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¿VEN EL SEU PIS?
...DONCS JA TÉ

UN REGAL

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

Cèdula d’habitabilitat.
Certificat Energètic.

www.sucasa.es
+ Informació + immobles + fotos

90.000€

OCASIÓN ÚNICA
Ref. 12825 AVDA. GATASSA: Local comer-
cial 86m2 frente policía nacional y ambulatorio. 
2 plantas 43m2 cada una. Expositor a la calle. 
Zona de recepción clientes o tienda. ona de des-
pachos y abajo cuenta con 2 dependencias más 
ideal almacén. Todo en perfecto estado.

T

168.000€

PLANTA BAJA
Ref. 12734 JTO. PL. FIVALLER: Bonito piso 
seminuevo, con ascensor. 68m2 + 4 m2 trastero. 
Piso exterior, luminoso. Salón com. 24 m2. Cocina 
haya, galería. 2 dorm. Baño completo. Armario 
emp. en habit. principal. Zona Pl. Fivaller, sólo 5 
min. a la playa. Planta baja, mejor que nuevo.

T157.000€

IDEAL JÓVENES
Ref. 12841: Bonito piso, totalmente reformado de 
forma juvenil y moderna. Situado en calle tranquila 
de un barrio con todo tipo de servicios. 2º piso de 
altura sin ascensor. Consta de 80 m2. 4 habitacio-
nes, 2 dobles. Salón comedor con balcón exterior 
sin vecinos delante. Cocina nueva. Baño con ducha. 
Galería de buen tamaño. Aire Acondicionado con 
bomba de calor.  VEN A VERLO!!!

T

253.000€

EN CALLE TRANQUILA
Ref. 12755 CENTRO/Z.MARÍTIMA: Piso 95 
m2, buena imagen y pocos vecinos. Ascensor.
Excelente estado interior. 4 hab (2 dobles) Sa-
lón 26m2. Balcón exterior. Cocina offi ce nueva 
y equipada. Galería posterior. Baño + aseo. Aire 
acondic. y calefacción eléctrica.

T

53.000€

ATENCIÓN INVERSORES
Ref. 12740 CERDANYOLA SUR: Piso 1/2 
altura sin ascensor. 50m2, 2 habitaciones. 
Comedor. Cocina. Baño y galería. Buen es-
tado general pero sin reformas recientes. 
ideal gente sola o parejas. Muy enfocado 
a inversores que quieran alta rentabilidad 
(8,3 %). 

T 125.000€

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

T

222.000€

PISO CON TERRZA Y 2 PARKINGS
Ref. 12286 Z/VISTA ALEGRE: Excepcional vi-
vienda. Gran piso 110 m2 con terracita tipo solarium 
superior 20m2. Reformado impecable. Amplitud 
estancias, luminosidad y vistas despejadas. 4 dor-
mitorios, 2 dobles. Salón comedor de 26m2 con 
“llar de foc” Gran cocina office de 12m2. 2 baños 
completos. Estudio en parte superior con acceso a 
solarium. 2 plazas de aparcamiento incluidas.

T 350.000€

CASA A 4 VIENTOS
Ref. 12779 CERDANYOLA NORTE/LLANTIA: 
¡Ocasión! Casa 4 vientos, parc. de 400m2 aprox. 
varios niveles. Garaje 2 vehículos. Zona ajardina-
da con huerto. Salón comedor. Cocina equipada. 
Baño completo. Terraza solarium 70m2, 1ª pl: 2 
habit. parte posterior. Realmente singular. Perso-
nas quieran algo más que una vivienda!

T

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

Feliç 2018!
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i se'n van a l'entendimiento castellà, ho dic). L'altra 
accepció que ens diu el diccionari és que enteniment 
és, també, “la facultat de comprendre”.

A casa sempre m'han recomanat enteniment, sovint 
si es pensen que faré el galifardeu. Les àvies, a mode 
recordatori, sempre en receptaven. Després del passi-
ho bé un enteniment, que és consuetud. Rere aquest 
fet, suposo, n'acabàvem fent befa i com més ens re-
cordaven aquesta facultat més l'oblidàvem després 
del repic de la porta.

Ara que a tall de tradició s'imposa de buscar ser original 
amb motiu dels exercicis conclusius de Cap d'Any, al 
número que ve i que ens començarà a regir ben avi-
at jo no li demano altra cosa que aquest enteniment. 
Dec fer-me vell però ja fa massa temps que crec que a 
còpia de parapetar-nos en el seny hem volgut perdre, 
plegats, aquesta facultat de comprensió. Si fem cas a 
l'àvia, crec, anirem a millor. Sia així, doncs: per a tot-
hom, bon 2018 i enteniment!

Opinió: Cugat Comas

 Els confessaré que mai havia buscat la paraula ente-
niment al diccionari. Cercar el sentit literal i indexat de 
paraules comunes és, sovint, una font de sorpreses. Hi 
ha una sèrie de paraules que fem servir amb semàntica 
ben diferent de la que tenen, acadèmicament. Facin 
l'exercici, que els serà lingüísticament enriquidor: ara 
que els tenim a tres clics amb el polze els hem de fer 
servir més, els diccionaris. Vaig buscar-hi enteniment 
quan algú amb qui dissertava sense massa encert em 
va dir que parlava amb paraules estranyes. Vaig buscar 
per corroborar.

Diu el diccionari que enteniment pot ser considerat 
sinònim de seny. Tan verbalitzat l'un, suposadament 
alçat a la categoria de valor moral comú del país, tantes 
vegades teoritzat a partir d'aquella deducció que la fa 
genuïna al no constar traducció en altres llengües. I tan 
deixat de la mà de Déu l'altre, aquest enteniment que 
no és el mateix que entesa (per si són de fer traduccions 

Enteniment

L’ENQUESTA

Quina és la teva tradició 
de Nadal preferida?

27,2 % Dinar de Nadal
18,4% El sopar del 24
14,9% El Tió
12,2% El Dia de Reis
11,5% La Nit de Reis
11% La Nit de Cap d'Any
4,9% Dinar de Sant Esteve

JULIO NAVEIRA

LA PREGUNTA

Quina nota poses al 2017?

TABÀRNIA

El Bar Europa va vendre un dècim d'un cinquè premi de la Loteria 
Nacional de Nadal del passat divendres 22. El premi esquitxava ben 
poc la ciutat però a l'entrada del Bar no hi va faltar el rètol habitual.

APLAUDIT: El degà de l'Il·lustre 
Col·legi d'Advocats de Mataró és 
nomenat president del Consell de 
l'Advocacia Catalana.

CASTIGAT: El ressò que ha tingut 
aquest projecte polític no deixa 
d'alimentar la divisió entre parts 
del mateix país. Mala recepta.

VOTA L'ENQUESTA A:

 Daniel Ferrer 

Davant de tot
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TRES IL·LUSIONS
Mataró rep els Reis Mags amb una Cavalcada 
renovada i el desig que el 2013 sigui millor
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si tens fotos antigues que trobes interessants, curioses... 
i les vols veure publicades a la secció la foto antiga d’el tot

porta-les a les oficines d’el tot mataró 
(carrer d’en xammar, 11) o a fotoantiga@totmataro.cat

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

 Foto antiga Les portades

 No són pas 
pocs els mata-
ronins que cada 
any, en plenes 
dates de Nadal, 
recorden especi-
alment les festes 
de l'any 1962. La 
raó és la nevada 
generosa, de les 
més importants 
que es recorden 
a la ciutat, que 
va caure coinci-
dint amb el 25 de 
desembre.

En aquesta 
foto que aporta 
Antònia Ribas es 
veu el cartell que 
anunciava el ball 
per Nadal en una 
ciutat colgada de 

La nevada del 62

havia canviat per complet i el blanc 
ho dominava absolutament tot. El 
Nadal del 62 sempre es recordarà 
com "el de la nevada".

De fa 25 anys

De fa 15 anys

De fa 5 anys

neu. Ella mateixa recorda com a 
la sortida de la Missa del Gall va 
començar a nevar i que l'endemà, 
en llevar-se, el paisatge de la ciutat 

Foto antiga 1801.indd   1 28/12/2017   10:09



L’AIGUA ÉS UN RECURS ESCÀS. 
QUE NO SE’NS ESCAPI.

Sabies que a Catalunya estem a menys de la meitat de la 
reserva total d’aigua? Si persisteix la sequera, l’Agència Catalana 
de l’Aigua de la Generalitat de Catalunya haurà d’adoptar mesures 
excepcionals per a garantir l’aigua al nostre país.

Cuidar cada gota d’aigua també és a les teves mans.

#sequeragencat
Cost de la trucada: segons operadora.

sequera.gencat.cat

L’AIGUA ÉS UN RECURS ESCÀS. 
QUE NO SE’NS ESCAPI.

Sabies que a Catalunya estem a menys de la meitat de la 
reserva total d’aigua? Si persisteix la sequera, l’Agència Catalana 
de l’Aigua de la Generalitat de Catalunya haurà d’adoptar mesures 
excepcionals per a garantir l’aigua al nostre país.

Cuidar cada gota d’aigua també és a les teves mans.

#sequeragencat
Cost de la trucada: segons operadora.

sequera.gencat.cat
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Victòria aclaparadora de Ciutadans 
La formació taronja supera el 30 per cent dels vots, més de deu punts per sobre 
d'ERC, que a Mataró supera Junts per Catalunya 

Eleccions 21-D: Cugat Comas

 Festa Major a Ciutadans de 
Mataró. El partit taronja va arra-
sar en les eleccions al Parlament 
del 21 de desembre, convencent a 
quasi 22.000 mataronins i superant 

el 30 per cent dels vots. És una vic-
tòria molt clara sobre ERC, que s'ha 
quedat en 14.200 vots i no arriba 
per poc al 20 per cent de sufragis 
i Junts per Catalunya, que trepit-
ja els talons dels republicans, a 
un miler de vots de distància. A 

diferència d'eleccions precedents, 
aquest cop Mataró no ha calcat 
l'ordre entre partits ja que a nivell 
català el primer partit indepen-
dentista ha estat l'encapçalat per 
Carles Puigdemont, mentre que 
a Mataró JuntsXCat va ser tercera 

Ciutat
www.totmataro.cat/ciutat

Obertura 1-2 eleccions.indd   2 28/12/2017   16:32



Els resultats del 
21-D a Mataró

força. Per darrere, el PSC, partit que 
ostenta l'alcaldia de la ciutat, ha 
perdut mig miler de vots i retro-
cedeix respecte el 27 de setembre 
del 2015. Després d'ells van que-
dar Catalunya en Comú-Podem 
(6,7%), el Partit Popular (4,2%) i 
la CUP (3,75%).

Altíssima participació
71.671 mataronins –d’un total de 
86.793 electors– van exercir el seu 
dret a vot per escollir els represen-
tants al Parlament de Catalunya 
aquest 21 de desembre. El per-
centatge de participació a la ciutat 
(82,58 %) supera en més de 5 punts 

el dels comicis de 2015 (77,44%), i 
és el més elevat aconseguit mai en 
unes eleccions autonòmiques. Per 
trobar la participació més elevada 
a Mataró cal remuntar-se a les elec-
cions generals de 1982 (83,67%).

Si bé les forces no sobiranistes 
(Ciutadans, PSC i PP) a la capital del 
Maresme sumen el 49,8% dels vots, 
les formacions independentistes es 
reparteixen els mateixos vots que 
en el 2015, amb la diferència que 
la CUP passa del 6,78% al 3,75%. 

JxCAT guanya al Maresme
A nivell maresmenc, Junts per 
Catalunya (24,92%) supera per 

menys d'un punt percentual i més 
d'un miler de vots a Ciutadans. 
com a força amb més suport a la 
comarca. ERC és la tercera en dis-
còrdia amb el 23% dels vots i a par-
tir d'aquí el graó ja és important 
ja que els republicans doblen en 
nombre de suports al PSC.

Cal destacar que la victòria a ni-
vel comarcal de la candidatura que 
encapçalava Carles Puigdemont 
suposa que el Maresme sigui, jun-
tament amb l'Alt Penedès, una 
de les dues demarcacions inclo-
ses dins l'àrea metropolitana de 
Barcelona que escapen del color ta-
ronja pel que fa al partit més votat.

www.totmataro.cat/ciutat
núm. 1801 del 30 de desembre de 2017 al 4 de gener de 2018
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I Inés Arrimadas va guanyar a Mataró 
sense ni baixar de l’autobús… 

Opinió: Joan Salicrú

 Mataró no va ser dijous una ex-
cepció i, tot i que no hi va haver 
una participació espectacularment 
superior respecte el conjunt de 
Catalunya –només un 0,7%, molt 
lluny de les xifres de poblacions 
com L’Hospitalet–, Ciutadans es 
va imposar per primera vegada en 
unes autonòmiques com a primera 
força a la ciutat amb un total 21.750 
vots i el 30,46% dels sufragis, cinc 

punts més que en el conjunt català.
L’única diferència respecte a 

l’àmbit general en les eleccions 
d’aquest dijous és que, si bé a 
Catalunya Junts per Catalunya 
ha quedat en segona posició, a 
la capital del Maresme Esquerra 
Republicana és qui s’ha quedat 
amb la medalla de plata, amb un 
19,90% dels sufragis, un 1,4% més 
que els de Carles Puigdemont, que 
s’ha quedat amb el 18,53%. Una 
circumstància que, de fet, es repro-
dueix a totes les grans ciutats de 
la província de Barcelona excepte 

Sant Cugat, on Junts per Catalunya 
va guanyar la partida a ERC.

El PSC va obtenir –com a 
Catalunya– la quarta posició, 
tot i que amb un 14,77%, quasi 
un punt més dels obtinguts per 
Miquel Iceta en el global català, 
però un pèl per sota de la mitja-
na de la província de Barcelona 
(15%), en línia amb ciutats com 
Terrassa o Granollers. En cinque-
na posició fi gura Catalunya en 
Comú (6,78%); en sisena, el Partit 
Popular (4,21%), i, en última, la 
CUP (3,75%).

www.lariera48.cat

LA RIERA 48
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La capital del Maresme, a dife-
rència de la resta de pobles de la 
comarca, va manifestar en aquesta 
ocasió un to clarament metropolità 
i el discurs d’Inés Arrimadas va im-
posar-se sense vacil·lacions. I això 
que la candidata de Ciutadans no 

va trepitjar els carrers de Mataró 
en cap moment –va protagonitzar 
un míting-protesta a Llavaneres– a 
diferència del PP –el mateix pre-
sident del govern va dur a terme 
un dinar a l’Hotel Atenea que es 
va fer famós perquè els Mossos 
no deixaven acostar-s’hi a ningú 
que anés amb una peça groga– i 
del PSC –Pedro Sánchez i Miquel 
Iceta van compartir escenari al 
foyer del Tecnocampus el dissabte 

del pont de desembre-. No com el 
setembre 2015, quan Arrimadas va 
protagonitzar un exitós míting en 
el mateix espai que ara els socia-
listes on va sorprendre ja la seva 
capacitat de convocatòria, perquè 
la sala era plena de gom a gom. En 
aquesta ocasió, l’agrupació local 
de Ciutadans es va haver d’acon-
tentar amb la presència de Juan 
Carlos Girauta; això sí, sempre 
punyent.

L'aplicació local
Una agrupació local que, molt 
hàbilment, al Tot Mataró de la 
setmana passada desitjava a tota 
pàgina un Bon Nadal a tots els ma-
taronins. Dijous guanyes en clau 
catalana i l’endemà recordes als 
electors que el 2019 poden votar 
també la marca local. 

Veurem fi ns on Juan Carlos 
Ferrando i companyia són capaços 
d’estirar aquest fi l, tot i que és obvi 
que la jovialitat que emet Albert 
Rivera o Inés Arrimadas no tenen 
res a veure amb la imatge que pro-
jecta Ferrando, aferrada al passat. 
Ell n’és absolutament conscient i 
per això a les darreres municipals 
ja va situar Xavier Caravaca, ara 
absolutament allunyat del partit, 
al primer lloc. Caldrà veure quina 

s’empesca ara l’exregidor del PP 
i molt abans militant de Falange 
de cara al 2019, que està a tocar.

La victòria de Ciutadans, de to-
tes maneres, tampoc no suposava 
una sorpresa majúscula a la capital 
del Maresme, ja que a l’haver tret 
el 27S de 2015 un total de 14.225 
vots, la divisió de la llista de Junts 
pel Sí que va aconseguir la victòria 
en aquella ocasió ho feia molt pro-
bable. Si haguessin anat junts en 
aquesta ocasió, ERC i JxCat hauri-
en repetit victòria, ja que haurien 
sumat més de 27.000 vots (14.211 
d’ERC i 13.228 de JxCat) enfront 
dels 23.381 de Ciutadans –el 2015 
els d’Inés Arrimadas en van treu-
re 14.225-.

Aquests comicis confi rmen, per 
tant, que a les eleccions autonòmi-
ques la capital del Maresme pre-
senta uns resultats molt semblants 
als del conjunt de Catalunya. El 
2015, Catalunya i Mataró ja van te-
nir exactament la mateixa partici-
pació, el 77,14%. Aquesta vegada la 
cosa va ser similar, tot i que la gran 
mobilització de l’electorat unio-
nista va fer que la foto de l’antiga 
Iluro respecte de Catalunya sor-
tís moguda. Potser són els signes 
dels nous temps, tan polaritzats 
a casa nostra.

"Veurem fins on Juan 
Carlos Ferrando i compa-
nyia són capaços d’esti-
rar aquest fil, tot i que és 
obvi que la jovialitat que 
emet Albert Rivera o Inés 
Arrimadas no tenen res a 
veure amb la imatge que 
projecta Ferrando, aferra-
da al passat"

núm. 1801 del 30 de desembre de 2017 al 4 de gener de 2018
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Política: Laia Mulà

 El Ple municipal va aprovar ini-
cialment el Pressupost Municipal 
per al 2018 en la darrera reunió 
extraordinària amb els vots a favor 
del Govern, format només pels so-
cialistes, i el suport de C's. A més, 
els pressupostos van rebre l’abs-
tenció dels grups municipals de 
CiU, ERC-MES, VOLEMataró, PP, 
PxC i ICV-EUiA, i el vot en contra 
dels dos regidors de la CUP.

El Ple també va aprovar defi niti-
vament les ordenances fi scals que 
regularan l’any que ve els impos-
tos, taxes, preus públics i tarifes 
després d'haver introduït canvis 
en la proposta inicial per les dot-
ze al·legacions presentades pels 

Via verda definitiva a les ordenances fiscals per a l'any 
vinent i, per tant, es congelen gairebé tots els tributs 

grups. Van aprovar-se amb els vots 
a favor del Govern, CiU, C's i el PP.

Més pressupost que el 2017

El pressupost consolidat ascendeix 
a gairebé 180 milions d'euros, el 
qual inclou també les empreses 
públiques PUMSA, AMSA, Mataró 
Audiovisual i Parc TecnoCampus 
Mataró. Aquesta xifra suposa un 
7,76% d’increment respecte al 
pressupost que es va aprovar in-
icialment per al 2017. Si es té en 
compte només el pressupost de 
l’Ajuntament, puja a més de 130 
milions d'euros. Aquesta xifra su-
posa un 1,37% més que l’aprovat 
per al 2017.

Es tracta d’un pressupost de con-
tinuïtat respecte als compromisos 

Aproven inicialment els pressupostos pel 2018

El Ple d'aprovació de pressupostos

Juan Carlos Jerez és el regidor encarregat dels comptes

Daniel Ferrer 

Daniel Ferrer 

recollits al Pla de Mandat i que vol 
seguir donant resposta a les neces-
sitats de la ciutat. Per fer-ho, es pro-
posa prioritzar la despesa d’acció 
social, reduir el deute municipal i, 
per últim, continuar l’aposta per 
mantenir la ciutat al dia en man-
teniment i millora de l’espai pú-
blic. A aquestes prioritats també 
s’hi sumen els reptes detectats en 
la diagnosi del projecte estratègic 
Mataró 2022 i recollits en l’Acord 
de Governabilitat.

Les ordenances fiscals

Pel que fa a les ordenances fi scals, 
l’aprovació defi nitiva congela pràc-
ticament tots els tributs, mantenint 
el rebut de l’IBI, l’impost de vehi-
cles i el de la brossa domiciliària, 
els de més importància. 

Cal destacar que les ordenan-
ces estableixen el creixement 
d'un 3.75% de l’Impost d’Activi-
tats Econòmiques (IAE), de la taxa 
de cementiris i de la taxa de guals, 
que tal com es va acordar a les 
ordenances de 2017 es proposa 
recuperar aquesta taxa de forma 
gradual, un 25 per cent cada any. 
Els ingressos per aquest concep-
te aniran íntegrament a millores 
i manteniment de voreres, acces-
sibilitat i mobilitat.
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13 de febrer

 El jove lluitador mataroní, convertit en símbol de 
la lluita contra una malaltia força desconeguda com 
és la Tay Sachs va arrasar en la votació popular i va 
ser el guanyador del premi 'Mataroní de l'Any 2016'. 
L'acte d'entrega va ser emocionant i la solidaritat 
de tota la ciutat amb la lluita que els seus pares i 
coneguts estan fent al costat d'Actays es va poder 
comprovar de nou a l'abril en la segona macro-festa 
'Un somriure per l'Aleix'.

4 de novembre

 Un jove mataroní va ser apallissat al carrer per 
part d'un grup nazi que provenia d'una manifes-
tació per la unitat d'Espanya a Mataró. L'agressió 
es va viralitzar arran d'un vídeo que es va fer viral 
i hauria començat amb insults dels agressors a la 
víctima per la seva estètica. Tot i la presència de 
testimonis i la condemna generalitzada d'aquesta 
violència feixista no es va produir cap detenció en 
els dies següents a l'agressió.

Aleix MerinoAgressió feixista
AA

David Bote

L'Alcalde és un dels grans 
protagonistes de 2017 
després de quedar el PSC 
sol al govern de la ciutat

L'Alcalde és un dels grans 

després de quedar el PSC 
sol al govern de la ciutat

 És impossible separar Mataró del context polític 
català. 2017 no es pot deixar d'associar al procés 
sobiranista, el referèndum de l'1 d'octubre i tota 
la cronologia política que es desencadena de for-
ma prèvia i posterior a aquella data. A l'hora de fer 
balanç l'any ha estat clarament condicionat per 
aquesta atmosfera. Hem resumit l'any en 50 noms 
i n'hi ha forces que tenen a veure en el que ha pas-
sat políticament al país i com s'ha viscut a Mataró.

De fet aquesta connexió ha anat tan enllà que dife-
rents dels fets noticiables en clau local han estat con-
seqüències de les mateixes causes. La sortida de CiU 
del govern, l'aïllament de la fi gura de l'Alcalde Bote 
o l'espantall de la moció de censura cal entendre'ls 

clarament en aquest sentit. Al costat d'aquests fets, 
d'altres de clàssics. Mataró hauria d'aspirar a que 
algun dia resumim alguna anyada sense parlar del 
Corte Inglés, El Rengle o els Macroprostíbuls però 
els noms endèmics tornen a ser noticiables.

DICCIONARI DELS
NOMS PROPIS DEL 2017

A

Resum de l'any
2017 en 50 NOMS
Cugat Comas i Laia Mulà
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27 de març

 La peculiar embarcació terrestre convertida fa 
dècades en la més singular de les sales de festa 
mataronina va ser desballestada en poques hores. 
La propietat volia desembarassar aquest solar al 
Polígon de Mata-Rocafonda però la desaparició 
d'aquest vaixell, que en molts casos ha acabat per 
donar nom popular a tota la zona o a la benzinera 
propera, va ser una de les imatges més comentades.

16 de juliol

 L'adequació de les instal·lacions per al centre 
d'animals domèstics de Mataró en espera d'una 
futura gossera al nord de la ciutat, propera a l'anti-
ga, va ser un dels grans acords polítics del 2016 que, 
amb bona lògica, ha tingut compliment durant l'any 
que ara acaba. Després de les obres i del trasllat dels 
animals, l'equipament que de forma conveniada se-
gueix gestionant la Societat Protectora d'Animals de 
Mataró es va inaugurar amb una jornada especial.

15 de juny

 Doble protagonisme per la Biblioteca Popular, que 
ha de passar a ser pública a mercè del conveni que 
van signar l'Ajuntament de Mataró i la Fundació 
Iluro. En un primer moment sumava amb l'Antoni 
Comas i la Pompeu Fabra en l'àmbit local, però el 
tracte s'ha de formalitzar transferint-ne la gestió a la 
Diputació. Se sabia que el pas requeria d'obres però 
el govern municipal proposa, a més, que marxi de la 
seva ubicació actual i vagi a la Plaça de la Muralla.

