia

· Odontologia General
· Odontopediatria
· Ortodòncia
· Periodòncia

Treballem amb mútues.
Consulta’ns.www.clinicanovadent.com

Avda. President Lluís Companys, 3, 1r 1a, Mataró

Cinemes Les estrenes núm. 1758 del 10 al 16 de febrer de 2017

CINCUENTA SOMBRAS...

Seqüela de "50 ombres de Grey", en la 
qual Christian Grey segueix explorant els 
seus dimonis interiors i la jove Anastasia 
confronta els seus sentiments, confusió i 
ràbia sobre la seva relació amb l'atractiu 
milionari, un tipus misteriós.
Direcció: James Foley
Intèrprets: Dakota Johnson, Jamie Dor-
nan, Bella Heathcote
115min

LEGO BATMAN

Spin-off de "La Lego Pel·lícula". En 
aquesta ocasió, l'irreverent Batman, que 
també té alguna cosa d'artista frustrat, 
intentarà salvar la ciutat de Gotham d'un 
perillós malvat, el Joker. Però no podrà 
fer-ho sol, i haurà d'aprendre a treballar 
amb els seus altres aliats.
Direcció: Chris McKay
Animació
104min

MOONLIGHT

Chiron és un jove afroamericà que creix 
en una zona conflictiva de Miami. El jove 
es descobreix a si mateix i troba l'amor 
en llocs inesperats. Alhora, ha de fer 
front a la incomprensió de la seva famí-
lia i la violència dels nois del barri. 
Direcció: Barry Jenkins
Intèrprets: Trevante Rhodes, André Ho-
lland, Janelle Monáe, Ashton Sanders
111min

RINGS

Una dona jove es preocupa pel seu nòvio 
quan ell decideix explorar una fosca 
subcultura. El centre d'atenció és una 
misteriosa cinta de vídeo. La jove se 
sacrifica i fa un terrible descobriment: hi 
ha una "pel·lícula dins de la pel·lícula".
Direcció: F. Javier Gutiérrez
Intèrprets: Matilda Anna Ingrid Lutz, 
Alex Roe, Johnny Galecki
102min

FELICES SUEÑOS

La idíl·lica infantesa de Massimo es 
trenca per la misteriosa mort de la seva 
mare. El nen refusa acceptar la pèrdua. 
Anys després, convertit en un hàbil 
periodista, es prepara per vendre el pis 
dels pares i és forçat a reviure el passat. 
Direcció: Marco Bellocchio
Intèrprets: Valerio Mastandrea, Béréni-
ce Bejo, Fabrizio Gifuni
134min

UM FILME FALADO (Foment)

Rosa Maria emprèn amb la seva filla un 
creuer pel Mediterrani que les portarà 
des Pompeia a Atenes, passant per Is-
tambul i Egipte, on s'ha de reunir amb el 
seu marit. Descobreix així paratges que 
només coneixia a través dels llibres. 
Direcció: Manoel de Oliveira
Intèrprets: Leonor Silveira, Catherine 
Deneuve, Irene Papas
96min

Tot Cinemes 1758.indd   4 7/2/17   18:57
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Jaume Teodoro, a les instal·lacions del Tecnocampus

 Daniel Ferrer 

Què destacaria de la trajectòria del centre durant 
els últims cinc anys?
A mi mateix m’ha sorprès l’evolució que ha fet la ins-
titució, passant de poc més de mil estudiants, a més 
de 3.000 aquest curs. També pel fet d’haver assolit 
la plena ocupació de l'espai d'allotjament d'empre-
ses en 5 anys des de la inauguració. Després d’haver 
estat professor de l’Escola Superior Politècnica des 
del 1993 i havent estat una temporada a la Indústria, 
vaig tornar a un projecte que havia vist néixer. Feia 
molt bona pinta i començava a arrencar però, alhora, 
era un projecte incert.

Per què diu que era incert?
El contingut estava per fer, calia capgirar uns núme-
ros adversos, calia recuperar estudiants que havíem 
anat perdent i renovant l'oferta de graus. Tota aques-
ta barreja era un còctel perfecte que podia explotar 
en qualsevol moment. 

Enginyer superior de telecomuni-
cacions i màster en administra-
ció i direcció d’empreses, Teodoro 
ha desenvolupat la seva carrera al 

voltant de l’emprenedoria, la innovació i les 
noves tecnologies, tant des de la docència i 
la recerca com des de la gestió empresarial.

És el Director General del TecnoCampus des del 
2012 i cinc anys després passa revisió amb el Tot 
Mataró del que han donat de si aquests anys.

"El Tecnocampus 
és una suma 
d'encerts"

REPORTATGE
Text: Laia Mulà

Fotos: Daniel Ferrer

Jaume Teodoro, Director General de la Fundació 
Tecnocampus Mataró-Maresme
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La situació econòmica
En una entrevista al Tot Mataró de l’any 2012 
explicava que havíeu tancat l’any amb 2,5 mi-
lions d’euros de pèrdues. Quina és la situació 
econòmica el 2017?

El Tecnocampus és ara una organització equili-
brada econòmicament. Aquest 2016 és el primer 

any que hem tancat amb 0 €, és a dir, ni pèrdues 
ni guanys, sense rebre cap subvenció i, per tant, 
autofi nançat en la seva totalitat. Cal destacar, 
però, que l'Ajuntament de Mataró amb un gran 
esforç econòmic va fi nançar el Parc i es fa càrrec 
del deute. Ha estat i és la institució que sempre 
ha estat al nostre costat en moments fàcils i en 
moments difícils.   

Què ha suposat pel projecte multiplicar per 3 el 
seu nombre d’alumnes?
No hi ha cap universitat a Catalunya que hagi fet 
aquest pas en tan poc temps. Això ens ha donat 
prestigi i ha fet que els estudiants d’ara entrin amb 
una nota de tall en el 70% dels 11 graus que oferim, 
les 4 dobles titulacions, els 2 màsters i, fi nalment, 
els 6 postgraus. 

Hi ha instal·lacions suficients per acollir aquest 
augment tan ràpid d’alumnes?
Quan es va construir el Parc Tecnocampus hi sobrava 
espai perquè no es pensava que els primers anys en 
aquest edifi ci serien tan dolents en quantitat d’alum-
nes. Ara ens hem recuperat i, efectivament, no hi 
cabem. Hem hagut de fer ampliacions i optimitzar 
l’espai. A més, hem construït un nou edifi ci per a 
l’escola de Ciències de la Salut. De moment ja està 
en funcionament la part de l’edifi ci que va ser cons-
truïda en la Fase 1 del projecte l’any 2016, amb aula-
ris i laboratoris pels graus de Fisioteràpia, Educació 
Física i Esport i Infermeria. En la Fase 2, que ha estat 
recentment aprovada pel Patronat, hi haurà el Parc 
Empresarial de la Salut, que inaugurarem d’aquí a 6 
mesos i on s’hi situaran empreses del sector. Això ha 
de permetre situar Mataró com un pol atractiu de 
Formació de la Salut i, també, d’Indústria de la Salut. 

Llavors quin és el paper del centre a Mataró?
Mataró és i ha estat sempre una ciutat emprenedora 
i educadora, que té gent amb empenta i decidida. És 
també un lloc atractiu que ho pot ser encara més 
per la ubicació de projectes de base innovadora i de 
la nova indústria del coneixement. Partint d’aquesta 
base, el projecte ajuda a generar una marca a Mataró: 
és un dels atributs de prestigi de la ciutat que la fa 
destacar i ajuda a situar Mataró en el mapa. Per 
aquest motiu ens proposem fer un pas més i passar 
de l’anomenat actualment Parc Tecnocampus, al 
Districte Tecnocampus. 

Què és el Districte Tecnocampus? 
Quan el Parc s’expandeix i crea al voltant seu un se-
guit de nous espais, neix el Districte Tecnocampus. 
És una ampliació territorial i, sobretot, és una ma-
nera d’irradiar a tota la ciutat l’emprenedoria, la 
part empresarial i la formativa. És, per tant, un pro-
jecte de ciutat que pretenem dinamitzar des de la 
Fundació i que ha d’estar coordinat per l’Ajunta-
ment de Mataró. Per això hem començat el nou Pla 
Estratègic Tecnocampus 2022. Ens plantegem quina 
ha de ser l’evolució del projecte i establim què hem 
de fer avui perquè aquesta sigui realitat d’aquí a 
uns anys. Un exemple és la creació d’una residència 
d’estudiants pròpia.

Reportatge
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 Anna Aluart 

Daniel Ferrer 

Aquest és, doncs, l’únic element d’èxit?
No, des del meu punt de vista el Tecnocampus ofe-
reix un campus a la mida de les persones. Com que 
és un campus petit, la proximitat és quelcom que els 
estudiants valoren, amb un acompanyament perso-
nalitzat i actiu i que fa que l’estada a la universitat 
sigui més amigable. Les instal·lacions són un altre 
dels punts forts del TCM on s’imparteixen assignatu-
res molt professionalitzades i pràctiques i, per tant, 
invertim àmpliament en laboratoris i instal·lacions. A 
més, destacar que tenim molts convenis d’intercanvi 
internacionals, fet que esdevé un atractiu per a la 
formació dels estudiants. Per últim, trobem l’impor-
tant concepte de l’emprenedoria.

Quin paper té l’emprenedoria?
Jo em considero un emprenedor i intento transmetre 
la importància d’aquest concepte als meus alumnes 
com a professor d'emprenedoria i innovació. A més, 
com a concepte, dins el model Tecnocampus situem 
l’emprenedoria com una pràctica obligatòria per a 
tots els estudiants. Procurem donar-los facilitats 
per tenir un projecte, uns mentors i una incuba-
dora on desenvolupar-los. A més, considero que el 
Tecnocampus ha de créixer i s’ha de mantenir com 
una institució ‘Start-up’, que vol dir que sigui sempre 
àgil, ràpida i innovadora. 

El Tecnocampus 
s'ha de mantenir 
com una "institució 
star-up"

I continuareu ampliant graus i nombre d’estudiants?
El Tecnocampus té un model que s’estabilitza al vol-
tant dels 3.000 estudiants. Això fa que no tinguem 
intenció d’expandir, sinó de consolidar el que hem 
fet i fer-ho cada vegada millor. Volem avançar cap 
al Districte Tecnocampus i augmentar-ne l’impacte 
a la ciutat.