Juny a desembre

 Les escoles de conducció locals s'han passat més 
de la meitat d'aquest any sense poder funcionar amb 
normalitat. La raó, la vaga perllongada d'examinadors 
que no s'ha resolt fins als últims dies d'any. Sense 
possibilitat d'examen, la demanda ha baixat molt 
i el sector que forma els futurs conductors ha patit 
una crisi severa, mentre centenars de mataronins 
volien però no podien obtenir l'anhelada "L" de 
conductors novells.

Barco

Cal PiléBiblioteca Popular

Autoescoles
A

AB

A B

C

Resum de l'any
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4 de maig

 El cas dels sobrecostos de les obres a la urbanit-
zació és històric. Els propietaris han portat el cas 
als tribunals perquè el sumant total va més enllà de 
duplicar la xifra que se'ls va presentar en un primer 
moment. La reacció municipal, a més, va tirar més 
llenya al foc. La regidora convergent d'urbanisme 
va admetre que el cas era “un cadàver trobat als 
armaris de PUMSA”, declaracions que van provo-
car una crisi de govern i una rectificació forçada. 

6 de gener

 L'escriptora mataronina segueix solidificant el 
seu ascens en el món literari estatal i va guanyar el 
prestigiós Premi Nadal en la 73a edició del certamen. 
Santos va destacar que amb ‘Media vida’ volia fer un 
homenatge a la generació de la seva mare, a unes 
dones que van néixer en un país molt conservador 
i tradicional i que van fer un llarg camí fins a arri-
bar al país on vivim avui. La mataronina, nascuda 
el 1970, apunta a futur Premi Planeta.

Tot l'any

 2017 ha estat el millor any de la colla castellera 
local, una autèntica temporada de somni. Ja a la 
diada de Les Santes va fer història descarregant per 
primer cop a casa la torre de 9 i també completant 
per primer cop el seu 5 de 9. Els Capgrossos van 
prosseguir millorant registres i superant les seves 
millors marques. Memorables van ser les seves dia-
des a Reus o a Vilafranca per a sumar cinc torres de 
9 i tres 5 de 9 descarregats i un pilar de 8 carregat.

3 d'abril

 L'illa entre la Plaça de l'Ajuntament i la Plaça 
Gran podria sortir de l'ostracisme en què es troba 
actualment. Tot i que al llarg dels anys s'hi han fet 
diferents projectes urbanístics, el govern confia en 
la potència del que pugui edificar-s'hi i és un dels 
elements neuràlgics del Pla d'Impuls del Centre. De 
moment s'ha convocat un Concurs d'Idees perquè 
es facin propostes per tot l'àmbit del Casc Antic i es 
repensi què i com ha d'anar a Can Cruzate.

Can Quirze

Care SantosCapgrossos

Can Cruzate
c

cc

c
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Setembre i octubre

 Si les resolucions del Ple Municipal han de ser 
indicatives de la ciutat, es pot dir que l'adscripció 
monàrquica de Mataró està en fallida. Dos acords 
de Ple han distanciat la ciutat de la Casa Reial i de 
la dinastia dels Borbons. L'una –singular– aprova-
va el canvi de nom dels vials de la ciutat que tenien 
relació amb antics monarques d'aquest llinatge i 
l'altra –arran de tots els fets d'octubre– aprovava 
que la ciutat trenqués relacions amb la Casa Reial. 

10 d'abril

 L'Il·lustre Col·legi d'Advocats suma a partir d'aquest 
2017 un nou honor i és el de tenir la Creu de Sant 
Jordi. El Govern de la Generalitat va concedir la 
màxima distinció a les persones i entitats cata-
lanes amb motiu del 150è aniversari del Col·legi, 
efemèride que ha merescut també altres actes de 
celebració. El degà del Col·legi, Julio Naveira, ha 
estat distingit a més com a President del Consell 
de l'Advocacia Catalana. 

Tot l'any

 Les instal·lacions del Centre Catòlic a la Riera 
s'han passat bona part de l'any "sobrevolades" per 
una grua imponent i amb treballs intensius al seu 
interior. La raó eren les obres estructurals dutes a 
terme tant a la Sala Cabanyes com a l'Escola Balmes 
i a la pista esportiva, més coneguda com la Gàbia. 
Unes obres necessàries, que blinden i asseguren el 
futur de l'entitat i de les seves seccions –puntals de 
la ciutat– pel que fa a instal·lacions.

2 de maig

 Coincidint amb l'any Puig i Cadafalch s'enllestien 
les obres de rehabilitació de la façana de l'imponent 
casalot del carrer Argentona. Quedaven enrere dotze 
mesos de feines intenses i s'obria el debat de què 
fer amb la principal joia de la corona del patrimo-
ni de la Fundació Iluro a la ciutat. De moment s'ha 
reobert al públic en visites guiades que han tingut 
molt èxit i ha estat seu d'actes de petit format. Ha 
de ser una peça turística i patrimonial important.

Casa Reial

Col·legi d'AdvocatsCentre Catòlic

Casa Coll i Regàs
C

CC

C
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14 de juliol

 La cançó de l'enfadós mataronina va tornar a 
sonar, amb una bufetada judicial de primer ordre 
amb dues sentències que inhabilitaven la tramita-
ció judicial de la zona que havia d'acollir El Corte 
Inglés. En unes sentències extremadament crítiques 
i dures, el TSJC carregava contra tota l'operació fent 
especial èmfasi en el desmuntatge de la nau de Can 
Fàbregas. Això suposa que s'hagi tornat més de deu 
anys enrere en els tràmits urbanístics de la zona.

25 de juliol

 L'acte amb el qual comença la Festa Major no va 
ser aquest any com tota la resta. En primer lloc per-
què va ploure a bots i barrals durant bona part de 
la tarda del 25 de juliol i això va provocar el retard 
de l'acte. Finalment es va fer però tal com s'havia 
convocat per xarxes socials el que és pròpiament la 
intervenció de l'Alcalde no es va sentir per una so-
nora xiulada i esbroncada contra David Bote per la 
seva postura contrària a facilitar la votació de l'1-O.

20 de febrer

 Només a Mataró som capaços d'elevar a la catego-
ria de notícia un cotxet. Les desavinences, denúncia i 
multa inclosa, entre una mare i una parella de la Policia 
Local perquè aquesta passejava amb el seu cotxet per 
la calçada del Carrer de Sant Ramon va causar for-
ça polèmica. La versió policial parla de desaire de la 
mare i aquesta recordava que les voreres del carrer 
eren tan menudes que no s'hi pot circular en cotxet. 
El carrer ha canviat de sentit i ara té menys trànsit.

De setembre a desembre

 Que el davant de l'Ajuntament és el lloc on els 
mataronins ens manifestem és així des de temps 
immemorial però el 2017 deu haver estat l'any amb 
més convocatòries en aquest espai. És arran del re-
ferèndum de l'1 d'octubre que el davant de la Casa 
Gran ha vist reunions de desenes, centenars o fins i 
tot milers de persones de forma quasi intensiva. Les 
més populars, les dels dies de vaga, contra la vio-
lència policial o per la llibertat pels presos polítics.

Corte Inglés

CridaCotxet

Concentracions
C

CC

C

núm. 1801 del 30 de desembre de 2017 al 4 de gener de 2018

RESUM DE LANY 2017 5.indd   1 28/12/2017   10:23



Agenda
www.totmataro.cat/agenda

Diumenge 

31 

de desembre

17.30h // 
Plaça de Santa Anna 
(Mataró) //  

MAG NIL,
L'OCA DELS PETITS

+ INFO // www.totmataro.cat/agenda

MÚSICA //

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

Concert de Nadales
Dissabte 30 desembre / 7h / El 
Casal de Llavaneres
Grup de grallers de la colla gegan-
tera i grup d'havaneres del Casal.

Dreamer's Ball Quartet
Dijous 4 gener / 22h / Las Vegas 
(c. Cuba, 26. Mataró)
Concert acústic Blues, Rock i Soul.

INFANTIL // 

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

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

Contes per despertar l’any 
Dimarts 2 gener / 18h / Biblioteca 
Pompeu Fabra (pl. Occitània, s/n. 
Mataró)
Narració del conte 'L’elefant Mainú 
i l’amistat' de Montserrat Balada, 
i taller d'aprenentatge de signes.

Contes per despertar l'any 
Dimecres 3 gener / 18h / 
Biblioteca Antoni Comas (Mataró)
L'Hora del conte especial a càrrec 
de Cesca Mestres. Adaptat a la 
llengua de signes catalana (LSC).

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

Guia cultural

El Mag Nil és el nom artístic 
de l'Àlex Dorda, un jove ma-

taroní capaç de captivar l'aten-
ció dels més menuts i sorpren-
dre'ls amb trucs senzills però de 
gran impacte. Tot això regat amb 
xerrameca i una veu fi na que el 
fan irresistible. Per tota la quit-
xalla a qui la festa de nit se li faci 
grossa, l'OCA programa a la 
mateixa carpa de Santa 
Anna aquest sorpre-
nent mag per fer Cap 
d'Any d'una manera 
diferent i divertida.
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2017, un Nadal Genial!
Dies 3 i 4 gener / De 16 a 20h / 
C.C.Calisay (Riera Pare Fita, 31. 
Arenys de Mar)
Parc de Nadal amb tallers, jocs, in-
fl ables, espectacles, maquillatge,...

TEATRE I DANSA // 

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

Els Pastorets de La Tropa
Dissabte 30 desembre / 20h / 
Ateneu Vilassanès (c. Sant Josep, 
35. Vilassar de Mar) / Preu: 8€.
Adaptació teatral de l’obra L’Estel 
de Natzaret, de Ramon Pàmies.

Acirca'T a Sant Jaume
Dies 2, 3 i 4 gener / D'11 a 13h i 
18h / Sala Cultural Sant Jaume 
(La Riera, 147. Premià de Dalt) /
Taller (1 dia): 3€. Espectacle: 4€.
Als matins, taller de circ per apren-
dre diverses disciplines (cable i pla-
taformes d'equilibri, malabars,etc). 
A la tarda, espectacle "Alquimia" 
d'El Negro y el Flaco. 

Teatre: Els Pastorets
Dies 1 i 7 gener / 19h / Casal de 
Joventut Seràfi ca (Josep Baralt, 
s/n. Arenys de Mar) / Anticipada: 
8€. Taquilla: 10€. 
Espectacle teatral dirigit per Manel 
Pica i Nia Raboso. 

'Els Pastorets de Mataró'
Dissabte 6 gener / 19h / Sala 
Cabanyes (La Riera, 110. Mataró) 
/ Preu: 18€. També dies: 7, 8, 13, 14, 
20, 21, 27, 28 gener, 3 i 4 febrer.
Estrena del tradicional especta-
cle centenari del Nadal. Direcció: 
Marc Molina. Direcció musical: Jordi 
Lluch. Coreografi a: Maria Garriga. 

FAMILIAR /

Dinosaurs Tour
Fins al 7 de gener / Dill a div 17h a 
21h i caps de setmana 11h a 14h i 
17h a 21h / Espai Firal Parc Central 
Mataró / Preu: 7€. 
Gran exposició itinerant de dino-
saures animatrònics, amb peces 
inèdites a mida real i projeccions.

 CIRC /

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

Primera banyada de l'any
Dilluns 1 gener / 12h / Davant 
del Centre Natació Mataró / 
Inscripció prèvia al CNM o a la 
Piscina Municipal.
Tradicional capbussada al mar, 
per celebrar l'arribada del nou 
any d'una manera original.

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

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

Nit de Cap d'Any a Vilassar
Diumenge 31 desembre / 0:30h 
/ Carpa pista Escola Pérez Sala 
(Vilassar de Mar)
Festa popular amb música per a 
totes les edats, amb el grup de 
versions The Covers Band i un DJ 
a continuació, per als més joves.

Recollida de cartes dels mis-
satgers i missatgeres reials
Del 2 al 5 de gener / Mataró
Amb activitats d'animació per a 
tota la família. Punts de recolli-
da: Pl. Santa Anna, AV Cirera, AV 
La Llàntia, AV Via Europa-Nou 
Parc Central, AV Vista Alegre, AV 
L'Havana i Rodalies, Casal de Barri 
Les Esmandies, CC Pla d'en Boet, 
CC Rocafonda, Mercat Pl. de Cuba, 
Pg. Carles Padrós, Parc de Palau, 
Pati Can Marchal i Pl. d'Isla Cristina.

Cavalcada de Ses Majestats 
els Reis d'Orient
Divendres 5 de gener / 17.30h 
/ Mataró
Recorregut: pl. Puerto Rico, Rda. 
Alfons X el Savi, pl. Espanya, Camí 
de la Geganta, pl. Granollers, Rda. 
O’Donnell, pl. Manuel Serra i Xifra, 
Camí del Mig, c. Miquel Biada, 
rda. Francesc Macià, Camí Ral, la 
Rambla, pl. Santa Anna i La Riera 
fi ns a l’Ajuntament (on faran els 
seus discursos) i tornaran a bai-
xar a peu fi ns la pl. Santa Anna on 
explicaran un conte als nens/es.

Gran Cavalcada i Nit de Reis
Divendres 5 gener / 18h / 
Argentona 
Recorregut: c. Sant Sebastià c. Gran, 
Pl. Nova, c. Jacint Verdaguer, Av. 
Nostra Senyora Montserrat, Ctra 
Vilassar, Av. Puig i Cadafalch i Pl Nova.

SARDANES //

Sardanes a trenc d'alba
Dilluns 1 gener / 7.30h / Passeig 
del Callao (Mataró)
La primera sortida de sol de 
l'any, ballant sardanes i menjant 
xocolata. Amb la Cobla Ciutat de 
Granollers. 

Per enviar informació

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C/ Xammar, 11

Formulari: totmataro.cat/agenda

XERRADES I LLIBRES /

'La Musa d'ulls verds'
Dijous 4 gener / 19h / Biblioteca 
Municipal (c. Gran, 3-5. Argentona)
Presentació de la novel·la d'intriga 
publicada per l'argentoní Esteve 
Pagès, amb presència de l'autor.

FESTES i FIRES //

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

Tobogan Gegant de Gel
Fins al 7 de gener / Part nova co-
berta de la Riera d’Arenys de Mar.
Horari: Dill a div de 17 a 20h. Cap 
de setmana i festius de 11 a 14h i 
de 17 a 20h. Preu: 1€.
Aquest Nadal, diverteix-te lliscant 
per una rampa de gel artifi cial. 
Activitat per a tots els públics.

Arribada de Ses Majestats els 
Reis D'Orient
Divendres 5 gener / 18h / Plaça 
de la Vila (Caldes d'Estrac)
Els Reis d'Orient arriben a la vila. 

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

REIS /

Arribada Missatgers Reials
Diumenge 31 desembre / 11.30h 
/ Port de Mataró 
11:30h, Taller infantil GospelSons. 
12.30h, Arribada dels Missatgers i 
Missatgeres a bord del vaixell Sant 
Ramon. Lliurament de cartes pels 
Reis d'Orient i actuació GospelSons.
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dimecres). Informàtica (de dill a 
dij). Patchwork (divendres). Petanca 
(grup femení dimecres de 17 a 19h i 
grup masculí cada dia de 10 a 12h). 
Manualitats (Dilluns tarda). Ple i 
ratlla (dimarts tarda). Pilates i Ioga 
(dilluns i dimecres). Jocs de taula. • 
Es fan tripletes de petanca femeni-
nes (interessades contactar). 

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

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

Per enviar informació

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: Carrer d'en Xammar, 11. 

Formulari: totmataro.cat/agenda

ACTIVITATS //

'La memòria personal i l’enve-
lliment del cervell'
Dilluns 8 gener / 17h / Casal de 
gent gran Santes-Escorxador (c. 
de Floridablanca, 118. Mataró)
Xerrada de Marina Roman psicòlo-
ga de l’Associació de Familiars de 
Malalts d’Alzheimer del Maresme 
(AFAM). 16è cicle d’activitats for-
matives per a la gent gran.

CASALS //

Associació de gent gran La 
Gatassa. Av. de La Gatassa, 25. 
Mataró. Telf: 93.757.87.30.
• Excursions: Dijous 18 de febrer, 
Gran Calçotada comarques de la 
Selva i Costa Brava (preu 41€). • 
Ball dimecres 16,30h a la Sala del 
Bar. • Activitats i tallers: Pintura a 
l’oli. Puntes coixí. Coral. Informàtica. 
Artesania. Grup Musical.

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

Casal de gent gran de Cirera. 
Rda. Frederic Mistral, 3-5. Mataró. 
Tel.: 93.799.79.67.
• Ball: cada diumenge de 17 a 20h. 
Activitats: • Mandales. Sevillanes. 
Català (divendres). Ball en línia 
(dilluns). Gimnàstica (dilluns i 
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ATENCIÓ CIUTADANA

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

Tel. Civisme 900 859 009

Centraleta 93 758 21 00

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

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

CENTRE PER A LA IGUALTAT I 
RECURSOS PER A LES DONES

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

POLICIA LOCAL 092

 Ajuntament de Mataró  
 @matarocat 
 www.mataro.cat

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

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

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

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

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

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

'Pessebres i diorames'
Local Associació Pessebristes 
Mataró (C. d'Alarcón, 27 Mataró) 
/ Fins al 7 de gener.
Associació Pessebristes de Mataró.

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

'Caminar sobre el gel'
Can Palauet (c. d'en Palau, 32. 
Mataró) / Fins al 7 de gener. 
Èpica i disfuncionalitat en la pràctica 
artística.

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

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

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

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

EXPOSICIÓ /

ExpoMercat Reis 2018
Dies 3 i 4 gener / 18 a 21h / Plaça 
Xica (Mataró)  
Exposició i venda d'originals de 
diverses disciplines artístiques: 
pintura, dibuixos, escultura, cerà-
mica,... Organitza: Associació de 
Comerciants Casc Antic Mataró.

AgendaExposicions www.totmataro.cat/exposicions 
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Fundació Palau (c. Riera, 54. 
Caldes d'Estrac). 
Fins al 4 de febrer 2018: 
• 'La cambra fl uida. La riera com 
a dispositiu de visió'. 
Fins al 14 de gener 2018:
• 'Palau mira Picasso'.

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

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

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

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

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

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

Per a enviar informació:

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C. d'en Xammar, 11. Mataró.

CLÍNICA DENTAL MARMOL
ESPECIALISTAS EN IMPLANTOLOGÍA,
ORTODONCIA Y ESTÉTICA DENTAL

-10% De descuento
adicional en

todos los tratamientos
INCLUIDO MUTUAS

más que una clínica

facebook.com/marmolclinicadental

Síguenos en

    Más info en nuestra web:
www.marmolclinicadental.com

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

Mejoramos su presupuesto
manteniendo nuestra CALIDAD

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

CLÍNICA DENTAL MARMOL
ESPECIALISTAS EN IMPLANTOLOGÍA,
ORTODONCIA Y ESTÉTICA DENTAL

ENERO
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Farmàcies

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

Obertes tot l'any de 9 a 22h

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

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

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

Obertes de dilluns a dissabte

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

Any nou de confiança 
esperançadora (i 2)

Arthur Ashe va continuar escrivint: 
A vegades no estàs satisfet amb la 
teva vida, mentre moltes persones 
d'aquest món somien en poder 
tenir la teva vida, un nen en una 
granja veu un avió que sobrevo-
la i somia en volar. Però el pilot 
d'aquest avió sobrevola la granja 
i somia en tornar a casa. Així és 
la vida; gaudeix-la!! Si la riquesa 
és el secret de la felicitat, els rics 
haurien d'estar ballant pels car-
rers, però només els nens pobres 
ho fan. Si el poder garanteix la se-
guretat, els VIPs haurien de cami-
nar sense guarda espatlles. Però 
només els que viuen humilment, 
dormen tranquils. Si la bellesa i la 
fama atrauen les relacions ideals, 
les celebritats haurien de tenir els 
millors matrimonis. TINGUES FE 
EN TU MATEIX. Viu humilment, 
camina humilment i estima 
amb el cor. Fins aquí l'escrit que 
m'ha arribat. Certament en lloc 
de Fe, es pot posar CONFIANÇA 
ESPERANÇADORA. Aquest nivell 
de Consciència que tot ésser humà 
hi és, l'envolta i té. Per saber-ne 
més d'aquest jugador que no va 
voler deixar com a herència la fama 
de tenista sinó per les seves acci-
ons socials, entri al Google i posi 
ARTHUR ASHE. Tota una vida de 
paradoxes i oxímorons. Que ben 
gestionat el món de les emocions. 
El seny hi era. Cor i Cap formant 
una sola unitat (oxímoron), no per 
separat (paradoxes). No sempre 
coincideixes: és una dissonància 
cognitiva. Dissonància cognitiva 
és sentir-se malament quan al-
guna cosa ataca o qüestiona les 
pròpies creences.

JAUME PATUEL I PUIG

Pedapsicogog - Psicoterapeuta

jpatuel@copc.cat

Apunts
psicològicsSèniors

Populisme i demagògia

Alguns partidaris de la independèn-
cia de Catalunya, estimen que la 
victòria de Ciutadans en les darreres 
eleccions, sobretot en el cinturó in-
dustrial i obrer de BCN, s'ha produït 
pels vots aconseguits d'emigrants de 
les seves terres, per culpa dels matei-
xos explotadors als qui representen 
el partit dels Ciutadans, que actuen 
com a defensors del nacionalisme 
espanyolista oposat al catalanista.

Cal rebutjar aquesta estimació 
d'enfrontament entre dos naciona-
lismes, poc adequada per generar 
la convivència social necessària, 
en un territori com Catalunya, que 
històricament s'ha caracteritzat per 
la seva capacitat per integrar, a tot 
tipus de persones procedents d'al-
tres territoris.

En uns moments, que ens trobem 
davant d'una societat desgavella-
da, amb una creixent precarietat i 
desigualtat social, a Catalunya li 
està mancant una veritable aposta 
per avançar cap a la creació d'una 
nova societat organitzada en xarxa, 
que respecti els desitjos de llibertat 
de cada territori, qüestió rebutja-
da i no contemplada per un partit 
conservador i d'ordre com el de 
Ciutadans, cada vegada més escurat 
a la dreta del PP.

Ha arribat l'hora del renaixement 
d'una nova societat civil organitza-
da i autogestionada, que comenci a 
posar en marxa el projecte defensat 
pel moviment sènior, d'una vida lo-
cal 24 hores, incloent-hi el treball, 
com una de les millors formes, per 
evitar que plantejaments contraris 
a la manera de ser del poble català, 
fomentin l'enfrontament i la divisió 
social, promogudes des de plante-
jaments populistes i demagògics.  
JOSEP ARACIL I XARRIÉ
President d'Eurosènior

joarxa@gmail.com
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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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Fora 
convencions!
Text: Redacció

 Amb l'adveniment de Cap d'Any 
encetem la segona meitat de les fes-
tes de Nadal i ho fem a partir d'unes 
pautes i tradicions menys rígides 
que la primera meitat. L'escudella, 
el pollastre o els canelons són ele-
ments de Nadal i Sant Esteve que 
és normal que provoquin males 
cares si no apareixen.

Des del Tot a Taula obrim la porta 
a que per Cap d'Any i Reis sigueu 
innovadors i trenqueu les convenci-
ons. Ara és el moment de saltar-se 
el guió, sorprendre la família i els 
amics i atrevir-se amb plats, gus-
tos, begudes i textures diferents. 
Fora convencions!

Cap d'Any i Reis

Primeros a escoger
Sopa de pescado y marisco.

Ensalada de salmón marinado.
Concha de brandada gratinada.

Piña rellena de marisco.

Postre
Macedonia de fruta natural

o puding casero con nata y caramelo.

28€

Bebidas
Pan, vino, refresco y café.

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

Pierna de cordero al horno.
Paella de bogavante.

I.V.A. Incluido Menú especial niños 50%

taulataulaA taulataulataula
Cap d'Any i ReisCap d'Any i Reis

taula
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Michelin torna a destacar i 
recomanar Bocca Restaurant, 
el Nou-Cents, Sangiovese 
i La Marineta

“El Bocca té una llarga trajectòria. A la seva sala 
acollidora podrà degustar una cuina tradicional 
actualitzada que aglutina nombrosos arrossos, 
plats dels de tota la vida i suggeriments deri-
vats dels productes del dia a la llotja d’Arenys”. 
Paraula de Guia Michelin. La guia gastronòmi-
ca més coneguda i respectada torna a destacar 
quatre establiments de la ciutat com són el citat 
Bocca, a més del Sangiovese, La Marineta i el 
Nou-Cents. Els quatre asos de la cuina mata-
ronina, doncs, revaliden la menció Michelin 
que en parla en to elogiós de la seva aposta. 