Un dels darrers graus que vau impulsar va ser 
el Grau en Disseny i Producció de Videojocs, que 
està tenint molt èxit. Com que és una disciplina 
nova no té professors Doctorats en la matèria.
Exacte, només comptem amb dos doctors, la qual 
cosa és un problema. A Barcelona hi ha una indús-
tria de videojocs important i molts dels professionals 
d’aquesta són els que imparteixen el Grau. Per tant, 
si bé és veritat que hem d’incorporar Doctors, la part 
de professionalització és molt rica i els alumnes te-
nen una formació extensa. 

El Tecnocampus és universitat o empresa?
Per entendre el Tecnocampus cal concebre la barreja 
entre la universitat i l’empresa. Sovint a la universitat 
se l’acusa d’estar lluny del món real, de l’empresa i 
del món laboral. Som sensibles a aquesta qüestió i 
donem importància a la indústria, l’empresa i l’em-
prenedoria. El Tecnocampus és una Universitat alta-
ment professionalitzadora, basada en competències 
pràctiques. Alhora els serveis d’empresa i el Parc 
Tecnològic, amb més de 120 empreses ubicades en 
ell, creen un ecosistema innovador. Proporcionem 
un servei formatiu, a les empreses i a la societat. 
Tenim dos clients: l’estudiant i l’empresa que des-
prés el rebrà. Aquesta combinació crec que és un 
dels elements d’èxit.

núm. 1758 del 10 al 16 de febrer de 2017

Tot reportatge entrevista teodoro.indd   5 7/2/17   18:01



· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

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

The Drunk Monk, de les millors del món
Ratebeer reconeix la cerveseria mataronina de Moisès Campadrós per la diversitat i 
qualitat de les cerveses que ofereix

Emprenedors: Redacció 

    The Drunk Monk torna a ser 
entre les millors cerveseries del 
món, segons la pàgina Ratebeer. 

L’establiment mataroní, que l’any 
2011 va arribar a ocupar la prime-
ra posició, es troba a la llista ‘Best 
Places for Beer’ en què, ordenats 
per països, la pàgina destaca els 

noms dels millors llocs per degus-
tar les millors cerveses.

Sven Bosch va fer néixer ja fa 
13 anys ‘The Drunk Monk’, que 
avui s’ha convertit en un dels 

AMB EMPENTA
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Ratebeer és una web distingida internacionalment com una re-
ferència en qualifi cació de  cervesa artesana, botigues de cervesa 
i cerveseries. La formen més de 4,5 milions d’usuaris d’arreu del 
món que valoren 200.000 cerveses artesanes i prop de 16.000 pubs 
cervesers. Cada any pel gener llança la seva llista amb els noms de 
les millors cerveses i establiments del món. El juliol de l’any 2011 
The Drunk Monk va arribar al lloc número 1 del llistat de Ratebeer 
“Top Places – Beer Destinations”, i des d’aleshores aquest destí 
cerveser no s'ha mogut de les primeres posicions, essent aquest 
el sisè any consecutiu.

Què és Ratebeer?

establiments cervesers de refe-
rència a nivell internacional. Per 
això des que va entrar a la llista 
dels establiments més ben valo-
rats per part de Ratebeer no s'ha 
mogut de les primeres posicions a 
nivell mundial. Això fa que vagin a 

la cerveseria mataronina visitants 
de nombroses procedències.

Més de 400 referències
En mans de Moisès Campdepadrós 
des del 2013, The Drunk Monk 
ofereix una carta amb més de 400 
referències i una quinzena de tira-
dors itinerants de cervesa artesana.

The Drunk Monk va néixer 
fa 13 anys i ofereix una 
carta amb 400 
referències i una 
quinzena de tiradors de 
cervesa artesana

núm. 1758 del 10 al 16 de febrer de 2017
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El Director General de Sorea Francesc Mayné Cedida

 El director general de l’empresa 
Sorea, Francesc Mayné, avisa de 
l'excés de "càrrega ideològica" i 
la "manca de dades" en el debat 
sobre la remunicipalització de ser-
veis, especialment els que giren 
al voltant de la gestió de l'aigua. 
Sorea, que té presència a 263 mu-
nicipis i abasteix més d'un milió 
d'usuaris a Catalunya, avisa que els 
"teòrics benefi cis" de la municipa-
lització es poden arribar a traduir, 
en alguns casos, en rebuts més cars 
per a les persones. Segons dades 
de la companyia, el cas d'Arenys 
de Munt és un exemple. El 2010, 
abans de la municipalització, el 

Municipalitzar 
l’aigua la pot 
encarir

La companyia gestionava 
l'aigua d'Arenys de Munt 
fins a l'any 2011 i assegura 
que els costos s'han incre-
mentat un 30% al municipi

cost per metre cúbic d'aigua al 
municipi era d'1,2 euros, mentre 
que els anys posteriors va escalar 
fi ns als 1,6 euros el 2014.

Mayné avisa que casos com el 
d'Arenys de Munt, on els costos de 
l'aigua s'haurien incrementat un 
33,87% en els tres anys posteriors 
a la municipalització, es poden 
repetir si els processos de munici-
palització que sembla que vulguin 
proliferar en diversos ajuntaments 
catalans acaben tirant endavant.

El director general de Sorea asse-
gura que en un alt percentatge el 
debat sobre la titularitat de la ges-
tió de l'aigua és "artifi cial" perquè 
evoca a una preocupació que no 
és "real" entre la ciutadania. "El 
que interessa són les capacitats 
de gestió i tècniques" i no qui és 
el titular del servei, assegura. El 
màxim responsable de la compa-
nyia detalla que la preocupació de 
la majoria de la gent resideix en el 
preu i en la qualitat del servei.  | Red

amb Empenta
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Pablo Muñoz i Rubén Requena, socis de Marbres Nou Iluro Daniel Ferrer 

 Els marbres, granits i pedres 
sintètiques de la llar, de façanes 
o quartos de bany són la gran es-
pecialitat d'una empresa, Marbres 

Marbres Nou Iluro és un referent del sector a casa nostra

Nou Iluro, que podrem trobar al 
Polígon del Pla d'en Boet, al carrer 
de Pablo Iglesias. Pablo Muñoz i 
Rubén Requena són cosins i els dos 

Màxima garantia en marbres, 
granits i pedres sintètiques

socis que tiren endavant aquesta 
empresa familiar, hereva de l'an-
tiga Marbres Iluro amb dues dè-
cades d'experiència. 

Rapidesa
Marbres Nou Iluro té com a millor 
actiu un ampli stock de productes 
i gamma que permet respondre 
amb gran rapidesa als encàrrecs 
i necessitats dels seus clients, si-
guin particulars o professionals. 
Treballen en el sector de cuines, 
gruixos, pique o façanes i amb gran 
professionalitat poden respondre 
amb rapidesa a cada situació. 

Treballen amb l'aval de la seva 
professionalitat i dominen el siles-
tone, el dekton i neolith, meterials 
ceràmics d'última generació que 
cada vegada són més emprats en 
el sector de la llar. 

Marbres Nou Iluro són proxi-
mitat amb el client i garantia de 
màxima professionalitat. A l'hora 
de fer front a reformes, una marca 
en la qual confi ar. | Redacció

núm. 1758 del 10 al 16 de gener de 2017
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COMPRA VENDA IMMOBILIARIA

COMPRO VIVIENDAS 93.792.61.33
VENDO TRASTERO. Carretera de 
Mata. 645.318.894
COMPRAMOS CASAS. Centro de 
Mataró, o garajes, locales, pequeños 
solares, etc. No importa estado. 
Buscamos cualquier sup. edifi cable 
para promoción de viviendas. También 
Permutas, buscando la mejor renta-
bilidad para Ud. Máxima seriedad y 
discreción demostrada. Pago 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? dis-
ponemos del dinero al contado para 
comprarlo inmediatamente a partir de 
3 días. F. escrituras y entrega de llaves. 
Cualquier zona. Su Casa 93.757.12.82 
TENS UN PIS A l'Havana, al Centre o 
l'Eixample per vendre? Ja el tens ve-
nut! Trucan's. 93.015.05.84 

TRASPASSOS-LLOGUERS

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

TRASPASSOS-LLOGUERS

ALQUILO HABITACIÓN A chi-
ca responsable. Centro Mataró. 
603.511.683

TREBALL

ES PRECISA CAMBRER/A per cafe-
teria cèntrica. Enviar currículum a 
info@lagofreria.com 
PRECISAMOS PERSONAS para ofi -
cina en Mataró. Marta 619.220.947 
EMPRESA TEXTIL DE BAÑO pre-
cisa mozo almacén. Se requiere 
experiencia en gestión almacén y 
paquete offi ce. Dominio en etique-
taje, manipulación prendas de vestir, 
preparación y expedición de pedi-
dos. rrhhss22@gmail.com
M’OFEREIXO AUXILIAR ADMVA, 
atenció al client, recepció. Dona de 
49 anys. Experiència. Disponibilitat 
immediata. Català i Castellà. 
Amabilitat, empatia. 652.716.155 
SE OFRECE COCINERO con experi-
encia menús, carta mediterránea, 
platos combinados, carnes, pesca-
dos. 698.361.326
CHICA BUSCA TRABAJO limpieza 
por horas. 632.183.131
CHICA BUSCA TRABAJO limpi-
eza por horas. Coche propio. 
677.825.353
CHICA CUIDA PERSONAS mayores 
por horas / interna. 671.211.247
AUXILIAR GERIATRÍA con mucha 
experiencia. Se ofrece cuidado per-
sonas mayores. 690.947.411 

ECONÒMICS

www.totmataro.cat/economics
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TREBALL

LIMPIO,  CUIDO MAYORES . 
D i spon ib i l idad  mañanas . 
688.413.015 
S’OFEREIX PER A CANGURAR estudi-
ant d’educació infantil. 674.059.590 
CHICA BUSCA TRABAJO limpieza. 
612.406.909 
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA por ho-
ras. 657.789.066
SENYORA RESPONSABLE BUSCA 
feina neteja o planxa. Amb 
Referències. 646.268.814 
BUSCO FEINA NETEJA. 645.354.442 
BUSCO TRABAJO Limpieza, canguro, 
plancha. Referencias. 639.076.838 
BUSCO TRABAJO limpieza, cuidado 
niños, mayores, ay.cocina... 7€/h. 
632.798.061

CLASSES

ESTUDIANT D’EDUCACIÓ INFANTIL 
s’ofereix per fer classes de repàs de 
primària. 674.059.590

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 
MUDANZAS, PORTES, MONTAJE /
desmontaje muebles. 20 €/hora. 
610.627.821 Whatsapp 
LAMPISTERÍA FERNÁNDEZ. 
Reparaciones, instalaciones. Agua, 
gas y electricidad. 610.565.628 
/93.799.64.77 /607.194.711 

núm. 1758 del 10 al 16 de febrer de 2017www.totmataro.cat/economics PER INSERIR ANUNCIS:  www.totmataro.cat/economics

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

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

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

PAVIDNET: Neteja, manteniment i 
abrillantats. Pressupost sense com-
promís. 93.757.76.83 /607.249.790 
VACIADO DE PISOS, casas. Gratis. 
634.792.469 
PINTOR. PRESUPUESTOS ajustados. 
607.480.942 
REFORMAS, OBRAS, REPARACIONES, 
albañilería, electricidad, fontanería, 
gas, pintura. Económico 670.232.977 
PINTOR PROFESIONAL. Económico. 
620.910.144 
MUDANCES ECONÒMIQUES. 
692.021.141 
REFORMAS ROMERO. Profesionales. 
607.603.382 
MASAJES PROFESIONALES 
PARTICULAR 662.257.120 
LAMPISTA, BOLETINES, REFORMAS. 
629.232.530 
PINTOR PINTURA EN general y de-
corativa. Económico 635.106.282 
PINTOR ECONÓMICO EXPERIENCIA 
responsabilidad limpieza. Excelentes 
acabados 629.988.598 
PALETA AUTÓNOMO. TAMBIÉN 
Pintura. 653.796.506 
LACADOS TONI: PUERTAS, cocinas, 
restauración de muebles, chorrea-
do de arena, servicio de recogida. 
670.229.104  

CONTACTES

LAIA 42 CATALANA. 687.072.165 
TRAVESTI FEMENINA. WENDY. 
Bomboncito. 656.464.173 
MASAJES, LOCAL NUEVO. Zona 
Plaza Catalunya. 688.192.018 
DOS AMIGAS. Japonesa y china. 
Nuevas. Zona Havana. 615.719.971 
MASAJES, LOCAL NUEVO. Chica 1 
hora 30€. 1/2 hora 20€. 688.192.012 
MASAJES, LOCAL NUEVO. Chico. 1 
hora 30€. 1/2 hora 20€. 688.159.427 
MASAJE TÁNTRICO TATIANA 23 
años. 631.129.242 
ASIÁTICAS, JOVENCITAS, GUAPAS. 
Nuevas en Mataró. 24h. Salidas do-
micilio. 688.566.964 
MASSATGISTA GUAPÍSIMA 110P. 
Mataró 667.955.000 
DONA DOLÇA SENSUAL i morbosa 
de 40 anys per homes. Amb hores 
concertades a Calella. Truca’m al 
691.972.070 Clara. A partir de 40 
euros. Pis privat. Molta discreció. 

havaneres
cançó marinera

mestre d’aixa
www.mestredaixa.com 605.68.62.69
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Termes psicológics (3/4): 
Borderline

La paraula borderline, anglesa, 
vol dir: Límit o frontera. Una per-
sona amb un trastorn de perso-
nalitat que té un peu a la neurosi 
(dificultat seriosa d'adaptació a 
la realitat, però n'és conscient) i 
un altre peu a l'eclosió psicòtica 
(desconnectat de la realitat i no 
n'és conscient). Avui el terme del 
DSM-V és Trastorns Límit de la 
Personalitat (TLP).

Una característica és la ines-
tabilitat en els estats d'ànim. 
Comportament disfuncional. 
Experimenta canvis freqüents i 
inexplicables en el caràcter; so-
bretot en la imatge que té de si 
mateix. Les relacions afectives 
són intenses i inestables. Pateix 
de fòbia a l'abandó. Problemes 
de rendiment escolar o en el tre-
ball laboral. Manca d'autocontrol. 
Falta d'autoestima.

També pot ser una personali-
tat passiva i submisa; fràgil, dè-
bil i això el fa sentir bo, acceptat 
i segur, però li calen els altres. 
Per altra part és bru (hosco), de-
sagradós, a més, venjatiu i aïllat. 
Tot això ho posa en els altres (pro-
jecció). Viu que són venjatius, crí-
tics. Això el fa sentir com un cuc 
malvat, inútil. Li costa separar-se, 
ser autònom i segur de si mateix. 
Perd moltes oportunitats a la vida.

No és fàcil tractar-lo. Cal un 
ambient familiar fort i segur. A 
l'escola comprensió i paciència: 
Mà forta amb guant de vellut. Si 
treballa, pot tenir dificultats re-
lacionals. Difícil que accepti un 
ajut psicoterapèutic. Però si s'hi 
enganxa, el pot ajudar moltíssim.

JAUME PATUEL I PUIG

Pedapsicogog - Psicoterapeuta

jpatuel@copc.cat

Apunts
psicològics Sèniors

Metges i advocats 
sèniors

En diferents reunions mantingudes 
amb col·legis de professions liberals, 
de metges i advocats, al parlar del 
tema de la jubilació s'esmenta el cas 
de moltes persones que no saben 
què fer durant la jubilació i tenen 
veritables problemes per trobar el 
seu sentit de la vida fora del treball 
remunerat. El Moviment Sènior pre-
tén donar una resposta a aquestes 
persones en proposar, reunir en una 
gran organització sènior europea, la 
infrautilitzada substància grisa sèni-
or, fins a arribar a constituir un gran 
potencial intel·lectual i també un 
valuós capital social, necessari per 
a la creació d'una nova civilització, 
basada en el coneixement científic 
i l'experiència vital, posats al servei 
del millorament evolutiu i global de 
tota l'espècie humana.

De forma general, tot i existir 
grans bosses de pobresa, sobretot 
de dones soles d'edat avançada, 
existeixen persones sèniors, amb 
un alt poder econòmic, que donat 
l'allargament progressiu de l'espe-
rança de vida, s'acaben avorrint 
encara que sigui jugant al golf. Per 
superar el que es coneix com a buit 
existencial, pot ser una bona opció 
fer de dinamitzador social, en la 
societat del segle XXI, qualificada 
del coneixement, en la que per pri-
mera vegada en la història, té més 
importància, de forma majoritària, 
la substància grisa que la força físi-
ca. En l'edat sènior, per a no avor-
rir-se, caldria recuperar l'esperit de 
la infància en què s'aprenia jugant 
i quina millor forma de fer-ho que 
promovent canvis socials basats en 
el joc creatiu i renyits amb la violèn-
cia i la negativitat.
JOSEP ARACIL I XARRIÉ
President d'Eurosènior

joarxa@gmail.com
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Cultura

"Al Clap m'hi sento com a casa"
Parlem amb Oscar Torres, cantautor mataroní líder de la banda Oscar Torres & Band 
que presenta el seu segon disc avui divendres a la nit

Música: Laia Mulà

 Per què el segon disc es titula ‘Persiguiendo 
un sueño’?
Perquè és el que he fet des que vaig començar a la 
música: perseguir els meus somnis i, ara, els de tota 
la banda. Inicialment preteníem titular-lo ‘la rumba 
de Mataró’ però fi nalment ‘Persiguiendo un sueño’ 
em va semblar més adequat perquè és un disc ple 
de vivències i experiències.

En què es diferencia del primer?
Entre el primer i el segon disc hi ha un canvi radical. 
El primer el vam treure el 2011 en guanyar un con-
curs de beques organitzat per la Casa de la Música 
justament a la Sala Clap. Teníem ganes de gravar 
un disc amb les 10 cançons que teníem llavors però 
érem molt inexperts. Ara notem molt el canvi que 
hem fet, és molt més ‘rumbero i rockero’.

Què significa per a vosaltres tornar al Clap?
Al Clap m’hi sento com a casa, és la sala de concerts 
i festa per excel·lència de Mataró. Els estem profun-
dament agraïts perquè van ser ells qui ens van donar 

l’oportunitat de gravar el primer disc.

Quines expectatives teniu pel concert d’aquest 
divendres?
R: Tenim molt bones expectatives i espero trobar-me 
el Clap ple a vessar, com la primera vegada que hi 
vam tocar. Ara tenim un concert molt més treballat 
i elaborat i les expectatives són molt bones.

A part d’aquest concert, què més teniu pensat 
fer per promocionar el disc?
R: Ara tenim programats diversos bolos, anirem pu-
blicant diferents vídeos per Internet, etc. De moment 
no pensem en nous discos, sinó que intentarem fer 
una gran gira que és el que ens preocupa. 

Com es fusiona la rumba, el rock i el flamenc 
en un mateix disc?
Jo sempre he sigut ‘rumbero’ i el que faig és agafar 
el patró rítmic de la rumba i combinar-lo amb lle-
tres més rockeres. A més, incorporem sons del rock 
amb una bateria molt potent, la incorporació d’una 
guitarra elèctrica mentre la guitarra acústica fa el 
ventilador típic de la rumba.

Mataró fa 
l'exposició 
d'homenatge a 
Jordi Tardà 

Cedida 

Tot cultura ob musica.indd   1 7/2/17   12:00
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ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN ARGENTONA:ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN ARGENTONA:
C/ Passatge dels Amics d’Argentona, 2 ARGENTONAC/ Passatge dels Amics d’Argentona, 2 ARGENTONA
(Ctra. del Cross a Argentona, lado ITV(Ctra. del Cross a Argentona, lado ITV
sin problemas de aparcamiento)sin problemas de aparcamiento)

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

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

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

T 93 161 50 15T 93 161 50 15

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

www. gress.es

Porcelánico
30x60cm
Mod. Town

NOVEDAD

por sólo9,90 €/m299 RELIEVE
ICE

MOKAMOKA

MARFILMARFIL

GRIS

RELIEVE
ICE

RELIEVEDESERT

1P GRESS ARGENTONA 1756.indd   1 8/2/17   9:28



Una imatge de la presentació.

S’hi veuen objectes de la seva col·lecció personal, com 
un piano de John Lennon o un baix de Paul McCartney

Mataró homenatja el periodista 
Jordi Tardà amb una exposició 

 Escriptors de l’associació Pla-
neta Lletra, que han publicat els 
seus contes a la revista Valors, 
i els il·lustradors dels relats es 
van reunir ahir a la Biblioteca 
Antoni Comas amb motiu de la 
inauguració de l’exposició “Un 
planeta de valors”, una mostra 
sobre els sis anys de col·laboració 
entre aquestes dues entitats 
amb seu a Mataró. Maria Coll, 
codirectora de la revista Valors, 
va recordar la importància dels 
contes com a eina de transmissió 
de valors i l’aposta que l’associació 
ha fet per la narrativa des dels seus 
inicis, ara fa catorze anys. 