Del Bocca, ubicat a la Plaça d’Espanya, en des-
taca la seva tradició i com treballa el peix, per 
exemple. El Nou-cents, ubicat al Torrent, va 
agradar als inspectors de la guia pel to 
rústic d’un dels seus dos menjadors. 
Destaquen que la seva és “una cuina 
actual de bases clàssiques, treballant 

Els quatre asos de la cuina mataronina

molt la trufa, els bolets i la caça”. Del Sangiovese, 
al carrer de Sant Josep, en destaquen l’estètica 
moderna i la cuina vista. “Ofereixen elaboracions 

de mercat i de temporada, per això els menús 
varien amb el canvi d’estació”. La Marineta 
és el quart restaurant mataroní amb men-
ció, distinció singular pels seus platets i ta-

pes. Michelin en destaca la seva “cuina 
catalana de mercat ben interpretada 

pel xef, que equilibra tècnica, 
creativitat i passió”.  

Del Bocca, ubicat a la Plaça d’Espanya, en des-
taca la seva tradició i com treballa el peix, per 
exemple. El Nou-cents, ubicat al Torrent, va 
agradar als inspectors de la guia pel to 

de mercat i de temporada, per això els menús 
varien amb el canvi d’estació”. La Marineta 
és el quart restaurant mataroní amb men-
ció, distinció singular pels seus platets i ta-

pes. Michelin en destaca la seva “cuina 
catalana de mercat ben interpretada 

pel xef, que equilibra tècnica, 
creativitat i passió”.  

Bocca Restaurant, un dels quatre 

asos de la gastronomia local amb 

menció Michelin

Primeros a escoger
Sopa de pescado y marisco.

Ensalada de salmón marinado.
Concha de brandada gratinada.

Piña rellena de marisco.

Postre
Macedonia de fruta natural

o puding casero con nata y caramelo.

28€

Bebidas
Pan, vino, refresco y café.

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

Pierna de cordero al horno.
Paella de bogavante.

I.V.A. Incluido Menú especial niños 50%
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El tortell és un pastís molt 
important a la tradició 
catalana perquè apareix 

en diverses celebracions al llarg 
de l'any: el dia de Sant Antoni, el 
Diumenge de Rams i, sobretot, 
el dia de Reis. El famós Tortell de 
Reis és aquell que està present a 
la majoria de llars catalanes el dia 
6 de gener per celebrar la visita 
dels tres Reis Mags d'orient. Es 
tracta d'un pastís en forma d'ane-
lla que pot estar farcit de diversos 
dolços i que sovint porta fruita 
pel damunt.

Una de les característiques més 
pròpies del Tortell de Reis és que 
conté dues fi guretes al seu inte-
rior: un rei mag i una fava seca.  
Aquestes sorpreses apareixen en 
el tros menys esperat i qui obté 
la fi gureta del rei esdevé el rei de 
la taula i s'ha de posar la corona 
que porta el tortell. Per altra ban-
da, diu la tradició que qui obté 

EL TORTELL
DE REIS

Dies de 
tradicions...

la fava seca ha de pagar el tortell 
d'enguany.

De molts sabors
El tortell és un pastís típic de la 
cuina catalana i castellana que 
es presenta en forma d'anella de 
grans dimensions. Fet de pasta de 
brioix, pasta fullada o d'alguna 

altra massa, aquest postre tant dolç 
sol estar farcit de nata, crema, ca-
bell d'àngel o massapà, entre altres 
condiments. A més d'estar recobert 
amb sucre, sovint porta pinyons 
o fruita confi tada al damunt per 
acabar-lo d'endolcir. La mida es-
tàndard és d'uns 50 centímetres 
per a unes vuit persones.

Tot a taula 3,4 tortells.indd   1 28/12/2017   17:36
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Menú Año nuevo y Reyes

P� tre
Mousse de limón con frutos rojos

o bizcocho de chocolate.

Bebidas
Vino, agua
o refresco.

Incluye
Pan

y café.

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

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

Cóctel de marisco.

Segund�  a escoger
Bacalao con ajos tiernos.

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

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

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

La tradició d'acompanyar 
les dotze campanades de 
raïm a la nit de Cap d'Any 

és un costum propi que compar-
tim amb poques cultures. La te-
oria més estesa sobre l'origen de 
la tradició diu que possiblement 
va néixer de la mà d'uns agricul-
tors de Múrcia i Alacant. Sembla 
que aquests tenien un excedent 
en la collita de raïm i van pensar 
a posar de moda el consum dels 
12 grans de raïm al ritme de les 
campanades. 

Aquesta tradició té origen a 
principis del segle XX, concre-
tament l'any 1909. Els viticul-
tors van idear una estratègia per 
donar sortida als raïms produïts 
a les vinyes creant aquest hàbit 
que s'ha anat estenent al llarg 
dels anys.

Aquesta tradició, tan pròpia 
de la nostra cultura, també es 

el raïm
de les campanades

Tradicions 
de Nadal

va traslladar a països com Mèxic, 
Argentina o Xile, entre altres. En 
el cas dels argentins, però, es 
diu que solen menjar panses en 
lloc de raïm fresc d'acord amb el 

que tenen més a mà al mercat en 
aquesta època de l'any.

Superstició inclosa
Aquest costum de menjar dotze 

va traslladar a països com Mèxic, va traslladar a països com Mèxic, va traslladar a països com Mèxic, va traslladar a països com Mèxic, va traslladar a països com Mèxic, va traslladar a països com Mèxic, va traslladar a països com Mèxic, va traslladar a països com Mèxic, va traslladar a països com Mèxic, va traslladar a països com Mèxic, va traslladar a països com Mèxic, va traslladar a països com Mèxic, va traslladar a països com Mèxic, va traslladar a països com Mèxic, va traslladar a països com Mèxic, va traslladar a països com Mèxic, que tenen més a mà al mercat en que tenen més a mà al mercat en que tenen més a mà al mercat en que tenen més a mà al mercat en que tenen més a mà al mercat en que tenen més a mà al mercat en que tenen més a mà al mercat en que tenen més a mà al mercat en que tenen més a mà al mercat en que tenen més a mà al mercat en que tenen més a mà al mercat en que tenen més a mà al mercat en que tenen més a mà al mercat en que tenen més a mà al mercat en que tenen més a mà al mercat en que tenen més a mà al mercat en 
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#totataula
Compartir visualment els mi-
llors plats que cuinis o que 
mengis: aquest és el repte del 
Concurs d'Instagram de #tota-
taula amb el que us proposem 
que etiqueteu així els millors 
plats i, així, optareu a regals 
gastronòmics de restaurants 
de la comarca. 

Comparteix 
les teves 
fotos a..
instagram

@silvia_fl o
Braó nadalenc #totataula #cui-
nadelahermi #mataró #nadal

Menú Año nuevo y Reyes

P� tre
Mousse de limón con frutos rojos

o bizcocho de chocolate.

Bebidas
Vino, agua
o refresco.

Incluye
Pan

y café.

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

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

Cóctel de marisco.

Segund�  a escoger
Bacalao con ajos tiernos.

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

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

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

el raïm
de les campanades

grans de raïm durant les cam-
panades també va acompanyat 
d'una   superstició que diu que 
menjar raïm fora de l'època de la 
verema podia portar bona sort, 

prosperitat, salut i abundància. 
Per molts era clar: si volies tenir 
sort l'any vinent, havies de menjar 
els grans d'aquesta fruita durant 
les campanades.

La tradició diu que s'han de 
menjar un total de dotze grans, 
un per a cada campanada. Tot i 
això, també es podria interpretar 
la tradició d'aquest nombre per 
aportar sort a cada un dels dotze 
mesos de l'any.

Més tradicions de Cap d'Any
Aquest mateix dia, el de Cap d'Any, 
també és especial pels que tenen 
la tradició de portar una peça de 
roba interior vermella o la llegen-
da catalana de la visita de l'Home 
dels Nassos. Aquest personatge té 
tants nassos com dies li queden a 
l'any per acabar. En deixar-se veure 
només l'últim dia de l'any, el perso-
natge mitològic té el mateix nom-
bre de nassos que els homes: un.

grans de raïm durant les cam-grans de raïm durant les cam-grans de raïm durant les cam-grans de raïm durant les cam-grans de raïm durant les cam-grans de raïm durant les cam-grans de raïm durant les cam-grans de raïm durant les cam-grans de raïm durant les cam-grans de raïm durant les cam-grans de raïm durant les cam-grans de raïm durant les cam-grans de raïm durant les cam-

El raïm de Cap d'Any 
està fora de l'època 

de verema i per tant 
és indicatiu de 

bona sort

Tot a taula 5,6 1801_BO.indd   2 28/12/2017   17:44



Societat: Redacció

 El degà del Col·legi d'Advocats 
de Mataró, Julio J. Naveira, ha es-
tat nomenat nou president del 
Consell de l'Advocacia Catalana 
per unanimitat. El càrrec es reno-
va anualment. Naveira relleva el 
degà de Girona, Carles McCragh. 
Naveira recorda que “correspon 
a l'advocat la defensa dels drets 
dels ciutadans” i afegeix que per 
tal que aquesta sigui efi caç és “im-
prescindible” que pugui exercir 
la tasca “amb total llibertat i sen-
se entrebancs de cap tipus”. Per 
això el seu principal objectiu serà 
“prioritzar el dret de defensa dels 
advocats”.

El nou president també defensa 

El degà del Col·legi d’Advocats de Mataró es marca com 
a objectiu vetllar pel dret de defensa dels advocats 

que la tasca dels advocats ha d'es-
devenir “fonamental en la trami-
tació de les lleis” i es compromet 
a “fer sentir la veu de l'Advocacia 
institucional” en les reformes le-
gislatives que ataquin “els proble-
mes de la ciutadania”. Naveira ha 
estat un dels principals impulsors 
d'una proposta de reforma de la 
Llei d'Enjudiciament Civil perquè 
els jutges puguin acordar el desa-
llotjament immediat de pisos ocu-
pats il·legalment, concretament 
en el cas d'habitatges habituals 
del propietari.

Per una justícia de proximitat

D'altra banda, l'Advocacia Cata-
lana continua reclamant el dret 
dels ciutadans a tenir una justícia 

Julio Naveira, nou president del Consell 
de l'Advocacia Catalana

Julio J. Naveira i Carles McCragh en el moment de la presa de possessió

Julio Naveira també és el degà del Col·legi d'Advocats de Mataró

Cedida 

Cedida 

de proximitat, i per això rebutja que 
es concentri en un sol jutjat pro-
vincial els litigis per les clàusules 
terra i altres reclamacions bancà-
ries derivades de la formalització 
d'hipoteques. La decisió, presa pel 
Consell General del Poder Judicial, 
ha estat recorreguda per l'Advoca-
cia Catalana, que considera que 
infringeix l'ordenament jurídic 
i allunya la justícia del ciutadà.

Naveira considera, també, que 
“l'advocacia institucional té un 
paper essencial per tal de trobar 
solucions als problemes en què 
es troben els ciutadans a l'hora 
de reclamar justícia” i, en aquest 
sentit fa referència, entre d'altres, 
a “la derogació pel particular de la 
llei de taxes, la creació a Mataró 
d'un jutjat especial per la proble-
màtica sorgida amb les preferents, 
l'impuls per la modifi cació de la 
llei d'enjudiciament civil pel de-
sallotjament immediat dels pi-
sos destinats a habitatge habitual 
o ús social i que són ocupats il-
legalment, l’aprovació d'un nou 
Jutjat, el Jutjat de Primera Instància 
Número 9, per Mataró”.

Els nous càrrecs de les diferents 
Comissions del Consell de l’Advo-
cacia Catalana es formalitzaran a 
partir del gener del 2018.

Ciutat núm. 1801 del 30 de desembre de 2017 al 4 de gener de 2018
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TORNA A
PARLAR DEL
TEU COTXE

Voldràs explicar moltes coses del teu Mitsubishi Outlander.

CO2: 130 – 154 g/km · Consum: 4,9 – 6,2 l/100km
Model fotografi at Outlander 220 DI-D 6AT Kaiteki 4WD. Oferta vàlida fi ns al 28 de febrer de 2017. Preu de l’Outlander 200 MPI CVT Motion 2WD 5 places, vàlid per a Península i Balears per 
a clients particulars que fi nancien a través de Santander Consumer EFC SA per un import mínim de 15.000€ a un termini mínim de 48 mesos. Aquesta oferta inclou promoció, garantia de 5 
anys o 100.000 km, IVA, IM i transport. Finançament subjecte a estudi i aprovació de l’entitat fi nancera. Assistència 24h a Europa. Mitsubishi recomana lubrifi cants 

Parlaràs del seu disseny “Dynamic Shield”, amb llums diürnes integrades LED de 12 díodes. Del seu 
altíssim nivell d’equipament en tota la gamma, amb navegador MMCS,  llandes d’aliatge de 18”, càmera 
posterior o sistema d’arrencada sense clau. De la seva impressionant insonorització interior. O del seu 
reduït consum i baixes emissions. Tornaràs a parlar del teu cotxe.
Mitsubishi Outlander, des de 23.400€

Carretera de Barcelona,49
Mataró
Tel. 902 450 475 / www.mitsubishicatalunya.es

Outlander_TotMataro175x275-08-02-17.indd   1 8/2/17   12:51
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El circ més Salvatge visita Mataró
El Circo Italiano s'instal·larà a l'Espai Firal del Parc Nou entre els dies 4 i 14 de gener 
per oferir el seu espectacle itinerant

Espectacles: Laia Mulà

 Sota el títol de 'Salvatge', el Circo Italiano ofereix 
un espectacle familiar ple de vitalitat, un viatge alli-
berador i humorístic que es proposa visitar Mataró. 
Salvatge permet somiar mentre demostra que tot és 
possible. Amb unes acrobàcies espectaculars, ele-
ments de poesia, de dansa, moments plens de risc i 
exuberància, l'espectacle no deixa a ningú indiferent. 
Amb multitud de colors, bellesa i ritme, els personat-
ges més sorprenents visitaran Mataró entre els dies 
4 i 14 de gener per oferir diverses sessions de circ.

Concretament l'espectacle es podrà veure a l'Espai 
Firal del Parc Central Nou en doble funció els dies 4, 
6, 7, 13 i 14 de gener. Les funcions de matí tindran 
lloc a les 12h, mentre que les de tarda seran a les 17h 
o les 19.30h, depenent del dia. A més, el dia 12 de 
gener a les 19h tindrà lloc la funció del dia de l'es-
pectador. L'entrada normal es pot adquirir per 10 
euros, mentre que la VIP costa 15 euros per persona. 
El muntatge és gratuït pels menors de dos anys que 
vagin acompanyats d'un adult.

El muntatge convida a somiar, a experimentar i 
a descobrir que no hi ha res impossible. Creat des 

de l'entusiasme i l'emoció, la seva força escènica es 
proposa enlluernar als espectadors amb una explo-
sió de sentits. Salvatge comença en una selva on, al 
ritme ètnic d'una banda sonora pròpia, els artistes 
exhibiran tècniques de circ trencadores i sorprenents. 
La carpa del circ acollirà aquesta proposta que fusi-
ona cultures oferint un resultat ric i ple de matisos.

Una trentena d'artistes
L'equip d'artistes està format per un total de vuit 
acròbates, dues ballarines procedents de Guinea 
Conakry i una vintena d'artistes de la saga de circ 
dels 'Rossi'. Tots ells ballaran, tocaran instruments, 
interpretaran melodies i realitzaran diverses disci-
plines del món del circ. 

Salvatge

Apropa la natura i el 
respecte cap aquesta 
oferint un homenatge 
a la seva flora i fauna

Cultura
www.totmataro.cat/cultura

El Tot Mataró  
sorteja entrades  
per 'Salvatge'  
a través de  
facebook.com/
totmataro
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Teatre: Laia Mulà

 La nova Temporada Estable de 
teatre arriba amb un conjunt d'es-
pectacles variats de primera que 
combinen els grans clàssics amb 
diverses obres contemporànies. 
La temporada tindrà lloc entre el 
20 de gener i l'1 de maig al Teatre 
Monumental i tornarà a comptar 
amb sessions dobles de tres dels 
sis espectacles programats. És la 
Direcció de Cultura qui elabora 
la programació amb l'objectiu 
d'apropar dramatúrgies brillants a 
la ciutat perquè els més de 500 abo-
nats i els espectadors esporàdics 

La nova temporada del Monumental torna amb sessions 
dobles a tres dels espectacles programats

puguin gaudir-ne.
El primer espectacle serà E.V.A, 

l’Escala Visual Analògica del dolor, 
de Marc Artigau, Cristina Genebat 
i Julio Manrique amb T de Teatre. 
Una comèdia dramàtica amb qua-
tre històries creuades d’excompa-
nyes d’escola el dia 20 de gener.

Derqui a escena
El segon serà 'Calígula' d’Albert 
Camus i direcció de Mario Gas. 
L'espectacle es podrà veure en 
sessió doble el 3 de febrer amb 
Pablo Derqui. El seu protagonista 
s’enfronta a l’absurd de l’existèn-
cia després de la mort de la seva 
amant i germana.

Una nova sessió doble tindrà 
lloc amb 'Bodas de Sangre' amb 
muntatge d’Oriol Broggi el dia 24 
de març. Amb un planter d'actors 
i actrius excepcionals i música en 

Grans clàssics i obres d'aire modern 

Bodas de Sangre, un dels textos més coneguts de Lorca, arribarà a Mataró en doble sessió  Cedida 

directe de Joan Garriga, la tragèdia 
és l'element fonamental d'aques-
ta història plena de simbolismes.

El 7 d’abril arriba 'La visita 
de la vella dama', de Friedrich 
Durrenmatt amb direcció de Jordi 
Palet i Puig, amb el retorn venja-
tiu de la protagonista al seu poble 
com argument.

El Cyrano de Lluís Homar
El 21 d’abril, Lluís Homar es posarà 
a la pell de 'Cyrano de Bergerac' 
en una adaptació del clàssic d'Ed-
mond Rostand dirigida per Pau 
Miró.

La temporada acabarà el dia 1 
de maig amb 'Adossats', un text de 
Ramon Madaula sobre les relacions 
familiars. Amb actors de primera, 
es podrà gaudir d'aquesta història 
de tres generacions de Jordis cele-
brant plegats el dia de Sant Jordi.La venda de nous abona-

ments i entrades, per a la 
temporada estable de gener 
a maig, es va obrir el 15 de 
desembre amb l’objectiu de 
convertir-se en el regal es-
trella dels mataronins i ma-
resmencs pel pròxim Nadal. 
El preu dels abonaments per 
a tots els espectacles és de 
89,40 euros a la platea i de 
78 euros a l’amfiteatre.

Un regal per 
aquestes festes

Lluís Homar presentarà el seu Cyrano de Bergerac  Cedida 

núm. 1801 del 30 de desembre de 2017 al 4 de gener de 2018
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 Resum de les individualitats de l'esport mataroní 
 en l'any que acaba

 LES CARES DEL 2017 

núm. 1506totel Esport
www.eltotesport.com

Del 30 de desembre de 2017 al 4 de gener de 2018
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Staff
Suplement coŀ leccionable
d'informació esportiva

NÚMERO 1506 | 2A ÈPOCA 

Telèfon: 937 907 098 

redaccio@eltotesport.com

www.eltotesport.com

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

el Esporttot
Albert Sabaté
Futsal Aliança MataróEl Personatge

El Futsal Aliança Mataró 
ha tancat un 2017 per al 
record

Opinió Josep Gomà
Redactor El Tot Esport

No cal dir que aquest any 2017 que 
acaba ha estat el més convuls que 
s'ha viscut a Catalunya en les dar-
reres dècades. 

L'esport, que és el que aquí ens 
ocupa, ha intentat mantenir-se al 
marge i ha anat fent les seves com-
peticions de forma més o menys 
normal. L'esport català, de tota 
manera, ha dit la seva al respec-
te, i la UFEC (Unió de Federacions 
Esportives de Catalunya) amb el 
manifest "Això no és un joc!", es va 
posicionar clarament en defensa 
de les institucions catalanes, del 
dret a decidir i de la llibertat d'ex-
pressió, i va rebre centenars d'ad-
hesions dels clubs esportius de la 
nostra terra.

Però la normalitat va quedar ben 
tocada el diumenge 1 d'octubre, ja 
que es van celebrar partits en unes 
circumstàncies ben poc normals, 
mentre arribaven les notícies de les 
càrregues policials, en els col·legis 
electorals, i molta gent es dedica-
va a protegir-los perquè altres po-
guessin exercir el vot.

Però bé, s'ha acabat l'any i, com 
sempre, hem de passar balanç, 
cosa que fem, com és habitual, 
amb els titulars de la nostra revista, 
amb els quals es pot repassar tot 
el que ens ha deixat aquest 2017. 
Comencem aquesta setmana amb 
les individualitats i en la següent 
tractarem els esports d'equip. 

Al més alt nivell individual es 
nota que és un any postolímpic i 
sempre sol baixar una mica la in-
tensitat. Pel que fa als esportistes 
de casa nostra podem destacar, 
una vegada més, i després d'uns 
anys de sequera, les medalles de 
les waterpolistes. Han estat Marta 
Bach i Helena Lloret, les dues juga-
dores de La Sirena CN Mataró, les 
que s'han penjat la medalla de pla-
ta a Budapest en el Mundial. A part 
d'elles també Lluc Bertran i Samu 
Ruiz han pujat al podi europeu 
juvenil. Amaranta Fernàndez, en 
volei platja, i Berta Ferreras, en sin-
cronitzada, han fet bon paper en 
el Mundial. Marta Torrejon i Leila 
Ouahabi, van formar en la selecció 

Acabem un 2017 força convuls
L'esport ha anat "fent la seva" enmig d'una situació tensa

el Esporttot MINUT ZEROMINUT ZERO

espanyola en l'europeu de futbol i 
Xevi Blanco va guanyar l'Europeu 
de pesca submarina per equips.

Ha continuat brillant Albert 
Ramos, el millor esportista de la 
ciutat del 2016. Ha jugat la seva 
primera final d'un Màsters 1000 i 
s'ha situat per primera vegada en 
el TOP-20 del rànquing mundial. 

A part dels citats tenim títols de 
campions estatals i catalans en ni-
vell sènior i també a nivell de base, 
cosa que ens diu que l'esport de 
la nostra ciutat està ben viu i té el 
relleu assegurat. Esperem que l'any 
2018 doni moltes alegries. 
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Sense el focus de la gran cita 
olímpica, els esportistes 
mataronins segueixen 
recollint molts èxits

Aquesta setmana, l'última d'aquest 
2017, fem el ja habitual resum de 
l'any dels èxits individuals dels es-
portistes mataronins. 

En un 2017 marcat per la ressaca 
dels Jocs Olímpics del passat 2016 
a Rio de Janeiro, l'esport mataroní 
no ha baixat el rendiment, sumant 
èxits esportius en gairebé tots els 
esports i categories, demostrant 
el bon estat de forma de la ciutat.