Per la seva banda, Sandra 
Cabesprina, en nom de Planeta 
Lletra, va recordar la diversitat 
que existeix dins de l’associació 
i com aquest tret mai ha estat 
un impediment per publicar 
a Valors, on els autors sempre 
han pogut expressar-se amb 
llibertat. De fet, la diversitat en 
temàtiques i estils creatius, tant en 
l’àmbit de la narrativa com de la 
il·lustració, és una de les principals 
característiques de la mostra. Es 
pot visitar fi ns al 25 de febrer. | Red

Exposició de 22 contes a 
la Biblioteca Antoni Comas

Escriptors i 
il·lustradors es troben 
a “Planeta de valors”

El periodista Jordi Tardà. 

pertangut a Elton John, ara recon-
vertida en taula.

"Un agent pedagògic"
En la presentació de l’exposició, 
el president de la Fundació Iluro, 
Pere Carles Subirà, va assegurar 
que “la fundació vol fer de catalit-
zadora per a aquest tipus de pro-
postes i, en aquest cas concret, 
vol donar un caràcter pedagògic 
a l’exposició per afegir-ne valor”. 
Per aquest motiu, la Fundació Iluro 
també ha preparat tallers per a les 
escoles i instituts per fer la mostra 
accessible a tothom i per apropar 
al públic a la música, especialment 
als més joves.

Antoni Carbó, comissari de la 
mostra, va explicar que “es trac-
ta d’una col·lecció impressionant 
i que la tria ha estat difícil”. En 
aquest sentit, va remarcar que 
“l’exposició està pensada per en-
senyar i divulgar la cultura del 
rock” i “ho farà a través de l’art, 
la tecnologia, el disseny, la moda, 
la publicitat, la fotografi a i el gra-
fi sme”. | Redacció

     Mataró homenatjarà un dels 
seus periodistes més reconeguts, 
Jordi Tardà, mort l’1 de març del 
2015, a través d’una exposició 
d'objectes musicals organitzada 
per la Fundació Iluro. La mostra, 
que es podrà veure del 10 de febrer 
al 21 de maig a la sala d’exposicions 
de l’Ateneu de la Fundació Iluro, 
presentarà peces com la guitar-
ra d’Eric Clapton, el baix de Paul 
McCartney o el piano amb el qual 
John Lennon va compondre la peça 
‘Double Fantasy’.

El periodista, apassionat musi-
cal, va col·leccionar durant tota la 
vida tota mena d’objectes relacio-
nats amb aquest món. Hi ha ob-
jectes de músics del rock català, 
espanyol i mundial. Peces de Pau 
Riba, Sau, Sopa de Cabra, El últi-
mo de la Fila; de grups espanyols 
com Burning o Ramoncín, i d’altres 
d’internacionals, com discos d’or 
dels Beatles o els Rolling Stones. 

També hi ha peces de vestuari 
d'artistes de la talla de Madonna, 
Mick Jagger o Prince, o altres ob-
jectes com una banyera que havia 

 Arxiu 

CulturaCultura núm. 1758 del 10 al 16  de febrer de 2017
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ÚLTIMS 3 DIES!

VOTACIÓ FINAL FINS AL 12 DE FEBRER A LES 24H

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

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

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

1P VOTA MATARONÍ 16 1758.indd   1 8/2/17   19:24



“Hem de treballar millor a assaig per 
descarregar els castells pendents“
Parlem amb Cugat Comas, nou Cap de Colla dels Capgrossos de Mataró 

Castells: Laia Mulà

 A la colla des del 1999, Cugat 
Comas se situa al capdavant dels 
blaumarins amb el repte de man-
tenir l’alt nivell de la temporada 
passada. Entrevistem el nou Cap de 
Colla dels Capgrossos de Mataró i 
periodista d’aquesta casa.

Venint de la millor temporada 
de la història, com tens pensat 
afrontar el repte?
Venim d’una temporada molt bona i 
que ens marca un antecedent imme-
diat molt vàlid, però amb un nivell 
d’exigència altíssim. Només parem 
dos mesos d’assajar però cada any 
té condicionants molt diferents. El 
2016 ha estat un any sideral de cas-
tells de 9 perquè n’hem fet un gran 
nombre i perquè no hem caigut 
pràcticament. Hem aconseguit ser 
una colla que ha metabolitzat molt 
bé aquests castells i controlar-los 
és el primer llindar exigible per a 
aquesta temporada: un repte difícil 
però partim d’un punt més que bo. 

Quins són els teus objectius?
El que ha de fer tota la colla, i no 
només la tècnica, és tornar a ser tan 
exigents com aquest any hem estat, 

a l’assaig i a plaça. Hem tensat molt 
la corda i ara no funcionarem si no 
mantenim l’exigència. Per arribar al 
mateix nombre d’actuacions de 8 i 
de 9, cal optimitzar el mètode d’as-
saig. Hem d’aconseguir arribar amb 
la mateixa confi ança a plaça amb els 
castells de gamma extra que quan 
hi anem amb castells de 9. A més, 
considero que el futur no és valo-
rar els carregats. Hem de treballar 
millor a assaig per descarregar els 
castells pendents.

Quins canvis vols impulsar i 
per què?
Volem esprémer encara més els 
castellers i això implica aprofi tar 
el capital humà. Volem també que 
vingui més gent i ho farem millorant 
l’assaig  i conciliant més el calendari 
i horaris. Hem plantejat un calen-
dari més esponjat i amb descansos 
repartits perquè la colla es pugui 
plantejar anar a màxims a més mo-
ments de la temporada.

Amb quin equip tècnic t’has 
envoltat i per què?
Quan em vaig visualitzar com a futur 
cap de colla em vaig veure incapaç 
de respondre en solitari a tot el que 
se li demana a aquesta fi gura. Per 

això m’he envoltat de 3 fi gures bà-
siques: un adjunt, en Lluís Feliu, i 
dos sots-cap de colla. Ells fusionen 
àrees que no anaven prou coordina-
des: l’Àlex Dorda coordinarà troncs 
i canalla i en Roger Bellavista s’ocu-
parà de pinyes i folres. Tenim fi ns 
a una trentena de persones en una 
tècnica amb cares noves. 

En què creus que poden mi-
llorar els Capgrossos?
El gran problema històricament és la 
irregularitat: no hem estat capaços 
fi ns ara d’enllaçar períodes seguits 
d’una mateixa tendència castellera. 
És com si fóssim una mica ciclotí-
mics: o estem en auge o en crisi. Si 
ens centrem més en el mètode que 
en els resultats, podrem aconseguir 
treballar prou perquè les causes 
que ens porten a tenir bons o mals 
resultats perdin força. 

Què has après com a sots-cap 
de colla i del teu antecessor?
He estat treballant de prop amb en 
Mia Castellví per poder-me formar i 
aprendre, sobretot en els àmbits de 
tronc i canalla. En Mia ens ha per-
mès trencar el sostre tant casteller 
com mental perquè ens ha portat 
a superar els límits.

Cugat Comas, al centre envoltat de Capgrossos en l'acte de la campanya 'Casa nostra, casa vostra' 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
20:00 EN JOC 
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 EL PARTIT
23:30 DE TEE A GRENN
0:00 L’ENTREVISTA
0:30 PANTALLA OBERTA
1:30 L’ENTREVISTA
2:00 VOLTA I VOLTA
2:30 GAUDEIX LA FESTA
 

Dilluns
7:00 NOTÍCIES EN XARXA 
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 BEN TROBATS
12:00 GAUDEIX LA FESTA
12:30 L’ENTREVISTA
13:00 CREURE AVUI
13:30 CAMINANT x CATALUNYA
14:30 TORNA-LA A TOCAR SAM
15:00 PANTALLA OBERTA
16:00 ADOLESCENTS.CAT
16:30 L’ENTREVISTA
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 ENDERROCK + ESTUDI3
17:45 BA-BA
18:00 CAMINANT x CATALUNYA
19:00 CARRETERES
19:30 EN JOC
20:00 CARNET ESPORTIU
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 LA BARCA DE L’ANDREU
21:30 CARNET ESPORTIU
22:00 INFORM. 24H. MARESME
22:30 EL PARTIT
 Retransmissió esportiva
0:00 INFORM. 24H. MARESME
0:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
1:00 ENDERROCK
1:15 ESTACIÓ DIGITAL +18
1:30 GAUDEIX LA FESTA
2:00 INFORM. 24H. MARESME
2:30 CARRETERES

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

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

13:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
14:00 INFORM. 24H. MARESME
14:30 RESERVA BIOSFERA
15:00 CARNET ESPORTIU
15:30 INFORM. 24H. MARESME
16:00 L’ENTREVISTA
16:30 ADOLESCENTS.CAT
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 ENDERROCK + ESTUDI3
17:45 BA-BA
18:00 PANTALLA OBERTA
19:00 CAMINANT x CATALUNYA
20:00 CARNET ESPORTIU
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 CARRETERES
21:30 CARNET ESPORTIU
22:00 INFORM. 24H. MARESME
22:30 PANTALLA OBERTA
23:30 LA BARCA DE L’ANDREU
0:00 INFORM. 24H. MARESME
0:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
1:00 PANTALLA OBERTA
2:00 INFORM. 24H. MARESME
2:30 LA BARCA DE L’ANDREU

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

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

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

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

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

L’adaptació teatral de l’obra de Kate Tempest fa estada 
al Teatre Monumental entre el 10 i el 12 de febrer

‘Wasted’, quan públic i actors 
comparteixen espai 

 El mataroní Moisès Maicas torna 
al cicle ‘Fet a Mataró’ aquest cap de 
setmana per representar ‘La Peggy 
Pickit veu la cara de Déu’, una obra 
que explica el retrobament de dues 
parelles que anys abans havien 
estat estudiants de medicina. El 
temps i la distància han obert 
un abisme en la seva relació i 
ara cada parella té enveja de 
l’altra. Tota l’obra és una refl exió 
lúdica, amb tocs d’ironia i càustica 
sobre l’enveja i el sentiment de 
culpabilitat del món occidental.