RESUM 2017 INDIVIDUALITATS: Sense Jocs 
Olímpics, l'esport mataroní continua en forma

Carles Aleñà ja va debutar a la Lliga amb el Barça. | FCBXavi Blanco campio d'Europa amb Espanya. | ARXIU

Clàudia Luna continua com a referent a la triatló. | ARXIUBerta Ferreras recull bons resultats en sincro. | CEDIDA

L'Helena Lloret i la Marta Bach van tornar a un podi important. | CEDIDA
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Sara Dorda en competició. | ARXIU

Aquest 2017, de ressaca dels Jocs 
Olímpics de la temporada passa-
da, ha estat marcat, sobretot, pels 
èxits en les categories inferiors dels 

atletes mataronins. Començant pels 
campionats de cross i acabant als 
de pista. Els noms de Sara Dorda 
(AA Catalunya), Biel Tenias, Aina 

Les categories de formació són les grans 
protagonistes d'aquest 2017

Aina Rabadan, Marina Martínez i Biel Tenias amb les medalles. | ARXIU

ATLETISME 

1462.- Camp. Catalunya promesa 
p.c.: Sara Dorda (AAC) campio-
na en 400 m; Cèlia Gaspar (CA 
Laietània) bronze en perxa.
1463.- Camp. Catalunya Absolut 
p.c.: Martina Ballesteros (CAL) 
bronze en 200 m; Oriol Ciurans 4t 
en 800 m i Adrià Puig 5è en perxa.
1464.- Camp. Catalunya júnior. 
p.c.: Martina Ballesteros (CAL) 
campiona en 200 m i subcampi-
ona en 60 m.
Camp. Catalunya Cros: Marc 
Fernàndez (Lluïsos) campió cadet
1466.- Camp. Catalunya juvenils 
p.c.: Hannah Ruiz (CAL) campiona 
en 1500 m, Alba Rodríguez (CAL) 
campiona en salt amb perxa; Pau 
Rey (LL) 3r en alçada.
Camp. Espanya Cros Cadet: Marc 
Fernàndez campió de clubs amb 
l'AA Catalunya
1467.- Camp. Cat. Cadet PC: Biel 
Tenias (CAL) campió en perxa, 
Aina Rabadan (CAL) campiona 
en alçada i 3a en perxa, Marc 
Fernàndez (LL) campió en 3000 
m; Marina Martínez (CAL) 3a en 
600 m.
Camp Catalunya Infantils pc: Martí 
Sànchez (LL) 3r en 2000 m, Sara 
Adjar (LL) 3a en 1000 m, Andrea 
Segovia (CAL) 3a en 60 m tanques.
1468.- Camp. Espanya Juvenil: 
Alba Rodriguez (CAL) bronze en 
perxa amb la 3a marca absoluta 
del Maresme de tots els temps.
1469.- Aina Rabadan bronze es-
tatal cadet el salt d'alçada en p.c.
1471.- Sergi Adalid (LL) millora 

el rècord català juvenil en 500 
m en p.c.
1480.- Camp. Catalunya Júnior: 
Martina Ballesteros (CAL) campio-
na en 100 m i 200 m; Martí Varela 
(CAL) plata en decatló.
Camp. Catalunya Juvenil: Hannah 
Ruiz (CAL) campiona en 2000 m 
obstacles; Alba Rodríguez (CAL) 
2a en perxa; Rosa Maria Buscà 
(CAL) 2a en triple salt; Juan 
Sànchez (GALL) 2n en javelina.
Camp. Catalunya Promeses: Sara 
Dorda (AA Catalunya) campiona 
en 400 m tanques i Marc Alique 
(AA Catalunya) campió en javelina; 
Àlex Arellano (CAL) 3r en 3000 
m obstacles.
1481.- Camp. Catalunya Infantil: 
Sara Adjar (LL) campiona en 1000 
m obstacles; Andrea Segovia (CAL) 
2a en 80 m tanques.
Camp. Catalunya Aleví: Nicola 
Rivolta (LL) campió en 60 m tan-
ques; Iván Molina (LL) subcampió 
en 2 km marxa; Mathis Itxart (LL) 
tercer en alçada.
Camp. Catalunya Benjamí: Paula 
Lobato (LL) 2a en alçada; Asier 
Hernández (LL) 2n en 1 km mar-
xa, Martina Gàmez (CAL) 2a en 
1 km marxa, Marx Pérez (CAL) 
3r en 60 m.
1482.- Martina Ballesteros 
(CAL) campiona d'Espanya de 
Federacions amb Catalunya.
Aina Rabadan i Marina Martínez 
(CAL) campiones d'Espanya de 
Federacions en cadets; Marc 
Fernàndez (LL) segon lloc al 
campionat cadet de federacions.
1483.- Camp. Catalunya Cadet: 
Aina Rabadan (CAL) campiona 

en alçada i 2a en perxa; Marina 
Martínez (CAL) campiona en 1000 
m; Biel Tenias (CAL) campió en 
perxa; Marc Fernàndez (LL) cam-
pió en 3000 m.
1484.- Camp. Catalunya Absoluts: 
Bilal Nouali (AA Catalunya) cam-
pió i Édgar Rodríguez (AAC) 3r 
en javelina; Martina Ballesteros 
(CAL) 3a en 100 m.
Camp. Espanya Cadet: Aina 
Rabadan (CAL) 2a en alçada; 
Marina Martínez (CAL) 2a en 
1000 m; Biel Tenias (CAL) 3r en 
salt amb perxa.
Rosa Maria Buscà segona a la 
Copa Ibérica juvenil en triple salt.
Sara Dorda campiona d'Espanya 
de Federacions amb Catalunya.
1485.- Camp. Espanya Júnior: 

Martina Ballesteros (CAL) bron-
ze en 100 m.
1487.- Sara Dorda plata en relleus 
4x400 m amb l'AA Catalunya en 
els estatals absoluts.
Gran rècord de Biel Tenias en el 
comiat de Norbert de Haro.
1491.- Enrique Luque guanya la 
Cursa de la Diada per tercer any 
consecutiu.
1495.- Marc Fernàndez (LL) se-
gon a l'Estatal de clubs amb l'AA 
Catalunya
1500.- Nicola Rivolta, en sub-14, 
i Helena Gaeta, en màsters B, del 
GA Lluïsos guanyen en el Cros 
Ciutat de Mataró.
1503.- El mataroní Marc Grajal 
primer guanyador del Terç de 
Mitja Marató.

Rabadan i Martina Ballesteros 
(Laietània), entre d'altres, han estat 
sempre lluitant per les posicions 
més altes del podi.

Martina Ballesteros ha fet uns quants podis. | ARXIU
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Buch i Martínez, 
protagonistes a Girona

BÀSQUET

1459.- Alberto Peña, entrenador 
del Boet Mataró, dirigeix el conjut 
campió del'All-Star de Catalunya 
on hi juga Marquise Smith
1464.- Rosó Buch subcampiona de 
la Copa de la Reina amb el Girona
1469.- Laia Flores i Ariadna Pujol 
cauen a primera roda en els play-
off de l'NCAA
1473.- Rosó Buch a un pas de la 
final de la lliga amb l'Uni Girona

1475.- Rosó Buch subcampiona 
de Lliga amb l'Uni Girona
1476.- Carla Cencerrero (UEM) 
campiona d'Espanya de Mini amb 
Catalunya
1481.- Dario Naharro (Boet) mi-
llor jugador de Copa Catalunya
1490.- Núria Martínez torna a 
casa i fitxa per l'Uni Girona
1497.- Primer títol per a Núria 
Martínez i Rosó Buch amb el 
Girona en la Lliga Catalana
1504.- L'Uni Girona de Núria 
Martínez i Rosó Buch avança 
a Europa

L'Uni Girona amb Roser Martínez i Rosó Buch. | ARXIU Ramos saludant-se amb Andy Murray al Godó. | ARXIU

TENNIS

1464.- Ramos cau a les semifinals 
de l'Equador
1466.- Ramos cau a semis a Rio, 
però puja al 24è lloc del rànquing
1467.- Ramos "vice-campeao" 
a Sao Paulo
1471.- Albert Ramos proclamat 
millor esportista de Mataró del 
2016
1472.- Ramos perd davant 
Djokovic en Copa Davis, i gua-
nya a Zimonjic
1474.- Ramos juga la seva pri-
mera final d'un Màsters 1000 
a Montecarlo i perd davant 
Nadal, però és el 19è del ràn-
quing mundial
1475.- Ramos només cedeix da-
vant Murray a quarts de Godó. 
En tercera ronda supera Roberto 
Bautista
1480.- Albert Ramos arriba a 
vuitens de final a Roland Garros, 
caient davant Djokovic. Abans 
havia eliminat Lucas Pouille.
1485.- Ramos topa amb el 

poderós servei de Raonic a 
Wimbledon en la 3a ronda
1488.- Ramos cau dignament 
davant Nadal a Cincinnati
1489.- Albert Ramos comença 
l'Open USA guanyant un par-
tit de cinc hores davant Istomin
Pol Sànchez campió sub-18 en 
el Torneig de les Illes Maurici
1490.- Ramos no pot superar la 
2a ronda a l'Open USA
1495.- Ramos guanya a Carreño, 
el número 11 del món, i és a vui-
tens a Xangai
1496.- Ramos arriba a quarts de 
final a Xangai

CICLISME

1472.- Maria Benítez i Marc Ortiz 
aniran amb la selecció catalana 
als estatals cadets
1474.- Gran paper als Campionats 
de Catalunya de pista: Citlali 
Pareja campiona i Irune Sànchez 
subcampiona en alevins.
1476.- Josep Betalú (Doctore 
BMC) guanyador individual a la 
Titan Desert

La Gàlia torna a ser 
campiona d'Espanya

TENNIS TAULA

1481.- Gàlia Dvorak campiona de 
Catalunya absoluta
Gàlia frega la medalla al Mundial 
en dobles mixtos, fent parella amb 
Álvaro Robles, caient a quarts 
de final.
Yordi Jason Ramos arriba a 
semifinals del Campionat de 
Catalunya.

1484.- Gàlia Dvorak recupera el 
títol estatal absolut dotze anys 
després. 

SUBMARINISME

1492.- Xevi Blanco (SPAS Mataró) 
campió d'Europa i Àfrica amb 
Espanya i 6è individual
1494.- Irene Mestre campiona 
d'Espanya de fotosub

Dvorak, campiona d'Espanya 12 anys després. | ARXIU

Albert Ramos entra al 
Top 20 aquest 2017

El tennista mataroní va jugar la seva primera 
final d'un Màsters 1000

El 2017 ha estat un gran any per al tennista mataroní 
Albert Ramos Viñolas, després del seu increïble 2016, 
i ha continuat sumant grans actuacions al circuit de 
l'ATP. Entre els seus èxits més destacats hi tenim 
la seva primera final a un torneig Màsters 1000, en 
aquest cas a Montecarlo, on va caure davant Rafa 
Nadal, en una actuació que li valdre l'accés al Top20 
del rànquing mundial i a participar a la Copa Davis. 

A més a més, a nivell personal, tanca aquest 2017 
havent celebrat les seves noces. Felicitats!
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Berta Cantó continua a prop 
de l'elit estatal en braça

El 2017 ha estat un any d'especial 
èxit per a la llarga distància del 
Centre Natació Mataró, amb els 
nedadors Roger Rabassa, subcam-
pió d'Espanya d'aigües obertes, i 
Guillem Pujol com a clars protago-
nistes. Tot això sense oblidar-nos 
de la incombustible Berta Cantó i 
del bon paper de Berta Ferreras, 
que va obtenir tres cinquens llocs 
en "sincro" al Mundial de Budapest. Roger Rabassa, al capdamunt del podi. | ARXIU

NATACIÓ

1463.- Camp. Catalunya Open: 
Berta Cantó 2a en 100 m braça 
i 3a en 50 m i 200 m i Guillem 
Pujol 2n en 400 lliures i 3r en 
800 m i 1500 m.
1465.- Braçada de bronze, Guillem 
Pujol tercer en el Campionat d'Es-
panya de llarga distància en pisci-
na; Arnau Honrubia (Sant Andreu) 
tercer en júnior-2.
1468.- Guillem Pujol guanyador 
absolut del Trofeu del CN Sabadell
1482.- Roger Rabassa subcampió 
estatal i campió català en 10 km 

d'aigües obertes; Guillem Pujol 
bronze català en 5 km.
1486.- Camp. Catalunya Júnior: 
Guillem Pujol campió en 400 m 
lliures; Júlia Tomico campiona 
en 400 m
1487.- Berta Cambray campiona 
de Catalunya infantil en 50 m 
papallona
1488.- Berta Cantó prop de les 
medalles als Estatals Absoluts, 
amb un 4t lloc i dos 5ens.
Júlia Tomico subcampiona d'Es-
panya júnior en 800 m; Arnau 
Honrubia  (Cn Sant Andreu) cam-
pió en 1500 m.
1501.- Premis per a Guillem Pujol 

i Berta Cantó en el Circuit Català 
de Natació.
Roger Rabassa i Guillem Pujol 
destaquen a Madeira.
1503.- Guillem Pujol i Jan Giralt 
bronze als estatal d'hivern en 
400 m lliures i 200 m esquena 
respectivament

NAT. SINCRONITZADA 
/ ARTÍSTICA

1470.- Laura Garcia i Vanessa 
Ligos subcampiones de Cataunya 
júniors en duet.

1476.- Berta Ferreras obté quatre 
medalles a la Copa d'Europa, dues 
de plata en duet i una de plata i 
una de bronze en equips.
1481.- Campionats de Catalunya 
júnior: Laura Garcia campiona 
en solo i Vanessa Ligos terce-
ra; Laura Garcia i Vanessa Ligos 
plata en duet.
1485.- Lia Ferrera (CN Granollers) 
campiona d'Espanya per equips 
1487.- Berta Ferreras obté tres 
cinquens llocs al Mundial de 
Budapest, dos en duet i un en 
combo i un 6è lloc en equip tècnic.
1488.- Laura Garcia i Vanessa 
Ligos 7è lloc a l'Estatal juvenil.

TAEKWONDO

1468.- Bon paper del CD Tonbal 
al Campionat d'Espanya de 
poomsae
1469.- Entre Hwarang i Tonbal 
15 medalles al C.Català infantil
1478.- Imanol Martín (Tonbal) 5è 
al Campionat d'Europa Poomsae 
en categoria cadet
1482.- Gran èxit al Campionat 
de Catalunya amb 20 medalles 
per Tonbal i Hwarang
1485.- Camp. Catalunya Cadets: 
Pedro Rodríguez (Tonbal) bronze 
en pesat sub-21; Emma Torrent 
bronze en semipesat cadet
1486.- Tonbal i Hwarang sumen 
13 medalles al Campionat de 
Catalunya júnior, cadet i precadet
1505.- Bona actuació al 
Campionat de Catalunya júnior

RUGBY

1465.- Ana Mañà (RCM) crida-
da a la selecció catalana sub-18

PATINATGE

1479.- Desirée Gonzàlez cam-
piona de Catalunya cadet i 
Sandra Núñez subcampiona. 
Jordi Anfruns bronze cadet i 
Pol Torres subcampió juvenil.
1481.- Marina Trigo campiona 
de Barcelona aleví i Bianca Gil 
campiona en benjamins
1487.- Marina Trigo campiona de 
Catalunya aleví

HOCKEY HERBA

1472.- Carla Cabrera i Anna Tolrà 
(Iluro HC) campiones d'Espanya 
sub-16 amb Catalunya

HOQUEI PATINS

1476.- Marc Hernàndez campió 
de Catalunya juvenil amb el FC 
Barcelona

Gran any per al 
taekwondo mataroní

Rabassa i Pujol destaquen en aigües obertes 
i Berta Ferreres en sincro

El Tonbal i el Hwarang tornen a protagonitzar 
un 2017 amb grans resultats

Com no podia ser d'altra manera, el taekwondo ma-
taroní ha tornat a aportar grans resultats gràcies a 
l'actuació dels seus dos principals clubs, el Tonbal 
i el Hwarang.

Imanol Martín i medallistes del Hwarang. | ARXIU
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www.gress.es

POR LA COMPRA DE
CONJUNTO DE BAÑO

¡GRIFERÍA
DE REGALO!

CONJUNTO
BAÑO COMPLETO

Disponible en
70, 80 y 120cm

290€ /Ud.
Mueble + pica + espejo

desde

Sábado: Sábado: 8:00h a 13:30h8:00h a 13:30h

BAÑO COMPLETOBAÑO COMPLETOBAÑO COMPLETOBAÑO COMPLETOBAÑO COMPLETOBAÑO COMPLETOBAÑO COMPLETOBAÑO COMPLETOBAÑO COMPLETO

Ud.Ud.Ud.Ud.Ud.Ud.Ud.Ud.Ud.Ud.Ud.Ud.Ud.
Mueble + pica + espejoMueble + pica + espejoMueble + pica + espejoMueble + pica + espejoMueble + pica + espejoMueble + pica + espejoMueble + pica + espejoMueble + pica + espejo

desdedesdedesdedesdedesdedesdedesde

NOVEDAD!

Mueble + pica + espejoMueble + pica + espejoMueble + pica + espejoMueble + pica + espejoMueble + pica + espejoMueble + pica + espejo

OFERTA VÁLIDA HASTA FIN DE EXISTENCIASOFERTA VÁLIDA HASTA FIN DE EXISTENCIAS
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Del 15 de Diciembre
al 15 de Enero
Mamparas
de baño, con
INSTALACIÓN
GRATUITA

PROMOCIÓN!

POR LA COMPRA DE
CONJUNTO DE BAÑO

POR LA COMPRA DE LOS
AZULEJOS DEL BAÑO

¡GRIFERÍA
DE REGALO!

AZULEJOS DEL BAÑOAZULEJOS DEL BAÑO

¡RADIADOR 
TOALLERO

DE REGALO!

Valor mínimo de compra azulejos 300 € iva incluido.Valor mínimo de compra azulejos 300 € iva incluido.
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LLÉVESE SU REGALO!
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Gamma Nou Range Rover Velar: consum combinat 5,4-9,4 l/100 km, emissions de CO2 142-214 g/km.

NOU RANGE ROVER VELAR

NO NECESSITA 
PRESENTACIÓ

LAND MOTORS 
Concessionari o�cial Land Rover
Crta. N-II Km 643. Pol. Ind. Sta. Margarida CABRERA DE MAR. 

Tel. 93 741 80 25 - landmotors.landrover.es
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Torrejón i Ouahabi a 
semis de la Champions

FUTBOL

1471.- Carles Aleñà debuta a la 
Lliga amb el primer equip del 
Barça a Granada
1473.- Marta Torrejón i Laila 
Ouahabi, amb l'equip femení del 
FC Barcelona, jugaran les semi-
finals de la Champions i lideren 
la Lliga.
1474.- Derrota de Torrejón i 
Ouahabi a semis davant el PSG
1482.- Torrejón i Ouahabi guanyen 
la Copa de la Reina amb el Barça 
i subcampiones de Lliga
1488.- Torrejón i Ouahabi es 
queden a quarts de final a l'Eu-
ropeu femení amb Espanya
Carles Aleñà fa la pretemporada 

amb el primer equip del FC 
Barcelona
1489.- Dídac Vilà torna a 
l'Espanyol
1490.- Sergio Sànchez torna a 
l'Espanyol cedit pel Rubin Kazan
1492.- El mataroní Carlos 
Martínez s'aventura a la 2a di-
visió japonesa
1501.- Les maresmenques del 
Barça ja són a quarts de final 
de la Champions

FUTBOL  SALA

1373.- Cèlia Catà campiona de la 
Copa Catalunya amb l'AE Penya 
Esplugues

La plantilla del femení del FCB amb Torrejón i Ouhabi. | FCB

Els germans Calle, 
protagonistes del 2017

Eduardo Calle amb la selecció espanyola. | ARXIU

HANDBOL

1459.- Dos mataronins campi-
ons d'Espanya d'handbol de base, 
Maria Muñoz (BM Granollers) en 
cadets i Eduardo Calle (FCB)  en 
juvenils.
1461.- Bernat Muñoz juga amb 
la selecció catalana a l'Olímpic 
contra el Fraikin Granollers
Eduardo Calle plata al Mundialet 
d'handbol sub-17 amb Espanya
1476.- Eduardo Calle, Óscar 
Mainar i Pablo Vela, bronze 
a l'estatal de clubs amb el FC 
Barcelona.

Maria Muñoz i Alícia Fernàndez 
(BM Granollers) campiones a la 
Mini Copa d'Espanya cadet.
Gerard Torres (La Roca) tercer 
al campionat de Catalunya cadet
1478.- Noemí Pérez (Castelló) 
puja a la Divisió d'Honor
1484.- Eduardo Calle (FCB) 
campió del 4 Nacions celebrat 
a Dijon, amb la selecció espa-
nyola promesa
1497.- Cristina Calle guanya la 
Supercopa de Catalunya amb el 
BM Granollers
1498.- Eduardo Calle (FCB) gua-
nya el Torneig Escandibèric amb 
Espanya promesa

BADMINTON

1477.- Dues medalles per a Glòria 
Latorre en el Campionat d'Espa-
nya sènior

BILLAR

1469.- Manel Bancells (CBM) cam-
pió de Catalunya de Divisió d'Ho-
nor en quadre 47/2

PESCA

1477.- Daniel Cervantes cam-
pió d'Espanya en la modalitat 
mar-costa

VOLEI PLATJA

1488.- Amaranta Fernàndez arriba 
als setzens de final del Mundial 
de Viena.

La presentació de Dídac Vilà. | RCDE

Amaranta al Mundial de Viena. | RFEVB

El futbol també ens ha deixat un any amb protagonis-
me per als futbolistes de casa, sobretot pel que fa a 
les dues mataronines del Barça, Leila Ouahabi i Marta 
Torrejón, que van arribar a semis de la Champions i van 
jugar l'Europeu amb Espanya quedant-se a quarts de 
final. Sense oblidar-nos tampoc del retorn de Sergio 
Sánchez i Dídac Vila a l'Espanyol o d'un Aleñà cada 
cop amb més paper dins el primer equip del Barça.
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el Esporttot RESUM DE L'ANY

Toni Noè, reconeixe-
ment als 71 anys

TRIATLÓ

1469.- Clàudia Luna tercera al 
català absolut de duatló
1474.- Aida Fàbrega subcampiona 
de Catalunya de mitja distància 
1475.- Oriol Farré 18è a l'Euro-
peu de Duatló en el grup 20-24 
1478.- Oriol Farré 9è en el grup 
18-25 anys a la 70.3 de Barcelona
1479.- Clàudia Luna 3a a la Triatló 
Ciutat de Mataró i guanyadora 
sub-23
1482.- Clàudia Luna campi-
ona d'Espanya de triatló per 
autonomies
1485.- Toni Noé amb 71 anys 

protagonista a l'Ironman de 
Vitòria; Vicenç Castellà 9è lloc 
absolut baixant de les 9 hores
1487.- José Luís Cano campió 
d'Espanya de triatló esprint en 
50-54 anys
1488.- Vicenç Castellà 4t a 
l'Ironman de Copenhaguen; Aida 
Fàbrega 4a a la Half del Valle 
de Buelna
1491.- José Luís Cano campió es-
tatal del seu grup d'edat. Clàudia 
Luna 22a en la competició d'elit.
1493.- Aida Fàbrega 5a a la Half 
Sailfish Costa Brava
1497.- Clàudia Luna quarta en la 
Half d'Eivissa

Lloret i Bach, plata al 
Mundial de Budapest

WATERPOLO

1473.- Aniol Blanch (CNM) campió 
d'Espanya infantil amb Catalunya
1485.- Marta Bach i Helena Lloret, 
el nou fitxatge del CNM, juguen 
el Mundial de Budapest
1487.- Bach i Lloret lluiten per 
les medalles del Mundial
1488.- Marta Bach i Helena Lloret 
obtenen la medalla de plata al 
Mundial de Budapest
1490.- Alba Bonamusa a quarts 
de final del Mundial júnior
1491.- Alba Bonamusa es queda 
sense medalla al Mundial júniors 

en caure Espanya davant Holanda 
en la lluita pel bronze
1492.- Lluc Bertran i Samu Ruiz 
es pengen la plata a l'Europeu 
Juvenil

GIMNÀSTICA

1477.- Maria Barbero (Club 
Rítmica Mataró) guanya la Copa 
Catalana aleví
1482.- Paola García bronze en ni-
vell 4 al Campionat de Catalunya  
de gimnàstica artística
1486.- Paola García plata en salt al 
Campionat d'Espanya del nivell 4

Toni Noè a l'Ironman de Sant Sebastià. | ARXIU

Lluc Bertran i Samu Ruiz, subcampions d'Europa. | CNMATARO

El 2017 és un altre any on el waterpolo de la ciutat 
torna a deixar bons resultats, des de la plata de Lluc 
Bertran i Samu Ruíz a l'europeu juvenil i, sobretot, 
la medalla de plata de Marta Bach i Helena Lloret al 
Mundial femení.

Marta Bach i Helena Lloret amb la plata. | CNMATARO

Cal destacar un any més a la Clàudia Luna, els títols 
estatals de veterans de José Luís Cano, i el reconei-
xement a Toni Noè acabant Ironmans amb 71 anys. I 
també noms nous com Vicenç Castellà i Aida Fàbrega.
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L'equip del Torrot CN Mataró. | CEDIDA

En la darrera sessió a l'equip 
masculí se li escapa l'ascens 
a Divisió d'Honor i el femení 
baixa a 2a Divisió

Els dos equips del Torrot Centre 
Natació Mataró van tancar dissab-
te la seva participació a la Copa 
d'Espanya de natació, i ho van fer 
amb resultats lluny dels esperats 
en la competició de la 1a Divisió, 
que es van disputar des del dijous 
a la piscina del CN Sant Andreu.

L'equip masculí que optava a 
l'ascens a Divisió d'Honor, i el va 
tenir a la mà durant quasi tota 
la competició, va veure com se li 
escapava en les darreres proves, 
i l'equip femení, que buscava la 
permanència, tampoc la va poder 
aconseguir.

6 victòries individuals i una en 
relleus en categoria masculina
En el cas de l'equip masculí la cosa 
va estar molt emocionant, ja que 
abans de l'última prova només mig 
punt els separava de l'Alcobendas 
que s'havia situat en segon lloc i 
per tant tot es decidia en la prova 
dels relleus 4x100 m estils. Si es 
quedava per davant dels madri-
lenys, s'obtenia l'ascens. Però no 
va ser possible, ja que l'Alcobendas 
va quedar en segon lloc i l'equip 
format per Giralt, Penedès, Cubillas 
i Pujol, va acabar en quart lloc, dos 
segons més enrere.