Aquesta comèdia àcida posa en 
evidència l’autoengany i els me-
canismes de culpa amb els que el 
món occidental intenta resoldre 
els problemes guardats a la cons-
ciència. El guió és una alternança 
entre diàleg i monòleg, que mos-
tren el confl icte que devora els 
personatges. La paret entre els 
personatges i el públic desapareix 
durant els monòlegs, quan els ac-
tors parlen amb els espectadors 
per desfogar-se explicant-los el 
que pensen però no són capaços 
de dir, creant una tensió i alhora 
una empatia entre els dos bàndols. 
| Mireia Camacho

A Can Gassol, dins el cicle 
Fet a Mataró

Moisès Maicas lidera 
'La Peggy Pickit veu 
la cara de Déu'

La imatge promocional de l'obra Wasted. 

També el fet que la companyia 
tingui ganes d’experimentar cons-
tantment ha aconseguit que rebi 
bones crítiques d’arreu on han 
arribat. El seu mètode de treball 
es basa en la creació col·lectiva, 
buscant fer un teatre compromès i 
íntim que té l’objectiu de transme-
tre tot el possible amb la màxima 
sinceritat i veracitat.

Bona crítica
‘Wasted’ és una obra de teatre di-
rigida per Ivan Morales que ha 
voltat per tota Catalunya, fent la 
seva estrena a Fira Tàrrega el 2015. 
Fins i tot ha arribat als teatres de 
Madrid, d’on ha rebut també crí-
tiques positives. Ara, l’obra els ha 
conduït a Mataró, on es represen-
tarà el 10 de febrer a les 20.30 h, el 
dia 11 a les 18 h i 21 h i tancaran 
el dia 12 a les 12 h i a les 19 h. Les 
entrades costen 11 euros i ja estan 
disponibles tant a les taquilles del 
Teatre Monumental com de forma 
online. | Mireia Camacho

 El Teatre Monumental proposa 
per aquest cap de setmana una 
autèntica experiència d’immersió 
teatral amb ‘Wasted’, una adapta-
ció de l’obra de la poetessa brità-
nica Kate Tempest portada a l’es-
cenari per Íntims Produccions. 
Públic i actors podran compartir 
el retrobament de tres amics deu 
anys després que en Toni, el seu 
company, morís.

Interpretada per la companyia 
lleidatana Íntims Produccions, 
l’obra es caracteritza pel trenca-
ment de la paret que separa els 
actors i el públic, cosa que pro-
voca noves sensacions. A més, el 
grup ha centrat la interpretació 
en tres personatges en un espai 
de 360 graus i carregat de poesia. 
El text original va ser escrit per la 
dramaturga i poetessa britànica 
Kate Tempest i es caracteritza per 
usar un llenguatge actual, jove i 
proper, que ha aportat credibi-
litat i empatia en la relació entre 
els personatges i els espectadors.

 Cedida 
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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)

Tens a les teves mans poder deixar 

el teu segell personal en el que fas. 

Moment molt creatiu. Vols assegurar 

el teu futur. Comptes amb la confiança 

d'algú important.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

Idealisme i economia van de la mà en 

aquest moment. Possible interès en 

política, en grups ideològics, que fins 

ara no et deien res. S'obren camins 

en qüestions laborals.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

La teva relació de parella pot passar 

per un moment delicat. Serà fàcil 

deixar-se portar per la passió, tant 

el sentit sexual com per l'enuig. Tot 

té lloc per alguna cosa.

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

Bon moment en assumptes professi-

onals i econòmics. Assoleixes alguna 

fita que estava pendent. Si no con-

troles el teu pes, t'anirà bé pensar 

quines emocions estàs contenint.

Taure (Del 21/4 al 20/5)

Gaudeixes de la solitud. No et ve 

massa de gust relacionar-te. Si les 

opinions de la família et preocupen, 

hauràs d'afrontar-ho i fer el que et 

sembli convenient per a tu.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

Quan menys t'ho esperis, pot sorgir 

una atracció fatal, d'aquelles que són 

difícils d'ignorar. Pot ser una persona 

més jove i que t'enlluernarà amb la 

seva intel·ligència.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Estàs en guerra amb el món perquè no 

acceptes les teves debilitats. Tothom 

les té. Dins teu hi ha una ànima plena 

de saber que vol crear i col·laborar 

en un futur millor.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

Sembla que la parella i els altres en 

general, et qüestionen i et fan perdre 

els nervis. No tots pensem igual, ni tot 

funciona per tothom. Pren distància 

i t'afectarà menys.

Bessons (21/5 al 21/6)

Moment propici pels viatges de plaer, 

per establir contactes nous i fins i tot 

per coquetejar amb alguna amistat. 

Pots experimentar notables diferèn-

cies amb els germans.

Verge (Del 24/8 al 23/9)

Et pots trobar una mica nostàlgic 

en aquest moment, rememorant un 

amor del passat o la teva infantesa. 

Millores econòmiques a la vista i un 

període de més tranquil·litat.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

Vols alliberar-te però el procés no és 

tan fàcil ni ràpid. No perdis el rumb, 

aplica paciència. I sobretot, descan-

sa i menja sà per aprofitar millor la 

teva energia.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)

Hi ha alguna cosa en l'ambient que 

et fa restar en silenci. Sents que és 

millor callar i percebre, ja vindrà el 

moment d'expressar el que sents i 

fer-ho arribar a qui cal.

www.facebook.com/dhannaastro

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

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
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Una imatge de la cursa.

Anna Aluart 

El nou impulsor, un històric del Grup de Muntanya, creu que la cursa
"gaudeix de molt bona salut" 

Jordi Ferrer, nou responsable de la Burriac Xtrem 
en substitució de Miquel Banchs

 La popular cursa Burriac Xtrem 
té nou responsable des de la set-
mana passada.

Després de 15 anys al capdavant, 
Miquel Banchs deixa el relleu a 
Jordi Ferrer, un dels històrics del 
Grup de Muntanya i que també 
forma part de la secció Bikers.

L'objectiu de Ferrer és fer algun 
canvi en el mètode organitzatiu, 
ja que creu que la Burriac Xtrem 

gaudeix de molt bona salut. 
Enguany, la Burriac Xtrem arri-

barà a la quinzena edició i tindrà 
lloc a fi nals de novembre, com ja 
és tradicional. L'any passat s'hi 
van apuntar desenes de persones. 

Noves activitats
D’altra banda, Ferrer també expli-
ca que des del Grup de Muntanya 
estan organitzant més activitats, 

i dues d’elles tenen a veure amb 
les bicicletes. 

Així doncs, volen organitzar per 
una banda un raid, amb puntuació, 
i per l’altra, una cursa de bicicle-
tes de muntanya. Durant aquest 
mes, el Grup de Muntanya preveu 
acabar d’enllestir tots els detalls 
de l’organització d’aquestes pro-
ves per poder presentar-les al més 
aviat possible.  | Red

Adreça web del banner invertit:

http://www.spa-advocats.com

70€
Amb el CONCURS de la

PARAULA INVERTIDA i el
concurs del

BANNER INVERTIT

Paraula invertida:

ESPEJOS

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

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:
LAURA LÓPEZ NAVARRO

concursos

Argentona núm. 1758 del 10 al 16 de febrer de 2017

Tot Argentona 1758.indd   2 8/2/17   17:12



Sin título-2   1 29/11/16   12:15



Els dos actors, en una imatge promocional de l'obra. El servei d'Argentona. Cedida 

 La Sala d'Argentona estrena 
cartell aquest cap de setmana 
amb l'ambiciosa obra de Ramon 
Madaula, 'L'electe'. 

El mateix Madaula, acompanyat 
de Roger Coma, donen vida a  un 
jove polític que acaba de ser es-
collit president i el seu psiquiatre. 
En poques hores ha de pronunciar 
el seu discurs d’investidura però, 
cada vegada que l’assaja, un terri-
ble tic deforma la seva cara de ma-
nera tant ridícula com hilarant. El 
psiquiatre només té unes poques 

 L’Ajuntament d’Argentona ha 
incorporat aquesta setmana tres 
nous treballadors a la seva plantilla 
mitjançant el programa Treball i 
Formació impulsat pel Consell 
Comarcal del Maresme. Es tracta 
de persones majors de 45 anys amb 
dificultats per reinserir-se laboral-
ment en el mercat de treball, per 
les càrregues familiars o la neces-
sitat d’un reciclatge professional, 
entre d’altres. Aquestes persones 
tindran un lloc de feina a l'admi-
nistració entre 6 i 12 mesos. | A.C

Ramon Madaula i Roger Coma porten a l'escenari la his-
tòria d'un polític i un psiquiatre amb un contratemps 

Són persones aturades 
majors de 45 anys

hores per resoldre aquest aparent 
trastorn i evitar que el president 
electe faci un ridícul espantós en 
la seva primera compareixença.

'L'electe' es converteix en una 
batalla entre el president i el psi-
quiatre. Què amaga cadascú? 
Quines són les veritables inten-
cions de l’un i de l’altre?

L'obra es representarà a La Sala 
d'Argentona aquest dissabte 11 de 
febrer a les 20.30 h. Les entrades 
estan a la venda i tenen un preu 
de 13 euros. 

La Sala d'Argentona inicia 
temporada amb 'L'electe'

L'Ajuntament incorpora 
3 treballadors gràcies a 
'Treball i Formació'

Cedida 
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Gastronomia

El moniato

Originari dels tròpics de l'Amèrica 
Central, es calcula que aquest ali-
ment va arribar a Europa durant el 
segle XVI.

El moniato és un tubercle de ca-
racterístiques similars a la patata, 
però amb més quantitat de sucres, 
fet que el converteix en un aliment 
una mica més calòric que la patata. 
Es calcula unes 100 calories per  100 
grams consumits. El contingut en hi-
drats de carboni és alt, fet que està 
relacionat amb l'aportació energètica. 
És indicat, doncs, per a persones amb 
necessitats energètiques elevades, 
esportistes i es pot introduir també 
en l'alimentació infantil. La fi bra, un 
tipus especial de carbohidrat, també 

és un dels components destacats del 
moniato. Té la funció de millorar el 
trànsit intestinal i de regular els ín-
dexs de colesterol a la sang.

També cal destacar l'aigua, que 
es troba en una proporció del 70%. 
Aquest alt contingut en aigua del mo-
niato el fa un aliment amb una alta 
funció depuradora de l'organisme, 
especialment si es consumeix bullit. 
D'altra banda, el greix és pràctica-
ment inexistent.

Un altre dels components impor-
tants del moniato és la vitamina A, 
que es troba en una alta proporció.

La vitamina A és típica dels vege-
tals i hortalisses com la pastanaga o 
el tomàquet i està relacionada amb 
el bon estat la salut dels ulls, a la 

vegada que 
enforteix el 
s i s t e m a 
immunitari 
i té propietats antioxidants. També 
afavoreix el bon estat de la pell.