En aquesta categoria masculina 
es van obtenir sis triomfs i també 
una en proves de relleus, i a més 
deu vegades més (una en relleus) 
es va entrar en un dels tres pri-
mers llocs. 

Va destacar sobretot Roger 
Coma, un dels nous fitxatges 
d'aquesta temporada, que va 
guanyar tres proves: 200 m estils 
(2:07.86), 400 m estils (4:38.13) 
i 1500 m lliures (16:17.34), i tam-
bé va quedar 2n en 400 m lliures 
(4:07.64). Guillem Pujol també va 
tastar el sabor de dues victòries, 
en els 200 m lliures (1:52.16) i en els 
200 m papallona (2:07.04) i va que-
dar tercer en 100 m lliures (52.28).
El tercer guanyador individual va 
ser Jan Giralt en 200 m esquena 
(2:03.39), a part de quedar segon 
en 200 m braça (2:24.20) i 100 m 
esquena (57.05).

Dos d'ells, Coma i Pujol, junt 
amb Martí Penedès i Izan Cubillas, 
van obtenir el triomf en la pro-
va dels relleus 4x200 m lliures, 
amb un temps de 7:39.80. I junt 
amb Guillem Teodoro i també Izan 
Cubillas, van obtenir el 3r lloc en 
els 4x100 lliures (3:31.96).

Altres nedadors que van entrar 
entre els tres primers van ser 
Martí Penedès que va acabar 2n 
en 1500 m lliures (16:23.07) i 3r en 
200 m estils (2:10.52); Izan Cubillas 
2n en 200 m esquena (2:05.02) 

i 3r en 200 m lliures (1:53.92), 
Roger Rabassa 3r en 400 m lliu-
res (4:07.77) i David Chaves 3r en 
400 m estils (4:40.86).

Van completar l'equip Pau Vico, 
Joan Francesc Bocanegra, Adrián 
González i Pol de la Rosa.

Només una victòria individual 
en categoria femenina
En categoria femenina només hi va 
haver un triomf i va ser per Berta 
Cantó en els 200 m braça amb un 
temps de 2:35.80. Aquesta neda-
dora també va quedar 4a en 100 m 
braça (1:12.62) i 4a en 50 m braça 
(33.49). Només una altra nedadora, 
Berta Cambray, es va poder ficar 
entre les tres primeres, acabant en 
3r lloc en els 50 m papallona amb 
28.92. També va ser 8a en 100 m 
esquena (1:10.33).

Altres nedadores que van entrar 
a la primera meitat de la classifi-
cació (o sigui entre les 8 primeres) 
van ser per: Clàudia Rodrigo 7a en 
50 m papallona (30.22) i 8a en 400 
m lliures (4:33.98); Carla Chaves 
8a en 200 m estils (2:27.76) i Berta 
Triola 8a en 200 m lliures (2:09.17).
Van completar l'equip Carla Feliu, 
Judith Pueyo, Júlia Tomico, Marina 
Martínez, Irene Van Der Soek, Sílvia 
Hernàndez i Clàudia Benítez.

CLASSIFICACIONS PER 
EQUIPS DE LA 1A DIVISIÓ
Categoria masculina: SEK Madrid 546, 
Alcobendas 493, TORROT CN MATARÓ 
486'5; CN Ferca San José 405'5; Santa 
Olaya 374; Olivar Saragossa 359; Costa 
Azahar 354, Moscardó 256. 
Categoria femenina: Gre. San Diego 589, 
Mediterrani 500; Granollers 415'5, Palma 
Mallorca 394, Moscardó 375'5, Galaico 
370, TORROT CN MATARÓ 322, Santa Olaya 
313.
Els dos primers classificats pugen a 
Divisió d'Honor i els dos últims baixen a 
2a Divisió, tot i que sembla que podria 
haver-hi canvis i la composició definitiva 
de categories per la pròxima tempora-
da es podria fer tenint en compte les 
classificacions dels campionats estatals 
2017/18.

La Copa d'Espanya no acaba bé per 
als equips del Torrot CN Mataró
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el Esporttot WATERPOLO / NAT.

10 BARCELONETA

4  QUADIS CN MATARÓ

QUADIS CN MATARÓ: Mario Lloret; 
Ramiro Veich (1), Pitu Puig, Marc Corba-
lán, Víctor Fernàndez, Edu Mínguez (2), 
Lluc Bertran, Raul Loste, Pol Barbena, 
Germán Yáñez (1), Pol Daura, Max 
Casabell, Xavier Casabella (ps).
PARCIALS: 2-1, 3-0, 3-1, 2-2.

DIV. D'HONOR        
MASCULINA

L'equip mataroní va resistir 
fins prop del descans 

El dissabte passat al migdia l'equip 
del Quadis CN Mataró visitava el 
campió, l'Atlètic Barceloneta, a la 
piscina Sant Sebastià, i va caure 
derrotat de forma previsible per 
10-4. Però tot i la derrota acaba la 
primera volta en una molt meritò-
ria quarta posició, només per dar-
rere dels tres grans: Barceloneta, 
Sabadell i Terrassa.

L'equip de Beto Fernàndez a la di-
ficultat que ja comportava el partit 
hi afegia les baixes d'Àlex Codina, 
Albert Merino i Samu Ruiz. Això va 
permetre que entressin a la con-
vocatòria dos jugadors cadets com 
Pol Daura i Max Casabella.

Tot i això l'equip mataroní va 

El Barceloneta campió 
d'hivern i el Quadis 4t
11a jornada (23 desembre)
Barceloneta- QUADIS CNM  ............... 10-4
CN Barcelona-  Echeyde Canàries ...14-4
Terrassa- Navarra ................................21-5
Mediterrani- Sabadell ..........................8-9
Molins- Canoe ....................................... 4-10
Catalunya- Sant Andreu .....................6-12

Classificació 
Barceloneta 33; Terrassa 28; Sabadell 
27; QUADIS CN MATARÓ 20; CN Barce-
lona 19, Mediterrani 17, Sant Andreu 
16;  Canoe 13; Catalunya 9; Navarra 7; 
Echeyde Tenerife 2, Molins 1.

Fins passat Reis
El Quadis ha acabat l'any i la primera 
volta del campionat de la Divisió 
d'Honor en un esplèndid quart lloc i 
classificats per a la Copa del Rei una 
vegada més.
És la mateixa posició que l'equip 
ocupava la temporada passada, tot 
i que ara tingui quatre punts menys 
que fa un any, i per darrere vinguin 
tres equips barcelonins (CN Barcelona, 
Mediterrani i Sant Andreu) amb ganes 
de lluitar per la plaça que ocupa ara 
l'equip de Beto Fernàndez.
La propera jornada es disputarà el 
13 de gener i el Quadis rebrà un rival 
directe com és el CN Sant Andreu.

plantar cara durant el primer quart 
(2-1) i bona part del segon, però 
prop del descans l'equip local va 
prémer l'accelerador i al descans 
ja va arribar amb un 5-1 favorable.

A la represa es va mantenir un 
molt bon to defensiu davant un 
equip potentíssim, que està jugant 
la Champions, i en els dos darrers 
quarts es va fer un parcial ben dig-
ne de 5-3.

Perden davant el campió, però 
acaben l'any en quart lloc

Sense opcions a la Barceloneta. | ARXIU

Guillem Pujol revalida el títol 
a la Copa Nadal barcelonina

categoria masculina amb un temps 
de 2:07.52 per sumar la seva quarta 
victòria consecutiva i apropar-se 
una mica més al rècord de deu 
triomfs que ostenta en Dani Serra.  
Això sí, Pujol iguala els quatre tri-
oms consecutius que al llarg de la 
història de la prova van aconse-
guir Roberto Queralt (1950-1953) 
i Antonio Corell (1966-1969) i es 
queda a tan sols un del rècord de 
cinc de David Royo entre 1995 i 
1999. Van completar el podi Pol 
Roch (CN Sitges) i Nando Tellechea 
(CN Barcelona).

En noies la vencedora va ser 
Judith Navarro (CN Sant Andreu).

Pujol i Navarro compareixent davant dels mitjans. | CN BARCELONA

El nedador del Centre Natació 
Mataró, Guillem Pujol, va revali-
dar  el seu títol de campió de la 
Copa Nadal barcelonina, una prova 

tradicional de cada Nadal que en-
guany celebrava la seva 108a edició 
a les aigües del Port de Barcelona. 
En Guillem Pujol es va imposar en 
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www.eltotesport.com |  P. 11FUTBOL SALA

Villarin va sentenciar a la represa. | D.F

El Futsal Aliança Mataró 
s'imposa al Linyola en el 
primer partit de la 2a volta

El sènior A del Futsal Mataró va 
tancar el 2017 guanyant a casa 3 a 
1 al FS Linyola, el cuer de la catego-
ria que encara no ha puntuat, però 
que tot i això  va donar una molt 
bona imatge i va competir fins al 
final. Després d’aquesta nova vic-
tòria, la novena de la temporada, 
l’equip mataroní continua en vui-
tena posició amb 24 punts, i molt 
lluny dels llocs de descens.

Els mataronins, tot i dominar 
de principi a fi, van veure com al 

final de la primera part el marca-
dor només era d'1-0. Així doncs, la 
sentència no va arribar fins després 
del descans, quan Carlos Villarín 
aconseguia marcar dos gols més 
i sentenciar l'enfrontament que, 
només variaria, quan el Linyola va 
aconseguir marcar el gol de l'honor. 

Victòria per acabar un 2017 
per al record

2A DIVISIÓ B
GRUP 3
El Manresa és cada 
cop més líder
16a jornada (23 de desembre)
Dènia - H. Bellsport ...............................0-6
ALIANÇA MATARÓ - Linyola .................. 3-1
Castelldefels - Barceloneta ................. 2-1
Salou - CANET .........................................5-0
Manresa - La Unión ...............................6-5
Catgas "B" - Cerdanyola .....................4-0
Pallejà - Floresta ...................................5-4
CN Sabadell - Pia Sabadell ................. 2-5

Classificació 
Manresa (-1), 39; Pallejà, 34; Castelldefels 
(-1), 33; Hospitalet i Catgas "B", 31; Pia 
Sabadell, 29; CN Sabadell, 28; ALIANÇA 
MATARÓ, 21; Salou (-1) i Barceloneta (-1), 
19; Cerdanyola i CANET, 17; Dènia, 12; La 
Unión, 11; Floresta (-1), 9; i Linyola (-1), 0.

17a jornada (20 de gener)
La competició no tornarà pel conjunt 
blau i vermell fins al pròxim 20 de 
gener a les 18 hores quan l’Aliança 
Mataró visitarà la pista de l’Olímpic 
la Floresta, un altre equip de la zona 
baixa de la classificació. 

3A NACIONAL
GRUP 1
Ripollet i Fund. Esp. 
Grama a l'estela de 
l'Isur
13a jornada (23 de desembre)
Lloret - Ripollet ......................................3-5
Lliçà d'Amunt - Montsant....................4-4
Vacarisses - Arrels ................................ 5-2
Montcada - Fund. Esp. Grama ............3-4
SPALL MATARÓ - PREMIÀ MAR .............7-2
S. JOAN VILASSAR - Vallseca ......Ajornat
Castellar - Isur ........................................1-8
Sant Cugat - Studi Barcelona ............ 2-5

Classificació 
Isur, 27; Ripollet i Fund. Esp. Grama, 
25; Montcada i Valsseca (-1), 23; Studi 
Barcelona i Montsant, 22; SPALL MATARÓ 
i Vacarisses, 21; Arrels, 19; Sant Cugat i 
PREMIÀ, 15; S. JOAN VILASSAR (-1) i Lliçà 
d'Amunt, 14; Lloret, 9; i Castellar, 1.

14a jornada (13 de gener)
S. Barcelona - SPALL MATARÓ .......20:30

3  ALIANÇA MATARÓ

1  LINYOLA

ALIANÇA MATARÓ: Paquito Parés 
(porter), Amar Ceesay, Carlos Villarin (2), 
Abdyck Gómez, Alex del Barco, Pol Novo 
(1), Oriol López,  Mamadu Ceesay, Azhar 
Chiheb i Dani Baño.

7  SPALL CFS MATARÓ

2  PREMIÀ DE MAR

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

L'SPALL CFS Ciutat de Mataró 
es va imposar al Premià de 
Mar al derbi maresmenc

Bon partit dels mataronins en el 
derbi maresmenc contra el Cover 
Premià de Mar a qui van superar 
per un clar 7-2.

La contundència del marcador 

Victòria per acabar l'any trencant 
la ratxa de derrotes

pot portar a l'engany, però la veri-
tat és que va ser un partit que els 
groc-i-negres van haver de treba-
llar-se molt, desplegant un gran 
joc, i que només van sentenciar 
quan el seu rival es va situar amb 
porter-jugador per intentar remun-
tar. D'aquesta manera trencant la 
ratxa de derrotes per acabar l'any.

La plantilla celebra el resultat. | CEDIDA
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el Esporttot VARIS

Enguany es va celebrar la 
67a edició de la competició de 
natació

El dia de Nadal es va tornar a cele-
brar a les instal·lacions del Centre 
Natació Mataró una nova edició 
de la Copa Nadal de natació, que 
enguany celebrava la seva 67a edi-
ció, on els participants desafien la 

temperatura gèlida de l'aigua en un 
dels dies més especials de l'any.

Els campions absoluts van ser 
l'Helena Lloret, en categoria fe-
menina, i en Roger Rabassa en la 
masculina. Ambdós van ser els en-
carregats de llençar la barra de gel 
a l'aigua tal com mana la tradició 
de la prova.

Els vencedors llençant el mític bloc de gel a la piscina del Centre. | CN MATARÓ

Aleix Aznar (GA Lluïsos Mataró) i 
Anna Subinyà (Bàsquet Cabrera) 
guanyen la Cursa de Nadal del 
Laietània 2017 amb 125 classifi-
cats. Guanyadors inèdits.

L'Aleix Aznar jr. va ser el gua-
nyador de manera incontestable 
amb un crono de 7:02, seguint al 
palmarès a en Carlos Rey, guanya-
dor l'any passat. L'Anna Subinyà 
va guanyar en categoria femenina 
amb un temps de 9:36.

4  CE MATARÓ

1  SELECCIÓ MATARÓ

CE MATARÓ: PPol, Víctor Yustos, Kiku 
Parcerisas, Tapha, Kiku Rimblas, Parri, 
Sergi Sànchez, Aitor Gonzàlez, Dani, 
Youssef i Palanco. A la segona part van 
entrar Joel, Kevin, Koka, Sergio López, 
Peque, Bargalló, Ignasi, Rodri i Ricky. 
Entrenador: Alberto Aybar.
SELECCIÓ DE MATARÓ: Imanol, Car-
los, Omar, Artero, Peque, Maldonado, 
Ousman, Seidou, Cristian, Uri i Agus. 
A la segona part van entrar Joan, 
Dembo, Miguel, Moussa, Aitor, Joaquín, 
Gabi, Marcelo, Soufian, Demba i Badre. 
Entrenador: Manuel Pérez Relva.Va superar en la matinal de Sant 

Esteve a la selecció de Mataró 
per 4-1

Com sol ser habitual en els dar-
rers anys el dia de Sant Esteve, el 
Municipal del Centenari va ser seu 
del partit benèfic de la Creu Roja, 
i en ell l'equip del CE Mataró, lògi-
cament molt més conjuntat, va su-
perar per 4-1 la selecció de Mataró.

Va ser un partit entretingut, amb 
un equip groc-i-negre que va ser su-
perior a la primera part, disposant 

L'homenatge a l'antic capità del club, Kiku Rimblas. | TOT ESPORT

El CE Mataró guanya el partit 
benèfic de la Creu Roja

de diverses ocasions de gol, dues 
d'elles transformades per Palanco 
i Aitor i algunes altres, la majoria a 
peus de Youssef, ben resoltes pel 
porter Imanol Castilla.

A la represa van canviar gaire-
bé tots els jugadors i la selecció, 
que dirigia Manel Relva –el prepa-
rador de la UD Mataronesa– es va 
acostar amb més perill i Soufian 
va reduir distàncies. Però al tram 
final, l'equip groc-i-negre va tor-
nar a prémer l'accelerador i Ricky, 

transformant un penal comès sobre 
ell mateix, i Bargalló, van establir 
el 4-1 definitiu.

Homenatge a Kiku Rimblas
Un dels detalls del partit va ser 
la presència com a capità del CE 
Mataró de Kiku Rimblas, que va re-
cordar  temps passats com a lateral 
esquerre de l'equip, demostrant una 
molt bona forma als seus 37 anys.

Aznar guanya el 
Cros de Nadal

Els 4 primers classificats. | CEDIDA

Helena Lloret i Roger Rabassa 
guanyadors de la Copa Nadal
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Golfes: sessions a partir de les 00.00 
Matinals: sessions abans de les 13.00 
Estrena  · En verd: sessió 3D 
En vermell: Dis., diu. i festius

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

The disaster artist  12:10  16:00  18:15  20:30  22:45  01:00

El gran showman  

 12:00  15:50  17:50  19:00  20:35  22:50  01:05

Dando la nota 3  

 12:15  15:50  18:10  20:15  22:50  00:55  01:00

Ferdinand 12:15  15:50  18:20

Whonder Wheel 17:00  21:15  23:25

Una vida a lo grande 21:30  00:15

Jumanji: Bienvenidos a la jungla 

 12:10  15:50  18:05  19:15  20:05  22:35  

Star Wars 8 12:00  16:00  18:00  19:00  20:10  22:00  23:15         

 [En VOSE]  12:20

Se armó el belén 12:15  16:00

Perfectos desconocidos 

 12:15  15:50  18:00  20:40  22:50  01:00

Coco 12:15  16:00  18:15  19:10

Wonder 12:10  16:30  20:30  22:20  00:45   

Asesinato en el Orient Express  21:50  00:15

La liga de la justicia 00:40

Yo-Kai Watch. La película 12:15

El secreto de los Marrowbone 01:00

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

La libreria 20:00 (1 gen.)

 20:00 (30 des. i 2 gen.) (VOSE)

Una especie de familia 18:00 (30 des., 1 i 2 gen.)

Ocine Arenys
93 792 33 90 · Golfes: dissabtes
Diumenge 31 només les dues primeres sessions

El gran showman  16:00  18:00  20:15  22:30

Dando la nota 3  16:00  18:15  20:15  22:15

Ferdinand 16:00  17:15  18:15  

 [dv.+dm.-dj.] 18:00  20:15

Whonder Wheel 20:30  22:30

Una vida a lo grande 22:00        [dv.+dm.-dj.] 22:30

Jumanji: Bienvenidos a la jungla 

 16:00  18:15  20:20  22:40      

 [dv.+dm.-dj.] 20:10  22:40

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

Wonder 19:30        [dv.+dm.-dj.] 18:00 

Coco 16:30  18:30

Perfectos desconocidos 16:00  20:30  22:30

Cinemes
www.totmataro.cat/cinema
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 La Junta directiva de l’Acadè-
mia del Cinema Català ha acor-
dat distingir l'actriu Mercedes 
Sampietro amb el Premi Gaudí 
d'Honor-Miquel Porter 2018 per 
la seva trajectòria a la pantalla, al 
teatre i en el món del doblatge. 
Sampietro rebrà el guardó hono-
rífi c en el marc de la cerimònia de 
lliurament dels X Premis Gaudí, el 
diumenge 28 de gener del 2018 a 
l'Auditori del Fòrum del Centre 
de Convencions Internacional 
de Barcelona, CCIB. La seva tra-
jectòria li ha permès aconseguir 
importants premis, tant cinema-
togràfi cs com teatrals. Entre els 
primers, el de millor interpretació 

Sampietro, Gaudí d'honor 2018

femenina al Festival Internacional 
de Cine de Sant Sebastià en dues 
ocasions, per 'Extramuros' i per 
'Lugares Comunes' i el Goya a la 
millor interpretació femenina pro-
tagonista per aquesta última pel-
lícula. A més, li ha estat concedit el 
Premi Nacional de Cinematografi a 
el 2003, i té nombrosos premis 
teatrals com els Max.

Abans han guanyat aquest premi 
Jaime Camino (2009), Josep Maria 
Forn (2010), Jordi Dauder (2011), 
Pere Portabella (2012), Montserrat 
Carulla (2013), Julieta Serrano 
(2014), Ventura Pons (2015), Rosa 
Maria Sardà (2016) i Josep Maria 
Pou (2017).

  

Pregunta de la setmana
Quina era la nacionalitat 
d'Alberto Giacometti?

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

Resposta del núm. 1799
"Alderaan"

Guanyadors:
· Antonio Villora Angulo
· Carlos A Caballero Caballero

RECOLLIU LES
ENTRADES

DIRECTAMENT
A LES TAQUILLES
D'OCINE ARENYS

Més informació a:
www.totmataro.cat/cinema

UNA SECCIÓ
PATROCINADA PER

Concurs de Cine
2 entrades dobles

Premi a la trajectòria per l'actriu catalana

núm. 1801 del 30 de desembre de 2017 al 4 de gener de 2018
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La cartellera dels "cines" sempre a un 
clic a www.totmataro.cat/cinema

Cinemes Les estrenes núm. 1801 del 30 de desembre de 2017 al 4 de gener de 2018

EL GRAN SHOWMAN

Hugh Jackman protagonitza la pel·lícula 
sobre Phineas Taylor Barnum, un em-
presari estatunidenc que va fundar el 
'Ringling Bros. and Barnum & Bailey 
Circus', un circ que es va proposar fer 
l'espectacle més gran de la terra. 
Direcció:  Michael Gracey
Intèrprets:  Hugh Jackman, Michelle 
Williams, Zac Efron
105min

DANDO LA NOTA 3

Després de guanyar el campionat del 
món, les "Bellas" se separen però no és 
fàcil treballar en el món de la música. 
Una oportunitat de reunir-se per fer una 
gira a l'estranger les conduirà a tornar a 
fer música juntes.  
Direcció: Trish Sie
Intèrprets:  Anna Kendrick, Hailee 
Steinfeld, Rebel Wilson
93min

THE DISASTER ARTIST

Una pel·lícula que adapta el llibre de 
Greg Sestero sobre la producció d'una 
de les considerades les pitjors pel·lícules 
de la història: The room. Una comèdia 
d'èxit que ja ha rebut nominacions i pre-
mis diversos. 
Direcció: James Franco
Intèrprets: James Franco, Dave Franco, 
Alison Brie
98min

EL ARTE DE LA AMISTAD

Durant l'any 1964, el pintor i escultor 
Alberto Giacometti va convidar al crític 
d'art i escriptor nord-americà James 
Lord a posar per ell. Aquest va acabar 
sent un dels més cèlebres retrats del 
pintor. 
Direcció: Stanley Tucci
Intèrprets:  Geoffrey Rush, Armie Ham-
mer, Clémence Poésy
90min

UNA BOLSA DE CANICAS

Uns germans jueus decideixen fugir a 
través de França durant l'ocupació ale-
mana en plena segona Guerra Mundial. 
Un intens drama francès sobre el na-
zisme inspirat en la novel·la de Joseph 
Joffo.
Direcció: Christian Duguay 
Intèrprets:  Dorian Le Clech, Batyste 
Fleurial, Patrick Bruel
110min

OLVÍDATE DE NICK

Dues dones amb mons molt diferents 
es troben en un àtic de Nova York. L'una 
és una model amb estil, l'altre una 
intel·lectual que cerca la comoditat i que 
és mare soltera. Només tenen una cosa 
en comú: el seu exmarit. 
Direcció: Margarethe von Trotta
Intèrprets:  Ingrid Bolsø Berdal, Katja 
Riemann, Lucie Pohl
110min
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4 de juliol

 Un nou peritatge va elevar a 1,7 milions el cost 
de les obres d'aquest edifici no justificats i l'Ajunta-
ment va anunciar que els reclamaria. Una Comissió 
Municipal estudia el tema i fa públic que l'empresa 
encarregada del control pressupostari del projecte 
no va complir i la  fan responsable de la desviació de 
preus que va patir una obra iniciada el 2007 i que el 
consistori estarà pagant fins a l'any 2019. L'estudi 
apunta que hi hauria fins i tot indicis d'estafa.

6 de març

 Mataró ha estrenat un nou institut aquest setem-
bre, l'IES Les Cinc Sénies a Rocafonda. Es tracta 
d'un centre que treballa amb un model pedagògic 
innovador i que de moment opera en mòduls pre-
fabricats en espera del projecte i les obres de cons-
trucció, previstes en un futur. L'anunci va ser una 
sorpresa feta pública conjuntament per Departament 
i Ajuntament en el marc de la planificació escolar i 
l'augment de demanda de places d'ESO. 

20 de juny

 El nom del màxim responsable de la Policia 
Nacional a Mataró no era conegut públicament 
però va passar de cop a primer pla arran de la seva 
detenció arran d'una operació antidroga. L'inspector 
en cap,  presumptament, avisava els traficants de La 
Mina cada vegada que hi havia prevista una opera-
ció policial. S'acusa l'inspector dels delictes de re-
velació de secrets i suborn i el policia va ingressar a 
presó preventiva, a més de ser suspès de sou i càrrec. 

Tot l'any

 L'Alcalde de Mataró acaba 2017 en situació política 
substancialment diferent de com el va començar. 
En aquests 12 mesos ha estat un dels batlles més 
mediàticament situats en contra l'1-0, ha vist com 
era esbroncat en actes públics o festius i ha acabat 
perdent el soci de govern que era Convergència i 
Unió. Li han volgut fer una moció de censura i tam-
bé es va regalar un acte de desgreuge partidista a 
Cerdanyola. Resistirà amb 6 de 27 regidors?

El Rengle

IES Les Cinc SéniesFélix Riesco

David Bote
A

AB

A ED

F I
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27 d'agost

  Als 95 anys d'una vida ple prolífica moria Joaquim 
Llovet, considerat el gran historiador de Mataró. Va 
ser guardonat en sis ocasions amb el Premi Iluro 
de Monografia Històrica, essent l'autor que se l'ha 
adjudicat en més ocasions al llarg de la història del 
certamen. Ha estat un dels grans historiadors locals,  
deixeble de Marià Ribas a més de ser mestre i re-
ferent de les generacions d'investigadors històrics 
posteriors a ell.

3 de febrer

 El mataroní va ser homenatjat amb una exposició 
d'objectes musicals organitzada per la Fundació 
Iluro. El periodista i crític musical, el qual va morir 
l'any 2015, va col·leccionar al llarg de la seva vida 
tota mena d'objectes relacionats amb el món de la 
música: des de la guitarra d’Eric Clapton, el baix de 
Paul McCartney o el piano amb el qual John Lennon 
va compondre la peça ‘Double Fantasy’, passant per 
objectes de Pau Riba, Sau o Sopa de Cabra.

24 d'agost

 La mort sobtada del mataroní als 60 anys va sac-
sejar l'art local. Cuyàs, pare juntament amb Jaume 
Simon de la Matarona –que torna a lluir al capda-
munt de la Via Europa– va ser artista visual durant 
les últimes quatre dècades i era professor de disseny 
gràfic, il·lustració i vídeo a l'Escola d'Art i Superior 
de Disseny Pau Gargallo de Badalona. Serà recordat 
associat al cartell de Les Santes de 1995 o a la seva 
pertinença a CAPS.A.

24 de juliol

 La commemoració dels 75 anys de l'afusellament 
de Joan Peiró ha servit per posar en valor històric 
la figura de l'anarcosindicalista, impulsor del Forn 
del Vidre, dirigent de la CNT i Ministre durant la 
República. L'acte més rellevant va tenir lloc al juliol 
amb la presidenta del Parlament Carme Forcadell 
presidint un homenatge al Cementiri. Diferents 
iniciatives com un documental, estudis o actes han 
contribuït a difondre la seva figura.

Joaquim Llovet

Jordi TardàJordi Cuyàs

Joan Peiró
J

JJ

AJ
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1 d'abril

 Al març d'enguany va tenir lloc la primera edició 
de 'Teixim el lleure a Mataró', una jornada d'acti-
vitats conjuntes entre les associacions de lleure de 
la ciutat nascuda de la Taula d'Entitats de Lleure. 
A Mataró hi ha un gran nombre d'entitats de lleure 
que treballen per fomentar l'educació en el lleure 
dels infants i joves. Concretament, el teixit associatiu 
compta amb un miler d'infants aproximadament 
atesos per uns 300 voluntaris. 

Octubre i novembre

 El 3-O és la data que els mataronins recordarem 
per haver congregat la manifestació més majoritària 
de la història del municipi: 10 milers de persones 
segons l'organització van recórrer els carrers de 
Mataró per rebutjar la violència que va tenir lloc 
pel Referèndum. Manifestacions també són les que 
han protagonitzat en diverses ocasions els partida-
ris de mantenir la unió d'Espanya i Catalunya sota 
el lema: 'Mataró es queda a Espanya'.

29 de maig

 Torna la lluita aferrissada de l'Ajuntament per evitar 
l'obertura de macroprostíbuls a la nostra ciutat. La 
darrera sentència del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya (TSJC) va declarar vigent la llicència 
ambiental d'un dels prostíbuls. Tot i això, aquesta 
no va ser suficient per a l'obertura del local, perquè 
també caldria una llicència d'obres de la qual els 
propietaris no disposen. Tots els grups municipals 
del consistori fan pinya contra els bordells.

13 d'abril

  Part de l'Arxiu històric de més de dues dècades 
de Josep Gomà i Carol va ingressar al fons de Can 
Palauet. D'aquesta manera es posa a l'abast de qui 
ho volgués els guions d'hores davant el micròfon de 
ràdio esportiva local, amb tot luxe de detalls sobre 
tots els equips de la ciutat. La donació revesteix de 
gran importància, a més, per l’ordre metòdic amb 
el qual el mateix Gomà ordenava i indexava tot el 
contingut que generava.

Lleure

Macroprostíbuls

Josep Gomà
A

B

J L

M Manifestacions
M
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7 de gener

 L'Ajuntament vol facilitar l'ampliació del centre 
comercial Mataró Parc però té clar que hi posa-
rà condicions per no perjudicar el petit comerç. 
Actualment, els terrenys per on vol créixer Mataró 
Parc són zona verda i per fer realitat l'ampliació cal 
que l'Ajuntament aprovi un canvi de planejament 
urbanístic d'aquests espais. El projecte d'ampliació 
es concreta en la creació de 30.000 metres quadrats 
destinats a sectors com bricolatge, decoració i llar.

4 d'abril

 L'Ajuntament va impulsar al mes d'abril una nova 
campanya per inspeccionar pisos buits de bancs 
per detectar si hi havia ocupes i així reclamar-los 
per a lloguer social. Concretament es van proposar 
inspeccionar 368 pisos de la ciutat, la major part 
dels quals estaven situats als barris de Cerdanyola 
i Rocafonda. Es calcula que hi havia a Mataró uns 
3.400 habitatges buits, un 25% dels quals estarien 
ocupats segons les estimacions.

5 d'octubre

 Els grups municipals de CiU –exsoci de govern– 
ERC, Volem i la CUP van plantejar-se la possibilitat 
de fer una moció de censura contra l'Alcalde de la 
ciutat pel seu posicionament envers els temes de 
país. La suma de partits sobiranistes havia d'arribar 
a 15 però la pressió a ICV-EUiA i la regidora no ads-
crita no va fer efecte. D'aquesta manera la possible 
moció de censura no va prosperar, i David Bote i el 
PSC continuen amb el seu govern en solitari.

11 de novembre

  És el mataroní que va aconseguir la victòria d'un 
dels tornejos de pòquer més prestigiosos que hi ha: 
el Main Event de les World Series of Poker Europe. 
Roca és jugador de pòquer en línia, activitat que 
va convertir en la seva professió ja fa tres anys. 
En aquesta ocasió, però, va ser a la ciutat txeca de 
Rozvadov com a representant de la web 888poker. 
La victòria final, molt seguida en streaming, li va su-
posar el suculent premi de més d'un milió d'euros.

Mataró Parc

OcupacionsMoció de censura

Martí Roca
M

MM

M

O
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4 de febrer

 El Mataroní Il·lustre va morir al febrer d'aquest 
any a l'edat de 98 anys. Botànic de professió va 
ser nomenat membre de la Galeria de Mataronins 
Il·lustres el maig del 2009 pel Ple Municipal. El qua-
dre amb la figura de Pere Montserrat es va presen-
tar públicament el 14 d’octubre de 2011, durant un 
acte d’homenatge celebrat al Saló de Sessions. Pere 
Montserrat va ser un científic de prestigi reconegut 
en els àmbits de la botànica, l’ecologia i l’agronomia.

Tot l'any

 El conflicte laboral viscut pel cos policial va arren-
car amb sonores protestes econòmiques i denún-
cies d'excessius comandaments i va acabar amb la 
concessió del complement salarial específic per la 
perillositat de la seva feina. Concretament es tracta 
d'un augment d'uns 200 euros mensuals en cator-
ze pagues. Dins el conflicte hi havia també sobre 
la taula un tercer factor: el mal clima laboral en el 
si del cos, que ja estan treballant per solucionar.

26 d'abril

 L'exparella de la mataronina Piedad Moya final-
ment va ser condemnada a quinze anys de presó 
pel seu assassinat. Després de la desaparició de 
Piedad Moya l'any 2014, la seva família ha cercat 
el cos sense èxit. Segons els indicis que van servir 
per condemnar l'home, el cos hauria d'estar en un 
punt inconcret entre Mataró i Dosrius. La família 
estava convençuda que trobaria les restes en un pou 
de la finca familiar però el cadàver no va aparèixer.

16 de novembre

 S'aprova la nova ordenança de tinença, protec-
ció i control d'animals. Una de les aportacions més 
destacades és l'obligació de diluir l'orina dels gos-
sos amb aigua, així com l'obligació de disposar 
d’un espai amb ventilació, humitat, temperatura, 
llum i aixopluc adequats i necessaris per evitar cap 
patiment a les mascotes. Les sancions aniran en 
funció del tipus d’infracció amb multes des de 100 
fins a 3.000 euros.

Pere Montserrat

Policia LocalPiedad Moya

Ordenança d'animals
M

PP

O P
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Programa especial per a start-ups de salut
El TecnoCampus i Foundingers Group impulsen la primera convocatòria del programa, 
adreçada a innovacions digitals en l'àmbit de la salut 

Empreses: Redacció 

 La Fundació Tecnocampus i l’em-
presa Foundingers Group posen en 
marxa una acceleradora d’empre-
ses de l’àmbit de la salut anome-
nada Kenko. L'empresa s'activa-
rà amb el suport de la plataforma 
Telefònica Open Future i es proposa 
acollir projectes d'alt potencial de 
creixement en el sector de la salut 
que comptin amb un producte vi-
able i amb un equip compromès 
en el projecte. El termini per a la 
presentació de sol·licituds per for-
mar-ne part acaba el 5 de febrer.

Col·laboració públic-privat
L’acord entre la Fundació 
TecnoCampus Mataró-Maresme, 
que gestiona el parc del mateix 
nom, i Foundingers Group, permet 
posar en marxa aquest programa 
amb la col·laboració entre el sector 
públic i el privat. L'experiència in-
dividual dels socis i col·laboradors 
es trasllada a un programa d'ac-
celeració que espera adaptar-se 
a les necessitats de les start-ups 
participants.

Un nou espai
En una primera fase, el projecte 
de Kenko s’adreça a start-ups amb 
innovacions digitals en el sector 
de la salut. Els projectes que for-
min part d’aquesta acceleradora 
rebran un conjunt de serveis ori-
entats a afavorir el seu creixement, 
maduració i desenvolupament del 
model de negoci. 

A més, comptaran amb l'ajuda 

d'un equip de mentors, la forma-
ció d'experts externs, un espai de 
treball gratuït en una ofi cina de 
l’edifi ci dedicat a la salut TCM6 
del TecnoCampus i moltes altres 
facilitats. L'espai TCM6 està pre-
vist que s’ampliï el pròxim mes 
de febrer amb nous espais per a 
empreses. 

L’objectiu per al TecnoCampus 
és que les empreses innovadores, 
un cop consolidades, puguin es-
tablir-se en aquest nou edifi ci en 
règim de lloguer.

Més informació

La informació més 
detallada es pot trobar 
a la pàgina web de la 
Fundació TecnoCampus 
Mataró-Maresme

La plataforma de 
Telefónica Open Future 
que es proposa ajudar 
empreses tecnològiques 
dona suport a Kenko

AMB EMPENTA
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Dogi creix amb l'adquisició 
de l'empresa tèxtil Ritex
Es dispara el seu valor en borsa per sobre del 6% 
després d'anunciar l'operació 

Dogi es van disparar per sobre del 
6% després de conèixer aquesta 
operació. 

L'empresa adquirida
Ritex és una companyia amb seu 
central a Parets del Vallès especi-
alitzada en la fabricació de peces 
de bany, cotilleria, peces esporti-
ves i prêt-a-porter amb presència 
a l'Estat espanyol, Itàlia, Estats 
Units i Portugal. La inversió de 
Dogi permetrà reforçar la divisió 
de teixits elàstics. La integració de 
Ritex incrementarà en un milió 
d'euros anuals l'Ebitda (la mesura 
del benefi ci que pretén mesurar la 
rendibilitat econòmica d'una em-
presa) de Dogi, segons ha comu-
nicat la companyia del Maresme.

L'empresa Ritex va tancar l'exer-
cici de l'any 2016 en 7,4 milions 
d'euros de facturació i la previsió 
és arribar als 8 milions al tancar 
aquest 2017. 

Estratègia sostinguda
L'adquisició de Ritex forma part 
de l'anunciada estratègia de Dogi 
de crear un gran grup tèxtil, tant a 
base d'adquisicions com de crei-
xement orgànic.  

Durant aquest 2017 Dogi ja ha 
tancat les compres de les empre-
ses QTT i Busmartex, a més de 
l'adquisició de Treiss en el 2016. 
Cal recordar que Dogi és l'única 
empresa maresmenca que cotit-
za a borsa.

Economia: Redacció 

  El grup tèxtil Dogi amb seu a 
El Masnou ha anunciat l'adqui-
sició de la companyia catalana 

Ritex, amb una facturació prevista 
per aquest any 2017 de 8 milions 
d'euros. El valor de les accions 
en el mercat continu espanyol de 
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Amb Empenta

18,5 milions d'euros per la 
Fundació TecnoCampus
Aquesta és la partida pressupostària pel 2018, un milió 
de la qual es destinarà a concedir beques i ajuts

Tecnocampus: Redacció 

 El patronat de la Fundació 
TecnoCampus Mataró-Maresme 
va aprovar un pressupost de 18,5 
milions d’euros per a l’any 2018, 
una xifra superior que la de l'any 
anterior, que era de 17,1 milions 
d'euros. El pressupost aposta un 
cop més per pujades moderades 
dels preus de les taxes universi-
tàries, les quals augmentaran un 
1,5%. Per reforçar l'estructura or-
ganitzativa de la Fundació, han 
previst la contractació de vuit nous 
professors permanents i quatre del 
personal d'administració i serveis.

El pressupost del 2018 contem-
pla les beques, ajudes i bonifica-
cions de la matrícula que s'adju-
dicaran als alumnes, a les quals 
es destinaran un total d’1 milió 
d’euros, un 7% més que l’any pas-
sat. Aquests diners es dedicaran 
fonamentalment a la matrícula 
de graus.

El 2016, amb la inauguració del 

nou edifici, es va fer la primera 
ampliació fora dels límits de l’edi-
fici inaugurat el 2010. El 2017 es 
completa la inversió en aquest edi-
fici, i s’hi habilitaran més espais 
per a acollir empreses, ja que els 
existents ja estan al cent per cent 
d’ocupació.

Més de 3.000 estudiants
Quant a la xifra d’estudiants matri-
culats, la previsió és consolidar el 
fort creixement dels darrers anys, 

amb un total de 3.338 estudiants 
de grau. A aquests, cal afegir-hi 
aproximadament 200 alumnes 
de postgrau i màster, alguns dels 
quals comencen aquest gener. A 
tots els estudiants s'hi sumen un 
centenar de professors associats 
que provenen del món professi-
onal, 79 professors permanents 
i 81 treballadors d'administració 
i serveis.

Les aportacions municipals
Les aportacions de l’Ajuntament 
continuaran destinades un any 
més en la devolució dels préstecs 
contrets per sufragar la construc-
ció de la seu del TecnoCampus, 
inaugurat el 2010. Concretament, 
aquesta aportació serà de gairebé 
dos milions d’euros, similar a la 
de l'any passat.
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Nostrum emet la primera
moneda virtual d'empresa  
Confia en poder captar 50 milions d'euros en una  
iniciativa pionera a l'Estat Espanyol

Economia: Redacció 

 Nostrum serà la primera empre-
sa productiva de l'estat espanyol 
que posarà en marxa la seva prò-
pia moneda virtual sota el nom de 
'meal' (àpat). L'emissió d'aquesta 
moneda permetrà a la companyia 
de restauració captar 50 milions 
d'euros fins a l'abril del 2018, re-
cursos que serviran per ajudar a 
potenciar el pla d'expansió a cinc 
anys de 140 milions d'euros. 

Nostrum vol que aquest pla 
d'expansió serveixi per passar 
de les poc més de 130 botigues 
actuals a unes 800 en diferents 
països europeus i de fora de la 
Unió Europea. Quirze Salomó, pre-
sident executiu de Home Meal, 
empresa propietària de Nostrum, 
ha manifestat la seva confiança 
que amb l'inici d'aquest pla ex-
pansiu la companyia superi les 
pèrdues d'1,73 milions en el pri-
mer semestre i entri en beneficis 

el segon semestre del 2018.
L'emissió de la nova moneda 

'mealToken' es farà a través d'una 
Oferta Inicial Token (ICO en ter-
minologia anglesa –Initial Coin 
Offering), un equivalent a una 
oferta pública de venda d'acci-
ons però sense tenir una regulació 
especifica, ni tenir drets concrets 
ni liquiditat immediata, com sí te-
nen els accionistes que acudeixen 
a una OPA.

L'emissió s'iniciarà en el primer 

trimestre del 2018 entre inver-
sors privats i internacionals del 
segment de la moneda virtual. 
La presentació de l'emissió es 
farà a primers del gener pròxim 
a la ciutat nord-americana de Les 
Vegas. A l'abril, els més d'un mi-
lió de persones que formen part 
del Club de Fans de Nostrum po-
dran adquirir aquesta moneda 
per utilitzar en les cadenes de 
restaurants de Nostrum.

L'emissió de la nova moneda, 
token, és per un total de 100 mi-
lions d'euros “dels quals ara s'ai-
xequen 50 milions d'euros” ha 
explicat Salomó. El president ha 
afegit que aquests 50 milions es 
destinaran en la seva integritat a 
“accelerar” aquest pla expansiu i a 
obrir nous centres arreu d'Europa, 
inicialment a Alemanya i França.
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COMPRA VENDA IMMOBILIARIA

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

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

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

TRASPASSOS-LLOGUERS

ES LLOGUEN VIVENDES a diferents 
zones de Mataró, cases, naus in-
dustrials. Opcions de compra. 
607.444.232
LLOGO HABITACIÓ EQUIPADA tv, 
micro, nevera, internet, dret a cui-
na. Zona privilegiada. 639.703.037
LLOGO HABITACIÓ EIXAMPLE. 
93.798.75.69
ALQUILO HABITACIÓN señor. 
611.454.139
LOCAL ESQUINERO 80M2. 375€/
mes. 93.798.81.06 /635.969.910

TREBALL

SE PRECISA ENCARGADA para piso 
de relax en Mataró. Edad máxima 
50 años. Disponibilidad para hacer 
turnos rotatorios incluidos fi nes de 
semana y festivos. Alta en la S.S. 
655.226.610
ME OFREZCO CUIDADO personas 
mayores y trabajo doméstico. 
628.639.854
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA. 
634.682.302 /632.937.308

TREBALL

S'OFEREIX NOIA PER cangurar i/o 
donar classes d'anglès a nens i 
nenes de 6 a 14 anys. Interessats 
trucar al 698.591.029 Aina
LIMPIO, CUIDO MAYORES, ayudante 
cocina. 602.322.014
BUSCO FAENA: limpiar, cuidar 
mayores, compañía. Día o noche. 
602.324.901 /631.957.640
M'OFEREIXO PER REALITZAR 
gestions diverses, compres, petits 
transports, acompanyar gent gran, 
etc., Amb cotxe propi. Rigurositat 
i seriositat. 667.406.240 (Albert)
BUSCO TRABAJO  l impieza, 
cuidado mayores. 659.562.623 
/632.194.086
CHICA BUSCA TRABAJO cuidado 
abuelos, limpieza por horas. 
631.310.067

PROFESSIONALS

GRUP D’HAVANERES Mestre d’Aixa. 
Havaneres, cançó marinera. Festes 
majors, festes de carrer, festes 
privades, casaments, aniversaris, 
etc. Informació sense compromís 
605.686.269 (www.mestredaixa.
com). havaneres@mestredaixa.com 
CASAMENTS. SOPRANO posa 
el cant a la teva cerimònia. Fes 
que aquest dia tan especial sigui 
inoblidable. 625.947.230 Rosa 
SE HACEN OJALES y se ponen 
botones. Tel. 93.790.82.32 
REFORMES DE LA LLAR al millor 
preu. Cuines, banys, terres, etc. 
Un bon equip de professionals al 
millor preu. 677.592.739 
PAVIDNET: Neteja, manteniment 
i  abri l lantats.  Pressupost 
sense compromís. 93.757.76.83 
/607.249.790 
REFORMAS, OBRAS, reparaciones, 
a lbañ i ler ía ,  e lectr ic idad , 
fontanería, gas, pintura. Económico 
670.232.977

ECONÒMICS

www.totmataro.cat/economics
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PROFESSIONALS

MUDANZAS, PORTES, MONTAJE /
desmontaje muebles. 20 €/hora. 
698.645.233 WhatsApp
LAMPISTERÍA FERNÁNDEZ. 
Reparaciones, instalaciones. Agua, 
gas y electricidad. 610.565.628 
/93.799.64.77 /607.194.711
P I N TO R.  P R ES U P U ESTOS 
ajustados. 607.480.942
MASAJE ORIENTAL. C/Iluro 98. 
688.159.295
ADVOCADA A MATARÓ  i  al 
Masnou. Assumptes civils, penals, 
matrimonials. Consulti sense 
compromís. 93.188.41.72
MUDANCES ECONÒMIQUES. 
692.021.141

CLASSES

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

TAROT

TAROT. 806.533.128

VARIS

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

CONTACTES

LAIA 45 CATALANA. 687.072.165
LA MEJOR CASA relax de Mataró. 
12 chicas disponibles para tus 
fantasías. www.ScortAbril30.com. 
93.741.63.41 /657.894.558
NOVEDAD NORA 21  años. 
631.129.242
DÚPLEX 60 €/MH. 631.286.930
MASAJE CUERPO ENTERO. 1 
chica japonesa, 2 chicas chinas. 
Rocafonda. 688.192.012
MASAJE. ZONA PL. Catalunya. C/ 
Antoni Comas 5. Chicas coreanas. 
602.074.387
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Carrer d’en Xammar, 11
T 93 796 16 42
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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
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  Fa pocs dies que han fi nalit-
zat les obres d’urbanització de la 
nova zona verda que, a la ronda de 
Leopoldo O’Donnell, ocupa l’espai 
públic resultant de l’enderroc de 
l’antic edifi ci de Can Civit. L’espai, 
amb una nova zona de jocs infan-
tils, ja es podia utilitzar des de feia 
setmanes, però quedava pendent 
retirar l’armari de les antigues es-
comeses de subministrament elèc-
tric, treballs que s’han dut a terme 
en darrer terme.

Des del juny
Les obres de la nova zona verda van 
començar el passat mes de juny. 
L’antic edifi ci de pintures es va en-
derrocar i es va deixar el solar lliure 
per començar les obres d’urbanit-
zació. La nova plaça, de 975 m², 
té una zona de jocs infantils amb 
tancament de fusta que incorpora 
un gronxador adaptat per a infants 
amb problemes de mobilitat. Al 
costat de la ronda s’ha col·locat 
paviment de vorera de peces de 
pedra artifi cial. L’eixamplament de 
la vorera ha permès plantar més 
arbres i s'han col·locat papereres, 
bancs i una font.

Amb el nou espai de 
jocs infantils

Obres enllestides a la 
nova plaça on hi havia 
Can Civit

La plaça enllestida Cedida 

Ciutat
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Febrer

 A principis de l'any 2017 es van aprovar els pressu-
postos del govern municipal amb el suport del Partit 
Popular –al qual li van acceptar 90 al·legacions– i 
de Ciutadans. Els regidors de Convergència i Unió 
–el partit que formava govern amb els socialis-
tes– es van negar a sortir a la fotografia per ordres 
del PDeCAT al·legant que el pacte s'havia acordat 
amb partits espanyolistes i totalment allunyats de 
la seva ideologia.

Tot l'any

 El 2017 ha estat l'Any de Josep Puig i Cadafalch, 
per donar a conèixer la seva vida i obra. El 2017 se 
celebraven 150 anys del seu naixement i 100 del seu 
nomenament com a President de la Mancomunitat i 
per això es va decidir celebrar l'Any Puig i Cadafalch 
a tot Catalunya, amb lideratge de Mataró en els es-
deveniments organitzats. Entre ells s'ha realitzat 
una obra de teatre a Can Gassol, una ruta per vuit 
edificis seus o una exposició de gran format.