El moniato també és ric en vitami-
na E, un altre poderós antioxidant, i 
en àcid fòlic, que intervé en la pro-
ducció de glòbuls vermells i blancs i 
que, per tant, reforça el nostre siste-
ma immunològic.

El moniato es pot consumir de 
diverses maneres, al forn i al caliu, 
tot i que també es poden menjar en 
forma de xips fregides, formant part 
de pastissos o dolços o acompanyant 
carns i rostits.                TOT - AMIC

 

Consulti a la 1a pàgina altres ofertes a Mataró

T

25 ANYS
13.000 IMMOBLES GESTIONATS

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

www.sucasa.es

4129

www.sucasa.es

4129

288.000€

LOCAL INDUSTRIAL
Ref. 12565 CENTRO/JTO. PL. CUBA: Sup. 365m2+ despa-
chos. Zona activa y de mucho paso con Ventajas nave industrial 
(fuerza / muelle carga acceso camiones / aparcamiento clien-
tes) y benefi cios ocal semi-comercial (venta al detalle/Excel. Co-
municación). Rectangular. Cualquier actividad. Vestuarios.

T

¡PRECIO EXCEPCIONAL!

112.300€

Ref. 12655 JTO. AVDA. GATASSA: Perfectamente em-
plazado en la zona más activa y comercial de la zona. Piso 
1/2 altura con ascensor reformado impecable. Bien orien-
tado y soleado. Salón comedor 20 m2.Balcón, cocina equi-
pada. Galería anexa. 3 dormitorios (una como despacho /
vestidor). Excelente oportunidad!!.

T72.000€

¡ATENCIÓN A ESTE INMUEBLE!
Ref. 12643 JTO. AVDA. COMERCIAL: Edificio pocos vecinos, 
vivienda 1/2 altura y exterior. Excelente estado y perfecta distribu-
ción. 2 dormit (antes 3, fácil recuperable). Amplio salón comedor. 
Cocina amplias medidas. Baño completo . A/ Ac. Precio de verda-
dera ocasión. 
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Un cotxe de patrulla dels Mossos d'Esquadra. La imatge de la signatura.Cedida  Cedida 

 El Consell d'Alcaldes del Ma-
resme dedicat a les polítiques de 
seguretat ha reclamat al conseller 
d'Interior, Jordi Jané, la necessi-
tat de millorar la seguretat a la 
comarca. 

Tot i que les estadístiques indi-
quen una disminució dels delictes 
d'un 3,5 per cent en l'últim any, la 
sensació d'inseguretat augmenta 
pel repunt de determinades mo-
dalitats de delictes. 

En aquest sentit, els robatoris 
amb força en domicilis pugen un 
1,7 per cent. Aquesta realitat "pre-
ocupa" el Departament, segons ha 
reconegut Jané, que no ha pogut 
comprometre's a destinar nous 
agents a la comarca fi ns que hi hagi 
noves promocions. Amb l'aprova-
ció dels nous pressupostos calcula 
que el cos pugui disposar de nous 
agents el 2018.

Augmenten els robatoris
Els robatoris a domicilis, són els 
que més alarma social generen i, 
en conseqüència, els que més te-
nen en alerta els cossos policials 
dels municipis on es produeixen. 
A la comarca del Maresme aquesta 
modalitat va a l'alça, tot i que no 
amb una tendència virulenta com 
anys enrere, però que no deixa de 
preocupar les administracions.

El conseller d'Interior diu que la situació "preocupa" i es 
compromet a destinar més agents de noves promocions

Els alcaldes del Maresme reclamen més 

Mossos per l'augment de robatoris

 La Unió General de Treballadors 
de Catalunya i l’Ajuntament de 
Cabrera de Mar han signat un con-
veni que permetrà la construcció, 
en format de cooperativa, de 24 
habitatges de protecció ofi cial a 
Cal Conde. L’acord, signat entre 
el secretari general de la UGT de 
Catalunya, Camil Ros, i l’alcalde 
de Cabrera, Jordi Mir, permetrà 
que Llar Unió Catalònia, l’entitat 
sense ànim de lucre pertanyent al 
sindicat, dugui a terme la cons-
trucció de la promoció. 

Tant Camil Ros com Jordi Mir 
mostraven en el moment de la 
signatura del conveni la seva con-
fi ança en l'èxit social d'un projec-
te que suposarà la primera oferta 
d'habitatge assequible després de 
més de 12 anys d'estancament ur-
banístic al municipi. De la mateixa 
manera es destacava la voluntat  
que els pisos que es construiran 
esdevinguin un referent comar-
cal pel que fa a la sostenibilitat i 
a l’efi ciència energètica.

Un cop fi nalitzada la construc-
ció, l’Ajuntament tindrà a la seva 
disposició 4 pisos amb les seves 
respectives places d’aparcament 
i traster que es destinaran al llo-
guer, així com un local de 752 
m2 defi nit com a equipament 
públic. Red.

Seran referent comarcal en 
eficiència energètica

Cabrera construirà 24 

nous habitatges de 

protecció oficial 

Així ho han exposat alcaldes i 
comandaments policials en un 
Consell d'Alcaldes extraordinari 
presidit pel conseller d'Interior, 
Jordi Jané, i que també ha comp-
tat amb la presència del director 
general de la Policia, Albert Batlle, 
que han entomat el compromís de 
centrar-hi tots els esforços i totes 
les mirades.

A l'espera de nous efectius
De solucions imminents, però, de 
moment no n'hi ha i caldrà esperar 
més d'un any per poder comptar 
amb nous efectius per poder-los 
distribuir al territori. "Vivim situa-
cions que requereixen una especial 
atenció", s'ha queixat l'alcalde de 
Mataró, David Bote. "La necessitat 
de més seguretat és una exigència 
ciutadana i serem contundents", 
va assegurar.

El conseller Jané reconeix la rea-
litat de la situació i en el "mentres-
tant" de l'arribada de nous efec-
tius es compromet a continuar 
reclamant una resposta més con-
tundent davant els lladres reinci-
dents, que són els que protagonit-
zen aquests robatoris a domicilis 
que tant preocupen. D'entrada, 
però, està descartada una redis-
tribució d'efectius que porti més 
agents al Maresme a curt termini.
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La presentació de les ajudes.. El Pavelló Municipal. .Cedida  Cedida 

 La Diputació de Barcelona desti-
narà 773.718 euros aquest mandat 
(2016-2019) a la millora i mante-
niment de camins municipals de 
l’Anoia.  Concretament, en aquesta 
comarca s’arranjaran 44 camins, 
gràcies a la sol·licitud que han fet 
17 ajuntaments, dels 30 que hi 
ha al Maresme. Amb la millora 
d’aquests camins, es facilitarà l’ac-
cés a 98 nuclis de població aïllats,  
539 masies disseminades i 382 
accessos a explotacions agràries 
i ramaderes. 

257 ajuntaments beneficiats
Globalment, el Programa comple-
mentari de millora i manteniment 
de camins està dotat econòmica-
ment amb 11,2 milions d'euros i 
se’n benefi ciaran un total de 257 
ajuntaments que són els que han 
demanat aquest ajut. En conjunt, 
s’arranjaran 549 camins, que su-
posen uns 1.650 km i representen 
el 9 per cent del total de camins 
municipals de la demarcació de 
Barcelona. En la presentació del 
programa, realitzada a Òrrius, i en 
la que hi ha participat l’alcalde, 
Jordi Rull, i el diputat d’Infraes-
tructures Viàries i Mobilitat, Jordi 
Fàbrega, ha remarcat que l’objec-
tiu de la Diputació de Barcelona és 
"facilitar l’assentament de la gent 

Se'n beneficiaran 17 ajuntaments i es facilitarà l'accés a 
98 nuclis de població aïllats

La Diputació destinarà 773.000

euros als camins del Maresme

 Vilassar de Mar ha decidit no 
fer cap festa multitudinària a la 
pista annexa del Pavelló d’Esports 
Municipal Paco Martín. Després 
que el tècnic municipal d’equipa-
ments esportius porti anys fent un 
informe negatiu respecte l’ús de 
la pista per a festes de Cap d’Any 
o Carnaval i arran d’una pregunta 
del grup municipal de CiU al ple, 
el govern va encarregar un infor-
me estructural de la pista annexa 
del pavelló a l’enginyeria Cabezas, 
Góngora & Moreno, SLP, que con-
clou que “que la sobrecàrrega d’ús 
de l’estructura existent no pot ser 
superior a 251 kg/m2”.

"Prioritzar la seguretat"
Davant el fet que segons la nor-
mativa actual a la categoria per a 
espectacles públics es demanen 
500 kg/m2, el govern, prioritzant 
la seguretat de les persones, ha 
decidit no celebrar les festes de 
Cap d’Any i Carnaval al recinte, 
tot i que les citades festes no han 
arribat en cap cas a concentrar el 
pes màxim permès. 

Des del consistori es vol deixar 
clar que la pista compleix la nor-
mativa aplicable per a un establi-
ment esportiu i que la seguretat 
per a la pràctica esportiva està 
totalment garantida. |Red.

L'Ajuntament ho anuncia 
per raons de seguretat

Cap d'Any i Carnaval no 
se celebraran al Pavelló 
d'Esports de Vilassar

al territori, mantenint unes infraes-
tructures bàsiques que garanteixin 
la mobilitat dels veïns a diferents 
nuclis, urbanitzacions, masies dis-
seminades i explotacions agrícoles, 
per un millor equilibri del territori 
i l'accés a l'economia productiva 
en l’àmbit rural".

Gràcies al programa, es podran 
crear 200 llocs de treball temporals 
durant l’execució de les obres, be-
nefi ciant-se més de 185.000 usuaris 
directes d’aquests camins. També 
amb aquests arranjaments, es mi-
llorarà l’accessibilitat a 900 nuclis 
de població aïllats i urbanitzacions, 
4.400 masies disseminades i 3.200 
explotacions agràries i ramaderes.

Les bases del programa
El programa de millora i manteni-
ment de camins municipals té un 
pressupost d’11,2 milions d'euros 
per al mandat 2016-2019, a raó de 
2,8 milions d'euros per any i amb 
un import màxim per municipi de 
50.000 euros. 

Durant l’any 2016, els ajun-
taments van demanar l’ajut per 
arranjar alguns dels seus camins 
d’acord amb  uns criteris establerts 
com, per exemple, la urgència, si-
gui per reducció de riscos immi-
nents, estabilització de talussos o 
restitució de la vialitat.

MaresmeMaresme núm. 1758 del 10 al 16 de febrer de 2017
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OPORTUNIDAD POR ZONA

Ref. 2533: Via Europa: Jto. Plaza Italia. 3 
hab., 2 baños, cocina indep. con gale-
ría, salón comedor con balcón/terracita,  
Vistas despejadas,  comunidad impeca-
ble, trastero y exterior 100% 182.000€

Ref. 2469: Cirera: En comunidad de sólo 
2 vecinos, todo reformado. 3 hab (2 do-
bles), cocina offi ce,  salón comedor con 
balcón,1 baño, calefac. Terraza superior 
y con vistas despejadas!! 182.500€

PISO CON TERRAZA DE 100M2

JUNTO ESTACIÓN Y PLAYA

Ref. 2530: Centro: Piso de grandes dimen-
siones en edifi cio con ascensor. 4 hab. (2 
dobles), 1 baño, cocina offi ce indep., am-
plio salón comedor con terracita. Exterior 
y muy soleado por ser un 7º. 226.000€

Ref. 2528: Peramás: Edifi cio con ascensor 
y para actualizar. 3 hab (2 dobles), coci-
na offi ce indep. Galería de 12m2, baño, 
salón comedor , balcón. Vistas despe-
jadas y orientado a mar.  143.000€

JTO.  A PLAZA GRANOLLERS

JUNTO FUTURO CORTE INGLÉS

Ref. 2531: Centro: Piso en edifi cio con 
ascensor y reformado. 3 hab., 1 baño y 
1 aseo, cocina indep. con galería, salón 
comedor con balcón/terracita De las 
mejores zonas de Mataró!! 207.000€

OPORTUNIDAD DE MERCADO

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

Ref. 2526 Eixample: Vivienda impecable 
en zona tranquila. 3 habitaciones, 1 baño, 
cocina indep. con galería, amplio salón 
comedor, ventanas alum., suelos parket. 
Pequeño patio, oportunidad!! 113.000€

PLANTA BAJA REFORMADA

EN EDIFICIO CON ASCENSOR

Ref. 2529: Eixample: Vivienda grandes 
dimensiones y reformada. 3 hab.(2 do-
bl), cocina indep., galería, 1 baño, salón 
comedor con balcón. Oportunidad por 
precio y zona junto juzjados. 127.000€

Ref. 2532: Cirera: Piso grandes dimensio-
nes para actualizar a su gusto. 4 hab. (2 
dobles), 1 baño, cocina indep. despen-
sa, amplio salón com. balcón y vistas 
despejadas. Junto Vía Europa.  98.000€

EN COMUNIDAD REDUCIDA

REFORMADO Y CON TERRAZA

Ref. 2455: Cerdanyola: En comunidad 
reducida y zona tranquila. 3 hab. dobles, 
1 baño y 1 aseo, cocina independiente, 
amplio salón comedor con balcón, ca-
lefacción. Terraza sup. 60m2.117.000€

DE GRANDES DIMENSIONES

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

JUNTO PARQUE CENTRAL

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

IMMO NOVA

IMMO NOVA

IMMO NOVA

TENEMOS LAS LLAVES DE TU HOGAR:

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

www.immo-nova.es
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OFICINA CENTRE: C. Jaume Recoder, 4 , Local 1 · T 937 079 216 · babn6@tecnocasa.es

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

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

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

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

VALORACIONS
GRATUÏTES

*HIPOTECA AL

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

ASSESSORAMENT FINANCER GRATUÏT

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

Mataró. 3 habitacions exteriors.
Banyera hidromassatge. 

162.000€ 

CENTRE. Sisè pis al costat de l’escola 
Valldemia, la fi nca disposa d’ascensor, 
60m2 distribuïts en 2 hab., galeria, bany

i saló, vistes espectaculars.

99.990€

ELS MOLINS. Pis de 80m2 amb 2 habi-
tacions dobles (abans 3 i recuperable), 

menjador, cuina independent, bany 
complet, rebedor i gran galería-safareig. 

Ben conservat. 
99.000€

CERDANYOLA NORD Pis de 70m2, 3
habitacions, menjador, cuina, bany i 
galeria - safareig. Per entrar a viure!

Molt assolellat.
56.000€

*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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Primera Linea de Mar 
(Ref. 222880) 190m2. Pis de 5 habi-

tacions i 3 banys  a primera linea de 
mar amb parquing a la mateixa fi nca.  

320.000€ 

PERAMÀS (REF.: 222392) Pis situat a av. 
Lluis companys, 106 m2, ascensor, consta 

de 4 habitacions, bany, lavabo, cuina, 
saló, i balcó tipus terrassa.

159.990€

CIRERA. Pis ampli i lluminós en avingu-
da principal del barri. 90m2, menjador 

de 25m2, balcó amb bones vistes, 4 hab, 
bany, cuina ind i safareig. Calefacció.

Per entrar a viure.
88.000€

CERDANYOLA NORD (Ref.: 222506). 
Casa de 50 m² + 50m² de terrassa, 2 ha-

bitacions, menjador, cuina, bany i galeria 
- safareig. Per entra a viure.

77.000€

T T
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Moisès Campdepadrós, a la cerveseria 'The Drunk Monk'  Daniel Ferrer 

Moisès Campdepadrós,   
paladar cerveser

 Mireia Biel

 Els paladars més selectes aprecien la bona cervesa. 
En distingeixen el gust, la textura, el color. Ho saben bé 
a 'The Drunk Monk', el destí cerveser per excel·lència 
a la ciutat, avui a les mans de Moisès Campdepadrós, 
qui hi va arribar com a client. "Sóc un amant de la 
cervesa i anava sovint al local que aleshores regen-
tava l’Sven Bosch”, explica Campdepadrós. De fet, va 
ser Sven Bosch qui va fer néixer ‘The Drunk Monk’ i 
qui li va oferir quedar-se’l quan va voler embarcar-se 
en un nou projecte més ambiciós a Barcelona. Des 
de llavors, combina la seva tasca com a arquitecte 
amb la gestió de l’establiment, un dels més popu-
lars de la ciutat.  

Amb una carta amb 400 referències i una quinze-
na de tiradors itinerants de cervesa artesana, ‘The 
Drunk Monk’ s’ha convertit en un destí imprescin-
dible pels amants d’aquesta beguda. Tanmateix, 
no és fàcil. “El món de la cervesa artesana és ampli 
i complex perquè sempre surten cerveses noves i 
s’ha de mantenir el llistó”, afi rma Campdepadrós. 
Els distribuïdors proposen novetats, hi ha fàbriques 
noves que treuen cerveses d’alta qualitat, però per 
a Campdepadrós “també cal estar atent a les xarxes 
perquè la gent hi té un paper molt actiu i tampoc 
s’han de deixar de banda les recomanacions dels 
clients, que sovint porten propostes interessants”.

La particularitat del local i del producte l’han 

portat a ser un dels punts de referència cervesera 
no només de l’estat espanyol, sinó de tot el món, 
segons la pàgina web Ratebeer. “Això ens confi rma 
com un dels destins preferits i és un reconeixement 
a la feina que fem i ens dóna una empenta per se-
guir lluitant per no deixar de ser entre els millors”. 

L'auge de la cervesa artesana 

“L'auge de la cultura de la cervesa artesana dóna 
vida al sector, però queda molt camí", afirma 
Campdepadrós

En els darrers anys, s'ha estès la cultura de la 
cervesa artesana al nostre país: "És molt posi-
tiu que això passi, perquè dóna vida al sector, 
però estem lluny de països com els Estats Units o 
Bèlgica, amb tradició cervesera de segles", remarca 
Campdepadrós, que afegeix: "Ni ells podran imitar 
el nostre vi, ni nosaltres la seva cervesa". 

APUNTS

Defineix-te: Una bona persona

Un llibre: 'On the road' de Jack Kerouac

Una pel·lícula: 'Salvar al soldado Ryan' d'Spielberg

Un viatge: Belfast

Un referent: Sven Bosch

Un repte: Ampliar 'The Drunk Monk' amb una cuina

Perfils
www.totmataro.cat/perfil
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Rda. Francesc Macià, 28 (esqui. c/Castaños)
08303· Mataró
inmobiliariacym@ono.com 
www.cymgestionesinmobiliarias.com

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

T. 937 965 148

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

OBRA NUEVA 

5365

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

T

T

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

T

232.000€
REF. 1401. 1ª LINEA DE MAR: Totalmente 
reformado, 2 pl. pk, ascensor, 3 hab. 2 do-
bles,  baño compl. con ducha, cocina offi  ce, 
galería,  cuarto trastero, calefacción. Zona 
tranquila y entorno agradable.

T

CERTIFICADO 
ENERGÉTICO GRATIS

¡SI VENDE SU PISO 
CON NOSOTROS!

110.000€
REF. 2446. Z. PERAMÀS: Piso alto con 
ascensor con vistas espectaculares a 
mar, 3 hab. 2 dobles, baño completo 
con ducha, cocina formica con galería 
anexa, ASCENSOR.

T

                                        430.000€
REF. 01243. ARGENTONA: Espectacular casa a 3 vientos de 
140m2 + estudio 40m2, garaje 60m2, terraza a nivel de co-
medor de 20m2, terraza solárium de 25m2 y 60m2 de zona 
ajardinada,  3 hab. 2 suite, 2 baños  y aseo, cocina offi  ce, sue-
los porcelanato, exteriores. Aluminio doble cristal anti robo.