27 de març

 L'edifici d'Elies Rogent, un dels més singulars de 
la ciutat i ubicat estratègicament en ple eix cultural 
de la Riera, a tocar del Cafè Nou ja se sap a què es 
destinarà. Després de ser seu de diferents entitats 
el govern hi vol situar un espai polivalent, amb sales 
d'exposició i actes, tallers, aules i residència pensada 
per a la difusió de l'art. A la Presó s'hi ha de concen-
trar l'activitat del MAC –Mataró Art Contemporani– i 
el Taller de Gravat, entre altres entitats. 

Novembre i desembre

 El Ple Municipal de novembre va aprovar una 
proposta de resolució per reclamar la llibertat dels 
presos polítics. Un dels acords de la proposta era 
penjar una pancarta al balcó de l'Ajuntament per 
demanar-ne la llibertat i, tot i que es va penjar, l'al-
calde la va fer retirar. Segons va dir, ho va fer per 
garantir la neutralitat de l'Ajuntament. A més, la 
ciutadania s'ha concentrat en nombroses ocasions 
per demanar, també, la llibertat dels presos.

Pressupostos

Puig i CadafalchPresó

Presos polítics
P

PP

P
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24 de febrer

 A principis d'any l'Ajuntament es va marcar l'ob-
jectiu de doblar la recollida selectiva en només tres 
anys, un propòsit ambiciós que vol respectar la nor-
mativa europea. La idea del consistori és passar del 
34,4% actual, al 60% que estableix la normativa. Cal 
destacar que el 34,4% de la ciutat resta immòbil des 
de fa ja 10 anys. Aquest objectiu no només suposaria 
una millora pel medi ambient, sinó que també be-
neficiaria econòmicament l'Ajuntament de Mataró.

28 de gener

 Davant el drama dels refugiats que ha sacsejat 
el continent europeu, a Mataró i la comarca s'han 
organitzat iniciatives per conscienciar sobre la seva 
situació i la importància d'ajudar. Un exemple va 
ser el gran acte que va tenir lloc al Foment sota el 
títol 'Prou excuses, obrim fronteres!' amb la parti-
cipació de músics i amb el testimoni de refugiats. 
També cal destacar l'espectacle de dansa 'Welcome' 
d'Amebeu Teatre que es va estrenar a Argentona.

1 d'octubre

 L'1 d'octubre de 2017 va citar a les urnes a milers 
de mataronins, 31.371 dels quals van exercir el seu 
dret a vot. El resultat va ser un sí aclaparador: el 90% 
dels mataronins van donar suport a la independèn-
cia de Catalunya. Durant el cap de setmana de l'1 
d'octubre centenars de persones van fer guàrdia als 
col·legis electorals de Mataró per garantir les vota-
cions. Per la seva banda, David Bote va negar-se 
a cedir els espais municipals per a les votacions.

16 de maig

  L'artista del cartell Les Santes 2017. El jove mata-
roní de 30 anys va optar per una obra que conté 63 
elements propis de la Festa Major distribuïts damunt 
d'un fons de color 'juliana'. Amb un gran 'Glòria a 
Les Santes' completava el disseny que va protago-
nitzar Les Santes d'enguany. L'artista va optar per 
aquest disseny que qualifica de conceptual i figura-
tiu a la vegada, amb figures diverses com  un tall de 
xíndria, un got de juliana o un coet de Matinades.

Reciclatge

RefugiatsReferèndum

Raül Roncero
R

RR

AR
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14 de gener

 Un dels moments més polèmics de l'any el va 
protagonitzar The Bot per l'espectacle sexual que 
va tenir lloc en el seu local, organitzada per la marca 
de roba Bullpark. La cita va acabar amb quatre noies 
practicant sexe oral damunt les taules dels clients, 
un espectacle pornogràfic en tota regla que va trans-
cendir i que va comptar amb menors d'espectadors. 
L'Ajuntament va inspeccionar i clausurar l'espai, 
que va reobrir al cap de pocs mesos.

3 d'octubre i 8 de novembre

 En rebuig a la violència viscuda durant el 
Referèndum de l'1 d'octubre un gran nombre de 
mataronins i establiments es van sumar a l'atura-
da general del dia 3 d'octubre. Alguns sindicats van 
elevar l'aturada a la categoria de vaga general. La 
convocatòria es repetiria el 8 de novembre, aquest 
cop sense l'adscripció d'empreses i sindicats grans 
i amb unes 4.000 persones manifestant-se per la 
Via Europa i tallant la C-32 i altres infraestructures.

Tot l'any

 Unes 850 hectàrees de boscos de pi pinyer estan 
afectats de tomicus a la comarca. Sota aquestes 
dades el Departament d'Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació va anunciar l'obertura d'una 
nova línia d'ajudes per a la gestió forestal dels bos-
cos afectats per la plaga de l'escarabat. Es calcula 
que es podrà actuar sobre un total de 160 hectàrees 
de les 850 que el Departament calcula que ja estan 
afectades el dia d'avui.

16 d'octubre

  Les malalties infeccioses han estat protagonistes 
aquest any de La Marató de TV3 i d'esdeveniments 
com la 'Sepsis Challenge', una marxa per recaptar 
fons i conscienciar sobre la sèpsia. Es tracta d'una 
malaltia infecciosa que es dóna quan, una infec-
ció aparentment localitzada, s'escampa i danya 
els teixits i òrgans del cos. Es tracta d’una malaltia 
freqüent i molt greu que pot afectar a persones de 
qualsevol edat, també a nens petits.

The Bot

Vaga generalTomicus

Sèpsia
R

RT

AS T

V
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 Nadal a Mataró  

L'arribada dels Missatgers és la 
primera presa de contacte amb 
la màgia dels Reis i el pròleg de 
la Cavalcada del dia 5

P
er Nadal no hi poden faltar els tan esperats 
missatgers i missatgeres de Ses Majestats 
els Reis Mags d'Orient. Després de creuar la 

mar Mediterrània els missatgers i missatgeres reials 
arribaran al Port de Mataró a bord del vaixell Sant 
Ramon. Ho faran el diumenge 31 de desembre de 2017 
a les 12.30h del migdia. La jornada, a més, comptarà 
amb un taller de gospel i un concert molt especial a 
càrrec del grup mataroní GospelSons. La Direcció de 
Cultura de l'Ajuntament de Mataró organitza aquest 
esdeveniment que, en cas de pluja, serà traslladat a 
Can Gassol, a la plaça de la Pepa Maca.

Arriben els missatgers reials
Aquest diumenge, al Port, amb  gospel i 
xocolatada per a tothom 

A més, l'activitat comptarà amb una xocolatada per 
a tothom mentre reben els missatgers i esperen a 
donar-los la carta dirigida a Ses Majestats els Reis 
d'Orient. La xocolata serà sense gluten ni sucre per 
facilitar que pràcticament tots els assistents en pu-
guin prendre.

Gospel per a tothom

A partir de les 11.30 h del matí, una hora abans de l'ar-
ribada dels missatgers, el grup mataroní GospelSons 
oferirà un taller de gospel i, a continuació, mentre 
els nens i nenes entreguin les seves cartes als tres 
missatgers, farà una actuació ben especial.

Del 2 al 5 de gener, a rebre cartes

Del 2 al 5 de gener, els Missatgers es repartiran en 
diferents espais de la ciutat per rebre les cartes i ini-
ciar els encàrrecs de cara a assegurar que el matí del 
6 de gener tothom rebi correctament els seus regals.
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T
orna el Cap d'Any més gros! Amb l'Associació 
Cultural OCA de Mataró (Operació Cap d'any). 
Aquesta entitat, juntament amb la col·laboració 

de l'Ajuntament de Mataró, organitza la revetlla 
popular mataronina per tancar l'any 2017 i donar 
la benvinguda al 2018 amb la millor companyia. Se 
celebrarà a la plaça Santa Anna entre les 00.30h i 
les 7h del matí. Abans d'això, però, els organitza-
dors aposten per una tarda d'activitats infantils el 
diumenge 31 a la tarda i per celebrar les campanades 
en companyia a la plaça Santa Maria. Després del 
toc de les campanades, la comitiva baixarà acompa-
nyada d'una cercavila de músics fi ns a la plaça Santa 
Anna, on tindrà inici l'OCA 2018.

Concretament, l'OCA començarà amb la segona edició 
de l'OCA dels més petits, una estona que vol donar 
un espai als més petits per celebrar el Cap d'Any, i 
que tindrà lloc el dia 31 a les 17.30h. Enguany serà 
el Mag Nil qui dinamitzarà la tarda, acompanyat de 
diversos tallers i d'un berenar per a tots els infants.

Campanades a Santa Maria

Després de les activitats serà el moment de sopar 
amb la família o els amics per anar, ja amb la panxa 
plena, cap a la plaça Santa Maria a esperar que si-
guin les dotze de la nit. Serà llavors quan sonaran les 

Començar 2018 amb bon peu
L'OCA, la festa més grossa de Cap d'Any, torna 
a Santa Anna amb la música més festiva 

campanes i tothom podrà menjar els dotze grans de 
raïm com diu la tradició. Un cop fetes les celebraci-
ons d'entrada d'any, els organitzadors proposen una 
novetat: una cercavila amb músics mataronins que 
conduirà a la comitiva a la plaça Santa Anna sota el 
ritme més festiu per començar la festa.

Llavors sí, serà el moment de gaudir d'unes hores 
amb la música més festiva a càrrec dels PD Postdata 
i DJ Jon Kieb. Fins a les set del matí es podrà moure 
l'esquelet i consumir diverses begudes a preus po-
pulars a la barra de la festa. Des de l'organització 
segueixen fent una crida als voluntaris que s'animin 
a servir begudes durant una estona de la nit, una 
tasca molt necessària per garantir el funcionament 
de la festa. Per participar-hi és necessari enviar un 
correu a: ocamataro@gmail.com

L'accent en la seguretat

Aquesta edició es caracteritza per l'aposta en la se-
guretat amb un reforç de la mateixa per garantir-la 
als participants i voluntaris i també per la renovació 
de la imatge de l'OCA després de vuit anys. 

La festa també rebutja la violència masclista i és per 
això que comptarà amb un Punt Lila que oferirà suport 
i informació a tothom qui ho necessiti durant la nit.
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Previsions astrològiques per 
DHANNA ASTRÒLOGA Diplomada 

per l’Associació d’Astrologia de Catalunya. 

www.totmataro.cat/horoscop

Horòscop
Àries (21/3 al 20/4)

Potser la parella o algú altre, t'aju-

darà a tenir una visió menys rígida i 

bel·licosa de les coses, sobretot del 

futur. Tenir fe i deixar-se portar és a 

vegades, necessari.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

Millor estabilitat material però també 

la necessitat de cercar oasis d'eva-

sió per equilibrar el teu cos i ànima. 

Vas organitzant el teu dia a dia i tens 

plans pel futur.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Sents més necessitat d'assegurar-te 

a nivell econòmic, familiar, sentimen-

tal... Vols cohesió i compromís. Ara 

mateix no tens tantes ganes de jugar. 

Prefereixes l'estabilitat.

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

En aquest moment pots ser el rei de 

la festa. Et costarà passar desaperce-

but, atraus les mirades perquè brilles 

especialment. Tindràs la sensació 

d'haver arribat a casa.

Taure (Del 21/4 al 20/5)

Sembla que el passat et visita o bé 

tu el cerques. Si creus que has de 

fer un pas enrere per deixar alguna 

cosa clara o demanar perdó, ara pots 

trobar millor receptivitat.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

Et concentres en tasques domèsti-

ques que has deixat enrere. Valores 

treballar a casa o dedicar temps a un 

negoci propi. Compte amb les menti-

des, poden passar-te factura.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Fins i tot aquells que no volen saber 

gran cosa de la família, tindran algun 

contacte. Augment de la vida social 

i també de la teva moderació verbal 

en algunes qüestions.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

Si normalment ets sociable, ara prefe-

riràs la solitud i l'aïllament. Sobretot 

si necessites posar idees en ordre 

per organitzar l'any que comença. 

Gaudiràs de la meditació.

Bessons (21/5 al 21/6)

Penses que la parella o els altres et 

porten la contrària però realment el 

que passa és que tothom té el seu 

punt de vista. Adaptabilitat i com-

prensió són aconsellables.

Verge (Del 24/8 al 23/9)

Potser caldrà revisar de nou alguns 

conceptes que apliques en la teva 

relació amb els altres. Sempre hi ha 

coses a millorar i ser conscient del 

que fem és un primer pas.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

Potser ets envejat a la feina perquè 

les coses et van millor o perquè senzi-

llament tens el suport dels superiors. 

Pensa que si bé t'has de protegir, qui 

enveja, pateix.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)

Fugiràs de les presses, vols fer les 

coses bé. Vius un moment dolç i es-

pecialment sensible. Les qüestions de 

patrimoni o familiars sembla que et 

fan fer gestions diverses.

www.facebook.com/dhannaastro

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

Adreça web del banner invertit:

http://acuratt.com/

70€
Amb el CONCURS de la

PARAULA INVERTIDA i el
concurs del

BANNER INVERTIT

Paraula invertida:

MIDA

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

* El premi caduca als 30 dies

GUANYA
Per optar a la suma dels dos premis s’ha d’enviar la resposta amb 
la PARAULA INVERTIDA i L’ADREÇA WEB DEL BANNER INVERTIT per: 

1- Carta/postal a l’adreça: C/ d’en Xammar, 11, 08301, Mataró.
2- Omplir formulari de participació a: totmataro.cat/concurs.
Si només s’ha encertat un dels dos concursos, s’optarà només a la meitat 
del premi. Més info a: www.totmataro.cat/participa/concursos

PARAULA INVERTIDA: 35€* 
Busca entre els anuncis de la revista la paraula invertida i envia la 
resposta en una carta o postal, o a través de la nostra web.

BANNER INVERTIT: 35€* 
Navega per la web totmataro.cat fi ns trobar el banner invertit, fes clic 
sobre ell i copia l’adreça web i aquesta serà la resposta.

GUANYADOR DEL CONCURS PARAULA i BANNER INVERTIT:
ANGELA VIDAL OLIVERAS
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10:00 TRAÇ DE CULTURA
10:30 CREURE AVUI
11:00 MISSA DE MONTSERRAT
12:30 RADIOFÒNICS
13:30 CAMINANT x CATALUNYA
15:00 GAUDEIX LA FESTA
15:30 CALIDOSCOPI
16:00 CONCERT 'VEUS'
17:30 CAMERATA XXI
18:30 CONCERT QUARTET MÈLT
20:00 LA CONVERSA
20:45 DE TEE A GRENN
21:15 GAUDEIX LA FESTA
22:00 DIUMENGE ESPORTS
23:00 CONCERT JOVES MÚSICS
0:45 CANÇONS NOCTURNES
2:00 GAUDEIX LA FESTA
2:30 TRAÇ DE CULTURA
3:00 TELÓ DE FONS
3:30 LA CONVERSA
4:00 DE TEE A GRENN
4:30 REM A REM
5:00 TELÓ DE FONS
5:30 CALIDOSCOPI

Dilluns 1
7:00 GAUDEIX LA FESTA
7:30 VOLTA I VOLTA
8:00 BA-BA
9:00 CAMINANT x CATALUNYA
10:00 DE TEE A GRENN
10:30 GAUDEIX LA FESTA
11:00 VOLTA I VOLTA
11:30 BA-BA
12:00 DE TEE A GRENN
12:30 GAUDEIX LA FESTA
13:00 VOLTA I VOLTA
13:30 BA-BA
15:00 CAMINANT x CATALUNYA
16:00 DE TEE A GRENN
16:30 VOLTA I VOLTA
17:00 GAUDEIX LA FESTA
17:30 BA-BA
18:00 CAMINANT x CATALUNYA

Dissabte 30
7:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
7:30 CARNET ESPORTIU
8:00 DE TEE A GRENN
8:30 BA-BA
9:00 CATALUNYA TERRITORI TIC
10:00 ÚLTIMA SESSIÓ
10:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
11:00 LA CONVERSA
11:30 CREURE AVUI
12:00 ADOLESCENTS.CAT
12:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
13:00 DOSOS AMUNT
14:00 DE TEE A GRENN
15:00 TRAÇ DE CULTURA
15:30 ÚLTIMA SESSIÓ
16:00 CONCERT
17:00 QUI CANTA, RECANTA!
18:15 CONCERT
20:00 GAUDEIX LA FESTA
20:45 LA CONVERSA
21:15 VOLTA I VOLTA
22:00 COMTES L’ORIGEN DE CAT.
23:30 DE TEE A GRENN
0:00 LA CONVERSA
0:30 CATALUNYA TERRITORI TIC
1:30 CALIDOSCOPI
2:00 TELÓ DE FONS
2:30 TRAÇ DE CULTURA
3:00 ÚLTIMA SESSIÓ
3:30 LA CONVERSA
4:00 GAUDEIX LA FESTA
4:30 ESTUDI 3
5:00 DE TEE A GRENN
5:30 CREURE AVUI

Diumenge 31
7:00 VOLTA I VOLTA
7:30 ÚLTIMA SESSIÓ
8:00 CREURE AVUI
8:30 BA-BA
9:00 CAMINANT x CATALUNYA

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

Dijous 4
7:00 LA CONVERSA
7:30 CALIDOSCOPI
8:00 BA-BA
9:00 VOLTA I VOLTA
9:30 LA CONVERSA
10:00 EL MIRADOR
12:00 LA CONVERSA
12:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
13:00 CALIDOSCOPI
13:30 VOLTA I VOLTA
14:00 LA CONVERSA

15:00 EL MIRADOR
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 LA CONVERSA
18:00 BA-BA
18:30 DE TEE A GRENN
19:00 MATARÓ AL DIA
20:00 TRAÇ DE CULTURA
20:45 MATARÓ AL DIA
23:00 TRAÇ DE CULTURA
23:30 DE TEE A GRENN
0:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
0:30 MATARÓ AL DIA
1:30 TRAÇ DE CULTURA
2:00 GAUDEIX LA FESTA
2:30 MIRADOR
4:30 DE TEE A GRENN
5:00 CARRETERES

Divendres 5
7:00 DE TEE A GRENN
7:30 VOLTA I VOLTA
8:00 BA-BA
9:00 GAUDEIX LA FESTA
9:30 VOLTA I VOLTA
10:00 EL MIRADOR
12:00 TRAÇ DE CULTURA
12:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
13:00 VOLTA I VOLTA
13:30 GAUDEIX LA FESTA
14:00 VOLTA I VOLTA
15:00 EL MIRADOR
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 TRAÇ DE CULTURA
18:00 BA-BA
18:30 CREURE AVUI
19:00 CAVALCADA DE REIS
121:00 ESPECTACLE ZIRCÒLICA
22:00 CAVALCALDA DE REIS 
0:30 GAUDEIX LA FESTA
1:00 VOLTA I VOLTA
1:30 CARNET ESPORTIU
2:00 BDNBOX
2:30 MIRADOR
4:30 ÚLTIMA SESSIÓ

19:00 ESPECTACLE ZIRCÒLICA
20:00 CARNET ESPORTIU
20:45 CAMINANT x CATALUNYA
22:00 ESPECTACLE ZIRCÒLICA
23:00 CARNET ESPORTIU
23:30 ESTUDI 3
0:00 CAMINANT x CATALUNYA
1:00 GAUDEIX LA FESTA
1:30 CARNET ESPORTIU
2:00 DE TEE A GRENN
2:30 GAUDEIX LA FESTA
3:00 VOLTA I VOLTA
3:30 CAMINANT x CATALUNYA
4:30 DE TEE A GRENN
5:00 VOLTA I VOLTA
5:30 CARNET ESPORTIU
6:00 LA CONVERSA

Dimarts 2
7:00 CAMINANT x CATALUNYA
8:00 BA-BA
9:00 RADIOFÒNICS
10:00 EL MIRADOR
12:00 CARNET ESPORTIU
12:30 VOLTA I VOLTA
13:00 DE TEE A GRENN
13:30 CARNET ESPORTIU
14:00 GAUDEIX LA FESTA
15:00 EL MIRADOR
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 CARNET ESPORTIU
18:00 BA-BA
18:30 BDNBOX
19:00 MATARÓ AL DIA
20:00 CALIDOSCOPI
20:45 MATARÓ AL DIA
23:00 CALIDOSCOPI
23:30 VOLTA I VOLTA
0:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
0:30 MATARÓ AL DIA
1:30 CALIDOSCOPI
2:00 ESTUDI 3
2:30 MIRADOR
4:30 CAMINANT x CATALUNYA

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

Programació facilitada per mataró Televisió

TV

TV 1801.indd   1 28/12/2017   16:18



Junts per Catalunya guanya a Argentona
La participació en el municipi és històrica, del 86 per cent i deixa a Esquerra, segona, 
lleugerament per sobre de Ciutadans

Eleccions: Redacció

 Junts x Catalunya va ser la força 
més votada a Argentona en les elec-
cions del passat dijous 21 de de-
sembre al Parlament de Catalunya, 
obtenint 2.349 vots, un 29,26% dels 
vots emesos. Va ser en una jornada 
històrica pel que fa a la participa-
ció en el municipi, que va assolir 
el 86,63%, gairebé cinc punts més 
que ara fa dos anys.

En segona posició va finalitzar 
ERC, amb gairebé el 23% dels vots 
i a poca distància Ciutadans, que 
va superar el 21%. En quarta posi-
ció va situar-se el PSC, seguit de la 
CUP, Catalunya en Comú-Podem, 
mentre que la darrera posició en-
tre els grans partits va ser pel Partit 
Popular que, juntament amb la 
CUP, va protagonitzar la davallada 
més important a la vila en relació 
als comicis catalans del 2015.

La jornada es va desenvolupar 
amb total normalitat al municipi 
i el fet que fos un dia feiner va fo-
mentar que es produïssin algunes 
cues a primera hora del matí i al 
tram final de la jornada, sense més 
incidència.

JxC guanya a tots els col·
legis electorals d'Argen·
tona excepte al Cros, on 
Ciutadans domina

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

RESULTATS ELECCIONS 21-D A ARGENTONA  

Junts x Catalunya 2.349 vots  29,26%
ERC – CatSí   1.838   22,9%
Ciutadans    1.737   21,64%
PSC     791   9,85%
CUP    491   6,12%
CatComú·Podem  431   5,37%
PP     284   3,54%
PACMA    60   0,75%
Recortes Cero   11   0,14%
 
Participació 86,63%
Total votants: 8.049
Abstenció: 1.242 – 13,37%
Vots en blanc: 35 (0,43%) · Vots nuls: 22 (0,27%)

Argentona
www.totmataro.cat/argentona

Tot Argentona 1801.indd   2 28/12/2017   16:36



JxC guanya a tots els col·
legis electorals d'Argen·
tona excepte al Cros, on 
Ciutadans domina Consulti a la 1a pàgina altres ofertes a Mataró

25 ANYS
13.000 IMMOBLES GESTIONATS

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

www.sucasa.es

4129

www.sucasa.es

4129

125.000€

OPORTUNIDAD
Ref. 12764 CENTRO-RONDAS: 1er piso de altura sin ascensor. 
80m2, 3 dorm (2 dobles). Baño completo reformado con bañera. 
Cocina lacada también reformada, galería amplia. Salón comedor 
amplio y luminoso con balcón exterior a la calle. Calefacción. Exce-
lente distribución. Junto a la Ronda Alfonso X. VISÍTELO!!!.

T

189.000€

DÚPLEX REFORMADO
Ref. 11782 JTO. PL. PINTOR CUSACHS: Bonito piso tipo dú-
plex, ascensor.  120 m2. Salón com. 25 m2, chimenea y balcón, 3 
dorm. dobles. Baño  y aseo Gran cocina cerezo, galería. Tza sup. 15 
m2 con trastero. Gres. Aluminio. Calefacción y Aire Acondic. Puertas 
roble. Zona servicios. Planta baja perfecto estado. 

T

66.000€

BUENA RENTABILIDAD
Ref. 12813JUNTO AVDA. PERÚ: Atención inversores!!! Buen 
producto por características. Piso de 1/2 altura, pocos vecinos. 
Distribución cuadrada sin pasillos. Para dejarlo a su gusto. 3 dor-
mitorios (2 dobles). Salón comedor amplio. Cocina de buenas 
medidas. Baño completo. Asequible. 

T

227.000€

ÁTICO DÚPLEX
Ref. 12651 Z. HAVANA: Excelente piso 80m2, 2 plantas. 1ª Pl: 
salón-cocina, baño y 2 habit. 2ª Pl: Estudio, habitación principal, 
baño. Galería 5m2. Terraza 16 m2. Sólo 8 años. A.A por conductos. 
Baño completo + aseo. Vent. aluminio. Ascensor.