T

  207.000€
REF. 6139. MOLINOS: Gran piso 115m2, 
pk y trastero incl, 4 hab. 2 dobl, 2 baños 
compl 1 suite, salón 30m2, chimenea, 
cocina off . roble , galería balcón y terraza 
de 25m2. ANTES 210.000€

AHORA

T

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

T
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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

Casa 2 pl., 110m², 3 habit., 2 banys compl, saló menj., cuina, calefacció, tanc. 
alumini, climalit, traster, tssa assolellada75m² amb barbacoa d’obra!!  T250229

Mataró. Cirera 185.587€

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

Pis reformat 80m², 4 habit, 1 bany complet, cuina offi ce, saló menjador, 
balcó, galeria, aa/cc, tancaments d’alumini. Molt assolellat!      T150762

Mataró. Eixample 126.000€

Pl.baixa, 170 m²,  2 habit. dobl, 1 bany amb dutxa, 1servei, cuina americ, ampli saló 
menj., aa/cc, tanc. alumini, tsa 18m², barbacoa obra, garatge, traster!   T151021

Mataró. Vista Aleg�e 211.569€

Pis en zona privilegiada 70m², 2 habit, 1 bany compl. amb dutxa, cuina office, saló 
menjador, balcó, aa/cc, tanc. alumini, parquet, pàrquing, lluminositat !!   T151071

Mataró. Via Europa 174.982€

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

Casa cant. 270M², 5 habit, 2 banys+ 1 servei, cuina, saló menj., llar de foc, balcó, 
tssa, aa/cc, alumini, pàrquing, traster, jardi 330 m² amb piscina!! !        T250169

Mataró. Can Br�g�era 291.060€

MÉS IMMOBLES A LA NOSTRA WEB:

Magnífic dúplex, 115m², 3 hab, 2 banys compl, cuina, 15m², galeria, saló menj. 
20m², balcó, pati 15m², aa/cc, alumini, traster, ascensor, 2 pàrq. opc!!    T151109

Mataró. Havana 238.349€

2P CASTELLÀ.indd   2 7/2/17   12:25



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

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

            

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

Cases i pisos de llog�erCases i pisos de llog�er
T109937 Mataró. Palau. Pis de 70m², 3 habit., 1 bany 
complet amb dutxa, cuina offi ce, saló menj., balcó, 
galeria, ascensor. Molt assolellat! !               475€/Mes

T110470 Mataró. Cerdanyola. Pis de 85m², 3 habit, 
1 bany, cuina tancada, saló menjador amb balcó, ga-
leria, calefacció, tancaments d’alumini, pati de 15m² 
amb traster. Pis totalment moblat!!               550€/Mes

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

T110104 Caldes d’Estrac. Centre. Ático 50m², 2 ha-
bit., 1 baño compl+ 1 de servicio, cocina offi ce con 
electrodomésticos, luminoso salón comedor, balcón 
15m², tza de 50m², aa/cc. parquet, parking exterior, 
Disponible en partir de Febrero!!!                  650€/Mes

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

T110465 Mataró. Centre. Planta baixa 75m², 2 habit., 
2 banys complets, saló menj. amb cuina integrada, aa/
cc, tanc. alumini, ascensor, pàrquing opc. pati 15m². 
Preciosa terrassa assolellada de 30m²!!       650€/Mes

T101455 Mataró. Peramàs. Piso de 125m², tiene 4 ha-
bitaciones, 2 baños completa con bañera, cocina offi ce, 
amplio salón comedor con salida a balcón, galería, cie-
rres de aluminio, ascensor, Muy luminoso!!    650€/Mes

T110462 Mataró. Parc Central.  Piso mueblado de 85m², 
3 habit. (1 suite), 2 baños compl, cocina offi ce equipada, 
salón comedor con s salida a balcón, aa/cc, cierres de 
aluminio, suelos de parquet, ascensor, parking y trastero 
incluido, Zona comunitaria con piscina!!!       900€/Mes

T202759 Argentona. Casa en el centro de 140m², 3 
habit. (1 suite), 2 baños compl.+ 1 de servicio, cocina 
abierta, salón comedor con chimenea, tza de 35m², gale-
ría, aa/cc, cierres de aluminio, suelos de parquet, pati de 
100m². Totalmente amueblada!                      1.300€/Mes

T110358 Arenys de Mar. 1a línea de mar. Magnifi co piso 
98m² equipado y amueblado, dispone de 3 habitaciones, 
2 baños completos, cocina independiente, terraza y 
ascensor. Zona comunitaria con piscina y zona deporti-
va!!!! A 100 metros de la playa!!!                   1.500€/Mes

T202757 Canyamars. Casa a 4 vientos amueblada de 
300m² en parcela de 1.025m², 6 habit, 3 baños, 1 de 
servicio, 2 cocinas, 2 salones (1 con chimenea), galería, 
balcón, terraza, calefacción radical, aire acondicionado, 
garaje, trastero, Impresionante jardín con vistas a mon-
taña, Ideal dos familias !!!                            1.500€/Mes

T110134 Llavaneres. Piso refor. 50m², 2 habit., 1 baño, 
cocina offi ce, balcón, parquet, carp. aluminio, parking, 
amueblado y soleado !! ¡¡Zona comunitaria con pisci-
na, pistas de tenis y zona infantil!!            1.600€/Mes 

T420112 Argentona. Casa 4 vents, zona resid. 180m², 
4 habit, 2 banys + 1 servei, cuina offi ce, saló menj., llar 
de foc, calefacció,  tanc. alumini, tssa 20m², garatge 2 
cotxes, traster, espectacular jardí de 210m² amb bar-
bacoa d’obra!!                                              1.650€/Mes

T202760 St. Vicenç Montalt. Espectacular casa amue-
blada, 350m², 7 habit (1 suite 30m² vestidor), 5 baños, 
cocina electrod., salón 47m², chimenea, aa/cc, garaje 
20m², sala 35m², porche jardín, piscina!  2.600€/Mes

T302936 Mataró. Centre. Local 1 er piso junto Plaza 
Cuba, 70m², diáfano y amueblado, 2 grandes ventanas 
Ideal ofi cinas, despachos !!                             450€/Mes

T302950 Mataró. Centre. Local en pl. baja junto Pl. 
Cuba 60m2, 1 baño, gran escaparate, puerta vidrio, 
persiana eléctrica. Venga a informarse!!      650€/Mes

T302937 Mataró. Centre. Espectacular local comer-
cial, inmejorable zona junto Plaza Cuba, 150 m2, 4 
grandes escaparates, aa/cc, suelos pizarra, puerta au-
tomática, alarma, ideal clínica dental, centro médico, 
etc.. Disponibilidad en febrero!!                  1.500€/Mes

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

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

Magnífico piso reformado en 
1a planta de 100m², 3 habit, 
baño con bañera, cocina office 
20m², comedor, calefacción, 
suelos de cerámica, aluminio, 
sala polival. 100m² con baño 
con ducha. Piso disponible en 
Enero!!   1.325€/Mes

T102471    Vilassar de Mar

126.000€

Fantastico piso 100m², 4 habit. 
(2 dobles) 2 baños, cocina office, 
aa/cc, cierres madera, galeria, 
2 terrazas de 15m² i parking 
opcional. Todo amueblado. Muy 
soleado!! Posibilidad de alquilar 
por temporada!!!    650€/Mes

T110103   Caldes d’Est�ac
Piso de 60m², 2 habitaciones, 
1 baño completo con ducha, 
salón comedor con cocina 
integrada, calefacción eléc-
trica, cierres de aluminio, as-
censor, parking opcional. Piso 
muy soleado!!      600€/Mes

T110201  Mataró. Rocafonda

Piso junto  Plaza Fivaller 45m², 
1 habit., 1 baño comp. con 
ducha, cocina americ., salón 
comedor con balcón-terraza, 
aa/cc, suelos parquet, cierres 
aluminio, ascensor, Zona co-
munit. piscina!!   600€/Mes

T110885    Mataró. Cent�e

211.569€

174.982€

291.060€

Piso en el centro del pueblo 
de 70m², 2 habitaciones (1 
doble con vestidor), 1 baño 
completo, cocina cerrada, 
salón comedor, tres balcones, 
ascensor. Vistas a montaña!!
                                   580€/Mes

T110466    Dosrius. Cent�e

Espectacular casa de dis-
seny. Domótica, plaques so-
lars, 800m² parcel.la, 265m² 
vivenda, 4 habitac. dobles (1 
suite), 3 banys, cuina office 
amb illa i jardí desde tota la 
casa. Magnífiques vistes mar 
i muntanya!!     2.200€/Mes

T201785 Mataró. La Cor�isa
Magnífico dúplex de diseño de 
190m², 2 habitaciones, 3 baños 
completos, cocina office, amplio 
salón comedor, aa/cc, cierres 
exteriores de aluminio, terraza 
de 10m² !!!          1.400€/Mes

T109943   Mataró. Cent�e

Casa adosada reformada de 
175m², de 4 habitaciones, 2 
baños completos + 1 de ser-
vicio, cocina office, salón co-
medor, aa/cc, terraza, suelos 
de parquet, Jardín de 20m²! !
                                   1.200€/Mes

T202761 St Vic. de Montalt
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COMPRAR ÉS MÉS BARAT QUE LLOGAR. TREU-NE BENEFICI!

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

Les vivendes estrella
són exclusives d’Urbenia

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

R.17730
R.15293
R. 16021
R.18086
R.17738
R.16679
R.17548
R.18044
R.17998

REFERÈNCIA POBLACIÓ I ZONA CARACTERÍSTIQUES PREU DE
VENDA

QUOTA
HIPOTECÀRIA

LLOGUER
APROXIMAT RENDIBILITAT

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

47.200 € 
57.260 €
58.000 €
59.500 €
65.000 €
66.000 €
66.050 €
79.260 €
82.260 €

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

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

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

Les vivendes estrella
són 

87.260 €

MATARÓ - Cerdanyola N. R 16321

Pis grans dimensions tot exterior, asso-
lellat. Actualitzat i reformat.Oportunitat!

Quota: 496/mes
lellat. Actualitzat i reformat.Oportunitat!

240.000 €

MATARÓ - Històric R 41095

Casa de cos amb local diàfan. Es divideix en 
planta pis + golfes i 2 terrasses.

Quota: 895€/mes 372.000 €

LLAVANERES - Centre R 13459

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

Quota: 924€/mes

59.500 €

MATARÓ - Cerdanyola Sud R 18086

Pis 2 hab dob a la millor zona del barri. Molt 
assolellat i llum, bany refor. Oportunitat !!!

Quota: 381€/mes

139.500 €

MATARÓ -  Centre R 17707

Quota: 658€/mes

sup. 80m2. ¡pàrquing 2 cotxes inclòs al preu!

178.000 €

MATARÓ - Parc Central R 18213

Bon pis seminou 68m2, 2 hab i  2 banys 
complets. Ascensor ¡pk i traster inclosos!

Quota: 887€/mes

112.260 €

MATARÓ - Pla d’en Boet R 18252

Planta baixa de 3 hab, menjador exterior, 
bany complet i  pati de 12m2 a nivel.

Quota: 554€/mes

assolellat i llum, bany refor. Oportunitat !!!

/mes

Pis 2 hab dob a la millor zona del barri. Molt 

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

169.500 €

MATARÓ - Camí Serra R 18129

Quota: 705€/mes

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

complets. Ascensor ¡pk i traster inclosos! planta pis + golfes i 2 terrasses.
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OCASIÓN 

DE LA 

SEMANA

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