T

www.totmataro.cat/argentona

La carpa climatitzada de la Plaça Nova creix de mida

Argentona repeteix festa 
popular de Cap d'Any

La carpa de la festa de cap d'any creix a Argentona Cedida

núm. 1801 del 30 de desembre de 2017 al 4 de gener de 2018

   Després de l'èxit de l'any passat, 
Argentona repeteix festa popular 
de Cap d'Any amb els mateixos 
elements que van triomfar per re-
bre el 2017. A partir de les 23:40 
hores, a la plaça de l'Església es 
podrà gaudir d'unes sorprenents 
campanades. Seguidament es bai-
xarà en rua fi ns a la Plaça Nova 
de forma animada; i un cop allà 
a partir de les 00:30 hores es con-
vida a tots els veïns i veïnes a gau-
dir d'una nit divertida a la carpa 
que s'instal·larà a la plaça Nova, 
amb música per a tots els gustos 
fi ns ben entrada la matinada.  La 
principal novetat és que la carpa, 
totalment tancada i climatitzada, 
creix de mides respecte fa un any.

Tot Argentona 1801.indd   3 28/12/2017   16:37



Argentona núm. 1801 del 30 de desembre de 2017 al 4 de gener de 2018

Acaba la fase 2.2 de les obres de millora d'aquest edifici emblemàtic de la vila

 Coincidint amb les festes de 
Nadal ha culminat l'actuació de la 
fase 2.2 de les obres de rehabilitació 
de la casa Puig i Cadafalch d'Ar-
gentona. Aquesta darrera actuació 
ha tingut lloc al llarg dels darrers 
tres mesos i ha portat una notable 
transformació i millora estètica de 
l'edifi ci. Les obres comptaven amb 
un pressupost de més de 500.000 

La casa Puig i Cadafalch d'Argentona 
recupera la seva façana original

La façana del casalot, un cop recuperada Cedida

euros i ara l'Ajuntament d'Argen-
tona ja treballa per sol·licitar una 
nova subvenció que ajudi a fer front 
a la següent fase de les obres, que 
abordarà la rehabilitació interior 
de l'edifi ci emblemàtic.

L'exterior i la façana
Aquesta subfase de la rehabilitació 
ha servit per recuperar l'envoltant 

exterior, amb la rehabilitació d'al-
guns dels elements més caracte-
rístics de la façana, les estructures 
de fusta com les tanques i tanca-
ments, o la pèrgola, tot un sím-
bol de la casa, així com d'altres 
elements ornamentals. Aquesta 
intervenció ha permès també re-
cuperar ja bona part de la imatge 
exterior de la casa. Red./Arg.Com

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

comajuan@comajuan.com

www.comajuan.com
Especialistes immobiliaris

REF.6060 MATARÓ. Casa en venda per 
rehabilitar. Consta de planta baix, pri-
mer pis i  pati. Zona inmillorable a 5 
minuts de la platja i del centre.. Preu: 
210.000€

REF. 5562 MATARÓ. Edifi ci industrial en 
lloguer  de 1350m2 dividits en 3 plantes. 
Accés per a camions, disposa de moll de 
càrrega i muntacàrregues.  Informi's!

REF.6059 CABRERA DE MAR. Nau in-
dustrial de lloguer de 420m2 sense 
columnes . Molta llum natural amb ofi -
cines i lavabo. Accés per escales i mun-
tacàrregues. Exclusiu. Preu: 1.300€ 

(Despeses incloses)

Avda. Jaume Recoder, 62, Mataró

www.comajuan.com
Especialistes immobiliaris

B� es Festes i 
Feliç Any 2018!B� es Festes i 
Feliç Any 2018!B� es Festes i 
Feliç Any 2018!
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Ref. 2605: Cerdañola: 90 m2 de origen 
conservado. 4 habitaciones (2 dobles), 
cocina offi ce con galería anexa, amplio 
salón comedor muy luminoso con salida 
a balcón, 1 baño. Ideal inversores!!

OCASIÓN

80.000€

Ref. 2490: Centro: Comunidad con as-
censor y acabados de calidad. 1 habit., 
cocina americana integrada al salón 
comedor, 1 baño . No dudes en visitarlo!! 

137.000€

CERCA ESTACIÓN Y PLAYAJUNTO VIA EUROPA

Ref. 2659: Cirera: Grandes dimensiones. 
4 habit. (2 dobles), cocina offi ce, amplio 
salón comedor,1 baño completo con 
bañera. Amplia galería. De origen con-
servado junto a zona verde!!

117.000€

Ref. 2689: Pz. Granollers: 75 m2 completa-
mente reformado. 3 habitaciones (2 do-
bles), cocina offi ce, gran salón comedor 
con salida a balcón, 1 baño. Ascensor. 
Zona con todos los servicios!!

172.000€ 230.000€

MUY BUENA UBICACIÓN RECIENTE CONSTRUCCIÓN

Ref. 2681: Parque Central: Con parking 
incluido y trastero. 2 habitaciones, coci-
na offi ce, salón comedor con salida a 
balcón tipo terraza,1 baño. Acabados 
de calidad. Ascensor. Vistas despejadas!!

FRENTE PARQUE CENTRAL

Ref. 2686: Centro: 118m2. Vistas despe-
jadas y 100% exterior. 4 habit.(2 dobles), 
cocina offi ce con galería, salón-comedor 
con salida a balcón tipo terracita, 2 ba-
ños. Piso defi nitivo!!

247.000€

IMMO NOVA

IMMO NOVA

IMMO NOVA

IMM
Feliç Any 

2018!
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C's, PSC i PP arriben al 39,87%. 
Junts per Catalunya va ser el par-
tit més votat.

'Barcelona is not Catalonia' ja 
ha llençat diverses propostes per 
aquesta nova comunitat autòno-
ma com la petició d'un referèn-
dum 'com va fer Anglaterra amb 
Escòcia' o la creació d'una nova 
bandera. Inés Arrimadas, Albert 
Rivera i Societat Civil Catalana ja 
s'han fet ressò de la iniciativa i 
han retuitat alguns dels missatges.

Arguments independentistes
'Barcelona is not Catalonia' usa 
diferents arguments de l'indepen-
dentisme a la seva causa i parla, 
per exemple, del 'dèfi cit fi scal' de 
Barcelona i Tarragona o pregunta 
al president Puigdemont si accep-
tarà "la voluntat clara i majoritària 
de les àrees metropolitanes de ro-
mandre dins d'Espanya". 

Paral·lelament, s'han creat diver-
sos perfi ls a Twitter amb noms com 
@Tabarnia o @JuntsperTabarnia, i 
fi ns i tot una recollida de fi rmes a 
change.org. | Redacció

 Tabàrnia ha estat una de les pa-
raules més comentades a les xarxes 
socials els darrers dies nadalencs. 
Més de 160.000 tuits el van conver-
tir en 'trending topic' a l'estat espa-
nyol en època de 'sequera política'. 
Es tracta d'un neologisme que la 
plataforma unionista 'Barcelona is 
not Catalonia' promou per 'inde-
penditzar' Barcelona i Tarragona 
de Catalunya arran dels resultats 
de les eleccions del 21-D.

Segons l'entitat, Tabàrnia es-
taria formada per les comarques 
on afi rmen que els partits cons-
titucionalistes van obtenir ma-
joria per sobre de les opcions in-
dependentistes (Tarragonès, Baix 
Camp, Alt i Baix Penedès, Garraf, 
Baix Llobregat, Barcelonès, Vallès 
Oriental i Occidental i Maresme). 

Al Maresme no va guanyar Cs
Però tot i que l'entitat inclou el 
Maresme, la realitat és que el pas-
sat 21-D no hi va haver majoria 
constitucionalista. Amb els resul-
tats comarcals entre JuntsxCat, 
ERC i Cup tenen el 52,65% i entre 

Una plataforma aposta per la secessió de les comarques 
amb més vot constitucionalista arran del 21-D 

Inclouen el Maresme al 
projecte polític de Tabàrnia

  L'antic convent de les monges 
Clarisses ja és ofi cialment propi-
etat de l'Ajuntament d'Arenys de 
Mar. El passat dimecres 20 es va 
signar davant de notari la compra 
de l'edifi ci, que passa a mans de 
la vila. La compra, aprovada pel 
Ple de la corporació celebrat el 19 
d'octubre amb els vots favorables 
dels 8 regidors de Govern (ERC, 
PSC, CiU i ICV) i de 3 de JxA, i au-
toritzada per la Generalitat, es fa 
per un preu d'1,3 milions d'euros 
lliures d'impostos.

Dos terminis
El pagament s'ha acordat fer-lo en 
dos terminis. El primer, per import 
d'1 milió d'euros, s'ha pagat en el 
moment de la signatura, mentre 
que el segon pagament es farà un 
any després de la fi rma per als 300 
mil euros restants.

Els usos que tindrà
En les pròximes setmanes es pro-
gramarà una jornada de portes 
obertes perquè tothom que ho 
vulgui pugui visitar aquest edifi ci 
municipal, alhora que està previst 
convocar un procés participatiu 
perquè els vilatans puguin expres-
sar quin ús se li vol donar. | Red

Un procés participatiu en 
definirà els usos

Les Clarisses ja són 
oficialment propietat 
d'Arenys de Mar

El mapa de Tabàrnia, facilitat pel grup impulsor

Les Clarisses Cedida 

Cedida 

Maresme núm. 1801 del 30 de desembre de 2017 al 4 de gener de 2018

Tot Maresme 1 tabarnia + clarisses.indd   2 28/12/2017   13:40



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

OFICINA CERDANYOLA: 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. 242389)
Al costat de la plaça Santa  Anna, 5 

habitacions, 2 banys, 130m2 de pis. Amb 
ascensor i possibilitat de pàrquing.

Piso per reformar
REBAIXAT 218.000€

RND. O’DONNELL (Ref. 244264). Setè pis 
amb ascensor, 3 dormitoris, bany amb 

dutxa, menjador, cuina i dos galeries. Re-
format.  2 terrasses amb molt bones vistes.

REBAIXAT 179.990€

ELS MOLINS (REF. 246312).
Àtic dúplex en fi nca de recent construc-
ció, 123m2, menjador amb cuina oberta, 

3 dormitoris, 2 banys, buhardilla amb 
despatx i terrassa amb bones vistes.

207.000€

ROCABLANCA - PIS TOTALMENT EXTERIOR 
(Ref. 242367). 3 dormitoris dobles amb molta 
llum. Bany complet i saló-menjador de 20m2.

Zona tranquil·la i de fàcil aparcament. 

REBAIXAT 90.000€
ABANS 102.000€ 

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

Intermediarios independientes en préstamos y créditos - Red en franquicia - Cada sociedad franquiciada tiene su propio titular y es independiente del franquiciador
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PLAÇA CUBA (Ref. 241489). Dúplex to-
talment reformat al centre de Mataró.155 
m2 3 habitacions dobles i 2 banys. Dues 

terrasses de més de 30m2. 

335.000€

CENTRE (Ref. 244274). Quart pis amb
ascensor. Disposa de 70m2, 2 hab. 
(abans 3), bany amb dutxa, cuina i 

saló-menjador amb sortida a balcó. 
Reformat.

REBAIXAT 127.100€

ROCAFONDA/CTRA MATA (Ref. 235202)
Àtic amb terrassa a nivell de 70m2. Vivenda 

de 80m2, 4 hab., menjador, cuina ind, safareig 
i bany complet. Exterior i ben distribuït

82.000€

ATIC AMB ASCENSOR (Ref. 246641).
Àtic de quatre hab. exteriors. Cuina refor-
mada de 15 m2 i saló-menjador de 30m2 
amb sortida a balcó. Ext. amb molta llum.

202.000€

T

T

T

T

T

T T

T

1P TECNOCASA 1801.indd   1 27/12/17   17:25



seva activitat habitual, ofereixin 
els serveis d’informació, difusió 
i atenció turística, i disposin de 
les eines per informar, orientar i 
acompanyar el visitant durant la 
seva estada.

En l’acte d’entrega d’aquests re-
coneixements hi van participar la 
gerent de la Fundació Iluro, Marta 
Ibarz, i el president del Consorci 
de Promoció Turística Costa del 
Maresme, Joaquim Arnó.

Segon any
El Programa Punts d’Informa-
ció Turística de la Diputació de 
Barcelona és un projecte que va te-
nir inici a la comarca del Maresme 
l'any passat, el 2016. | Redacció

 El Consorci de Promoció 
Turística Costa del Maresme va 
lliurar plaques i dispensadors a 60 
empreses i entitats del Maresme 
que ja són punts d’informació, 
un acte de reconeixement de la 
bona feina feta pels establiments 
de la comarca en atenció a visi-
tants i turistes. La comarca del 
Maresme fa així una passa més 
en la seva aposta per consolidar 
una xarxa de serveis turístics que 
volen oferir la millor qualitat als 
turistes, visitants i veïns.

Espais d'orientació públics 
i privats
La Casa Coll i Regàs de Mataró va 
ser l'espai que va acollir l'acte de 
lliurament de plaques a aquestes 
empreses i entitats públiques de 
la comarca que exerceixen com a 
punts d'informació turística. Es 
tracta d'un programa que impulsa 
la Diputació de Barcelona desti-
nat a entitats públiques i equipa-
ments i serveis turístics privats 
perquè aquests, al marge de la 

El Maresme és la comarca de la demarcació de Barcelona 
amb més punts d’informació turística reconeguts 

Punts d'informació turística 
a dojo

  Gràcies a l’acord establert amb 
els hereus de Joan Vilalta i Reixach, 
l’Ajuntament de Cabrera de Mar 
ha establert un fons en el que re-
cull una part dels llibres que va 
adquirir i va conservar el que va 
ser cronista ofi cial de la vila, a més 
d’un apassionat de la cultura i col-
laborador amb la premsa. En total 
el Fons Joan Vilalta i Reixach comp-
ta amb un total de 536 llibres de 
la literatura catalana signats pels 
seus autors. 

El fons es trobarà dipositat a la 
sala que actualment s’està habili-
tant a Can Bartomeu. Aquest espai 
acollirà també els llibres d’autors 
i autores locals dels quals dispo-
sa l’Ajuntament. La sala quedarà 
sota la gestió de la biblioteca del 
municipi i es treballa amb la pos-
sibilitat que en un futur es pugui 
posar a disposició d’estudiants i 
investigadors.

Joan Vilalta i Reixach va ser un 
apassionat de la literatura catalana, 
en especial d’aquella que tractava 
sobre la Guerra Civil Espanyola 
de la qual ell va participar des de 
la Lleva del Biberó. La seva afi ció 
pels llibres el va portar a contactar 
amb nombrosos autors alguns dels 
quals el visitaven a Cabrera. | Red

Can Bartomeu acull el Fons 
Joan Vilalta i Reixach

Fons de llibres 
autografiats de 
literatura per Cabrera

Punt d'informació a Mataró

L'acord entre les parts Cedida 

Daniel Ferrer 

Pel Consorci de Promoció 
és molt important conso-
lidar aquests punts per un 
servei de qualitat

Maresme núm. 1801 del 30 de desembre de 2017 al 4 de gener de 2018
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SI QUIERE ALQUILAR O VENDER SU PISO, LLÁMENOS AL:   937 965 148

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

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

OCASIÓN. PRIMER PISO DE 100M2: 
Consta de 5 hab. 4 de ellas dobles, baño 
con ducha, cocina office, galeria anexa, 
balcón exterior, terrado comunitario.

.Ref. 3204 
Z.ROCAFONDA:

78.000€

Ref. 4448
Z. P.I CADAFALCH:

165.000€

Ref. 4493 
Z.CERDANYOLA:

118.000€

T T

T
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OCASIÓN: Piso de media altura refor-Piso de media altura refor-Ref. 3204 T OCASIÓN. PRIMER PISO DE 100M2:OCASIÓN. PRIMER PISO DE 100M2:Ref. 4493 T

OBRA NUEVA-OPORTUNIDAD: Planta Ref. 4448

Ref. 2477 
Z.EIXAMPLE:

199.000€

PISO REFORMADO CON ASCENSOR: 
Tiene 3 hab. 1 doble, baño ompleto y 
aseo, salón comedor y cocina semi abier-
ta, balcón exterior, comunidad reducida.

TRef. 2477 PISO REFORMADO CON ASCENSOR:PISO REFORMADO CON ASCENSOR:TPISO MEDIA ALTURA CON ASCENSOR: 
4 hab. 2 dobles, 2 baños compl, cocina 
office roble, salón comedor con chimenea, 
a.a., calefacción, armarios empotrados.

Ref. 4490 
Z.ROCABLANCA:

189.000€

T

5365

T. 937 965 148
Rda. Francesc Macià, 28 (esqui. c/Castaños) · Mataró
inmobiliariacym@ono.com 
www.cymgestionesinmobiliarias.com
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És el coordinador de l'Àrea Internacional de l'Assemblea Nacional Catalana

Francesc Bellavista,
independentisme d'arreu

Laia Mulà

 En Francesc Bellavista és un mataroní ple d'empen-
ta que, després de llicenciar-se en Dret i de formar-se 
en Dret Europeu i Relacions Internacionals, va entrar 
a les institucions europees com a traductor jurídic. 
Concretament va treballar al Tribunal de Justícia Europeu 
i després al Consell de Ministres de la Unió Europea. 
“Després d'uns anys vaig tornar a casa, a Mataró, per 
viure al barri de tota la vida”, explica i afegeix que des 
de llavors treballa com a traductor freelance.

Ara fa cinc anys va entrar a formar part de l'ANC 
perquè “sentia un compromís amb el canvi que ne-
cessitava el país en aquell moment en què Catalunya 
començava a caminar cap a un estat propi”, confessa 
Bellavista. Va començar col·laborant des de Mataró 
com a activista de l'ANC fins que l'any 2015 va entrar 
al Secretariat Nacional, dins la Comissió Internacional. 
Ara fa prop d'un mes que va passar a ser el coordina-
dor d'aquesta comissió, una responsabilitat que ha 
agafat amb empenta i convenciment. Hi ha diverses 
branques de les quals s'ocupa la comissió que lidera 
Bellavista: coordinar les activitats de les més de 30 
assemblees exteriors de ciutats com Londres o París, 
intentar que la premsa internacional rebi els missatges 
de l'ANC, fer de lobby a les institucions internacionals 
per influir-hi, fer arribar missatges a l'exterior, etc. 

Per últim, darrerament la seva comissió va ser una 
de les que va liderar l'organització de la mobilització 
a Brussel·les que va tenir lloc fa unes setmanes. “Som 
una entitat de mobilització social i, quan va néixer la 

demanda ciutadana d'anar a Brussel·les a fer suport 
al govern a l'exili i demanar ajuda a la Unió Europea, 
vam ajudar a organitzar-ho”, destaca. Tot i les respon-
sabilitats com a cap d'una àrea, Bellavista ha mantingut 
la seva implicació amb l'ANC de Mataró. Té clar que 
el gruix més important de l'Assemblea “el formen tots 
aquells que decideixen no quedar-se al sofà mirant la 
televisió i fer alguna cosa”.

Un únic fi

Al llarg dels anys les tasques de l'ANC s'han vist 
modificades pel moment social i polític. Tot i això, 
Bellavista té clar que el seu paper “sempre ha de 
ser el mateix adaptant-se a les circumstàncies” 
i destaca que són “una entitat amb un únic fi: la 
proclamació de la República Catalana per mitjans 
pacífics, democràtics, plurals i amb actitud trans-
versal”. Un altre més important és “la llibertat dels 
presos polítics i reconèixer la legitimitat del govern 
sortit de les urnes el 27 de setembre de 2015”.

ApUnts

Defineix-te: Franc i insegur

Una pel·lícula: Apocalypse Now

Un llibre: El llibre del Dao i del De, de Lao Tzu

Un viatge: Anar a Sud-àfrica

Un somni: Una república catalana social i justa  
per a tothom

Un repte: Deixar de fumar

 Daniel Ferrer 

perfils
www.totmataro.cat/perfils

Tot perfils 1801.indd   1 28/12/2017   11:18



MÉS IMMOBLES A LA NOSTRA WEB:  www.fi nquescastella .comwww.fi nquescastella .com
Habitatge en dues plantes, saló menjador, cuina i bany en la primera planta, 3 
habitacions dobles (1 suite) i un altre banys a 2a. planta. 2 terrasses 25m2. c/u.
una amb barbacoa, altra amb gespa.  T151345

Vista Alegr e

231.000w

Àtic dúplex de 130m2 amb vistes al mar
Finca 8 anys per entrar a viure. 2 habit., 1 bany, cuina, saló menjador amb balcó, 
magnífiques vistes de Mataró. Sol tot el dia, aire condicionat i calefacció. Oportu-
nitat per zona, preu i estat!  T151296

Camí Serr  a

Pis ideal inversors o com a primer habitatge

157.000w

Truqui ’ns:

Caldetes

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

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

147.000w70 m², 3 habit. (2 dobles), cuina independent, bany amb dutxa, porta blinda-
da, tanc.d’alumini, menjador amb balcó amb grans vistes i molt assolellat. 
Vingui a veure-ho!!  T151243

Pla d’en Boet

127.260w

Pis en exclusiva tot reformat 
Pocs minuts de la platja i amb vistes al mar. 77m² amb inquilins, 4 habit., 
bany amb banyera, cuina americana, i un saló molt lluminós. Terrassa co-
munitària. Oportunitat!  T151328

Centr e

Pis perfecte per a inversors al centre 

135.000w

Segu� em amb vosal� es cada setmana del 2018 ensenyant-vos les últimes n� etats immobiliàries. Gràcies 
a tots p�  f� -ho possible! B� es Festes i Feliç any 2018 de p� t de tot l’equip de Finques Castellà.

3P CASTELLÀ (NOVA 2017).indd   2 28/12/17   15:48



MÉS IMMOBLES A LA NOSTRA WEB:  www.finquescastella .comwww.finquescastella .com

231.000w

Àtic dúplex de 130m2 amb vistes al mar MÉS IMMOBLES A LA NOSTRA WEB:  www.finquescastella .comwww.finquescastella .com

Truqui ’ns:

Tenim l’habitatge 
que està buscant

Consta de 117m², 3 habitacions (1 doble tipus suite amb armari cantoner i 2 
individuals), dos banys complets, àmplia cuina office molt moderna, saló men-
jador, balcó-terrassa, ascensor, garatge. Preciosa terrassa 50m² amb barbacoa 
Ideal per estar en família. Truqui’ns!!! T 151238 

Via Europa

Àtic de disseny en zona tranquil·la i familiar

287.000w

93 757 83  83

Al centre de Mataró. Immillorable zona, 2 minuts platja. Amb bonic estudi exte-
rior. 88m², saló menjador independent, cuina oberta estil americà, petit estudi 
amb habitació polivalent. convidats. 2 habitacions, garatge opcional a l’edifici 
del costat. Bona oportunitat.!  T151344

Centre

238.000w

Espectacular planta baixa amb pati de 40m2 
3 habitacions (1 suite) 2 banys complets, gran cuina totalment equipada, saló 
menjador amb sortida a terrassa de 30 m² a nivell, terres de marbre, AA / CC, 
ascensor, terrat comunitari amb vistes a mar, plaça d’aparcament per a cotxe i 
moto, gran traster, Totalment exterior i molt lluminós !!!  T151157

Pis semi nou de 95m2 en zona residencial

Vallveric

258.000w

Immillorables vistes al mar i poble i perfecta orientació. 82m2., 3 habit, 
2 banys amb dutxa, cuina office amb galeria i electrodomèstics, gran 
saló menjador amb terrassa. Dues sales comunitàries, piscina i apar-
cament a porxo cobert. L’oportunitat de comprar el seu habitatge a bon 
preu. Vingui a veure-ho, li encantarà!  T410210

Magnífic pis en entorn càlid, tranquil i acollidor

209.000w

Caldetes

Amb acabats de 1º qualitat i amplis espais.  121m², 4 habit. (2 dobles), 2 banys 
un banyera i un amb dutxa, cuina office amb galeria, saló menjador de 30m² 
amb sortida a un dels balcons. Destaquem la seva lluminositat, en ser tota ex-
terior té una ventilació perfecta. La sensació acollidora que tindràs en aquesta 
pis, serà la d’haver trobat el teu habitatge definitiu.!  T151330

278.250w

Gran pis exterior en exclusiva al Parc Central

Parc Central

135.000w
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1.300w

Propietari: li lloguem amb les màximes garanties.
Truqui’ns!  93 757 83 83

1.300

T 302695 Peramàs. Local de 100m2 més altell de 40m2, 1 bany, portes d’alumini, 
entrada per furgonetes petites, Ideal empresa de serveis !!

T302975 Centre. Local comercial en planta baixa en immillorable zona al costat de la 
Riera, consta de 40m2 més 30m2 d’altell, bany. Vingui a veure’l ! Disponible al juliol.

T110567 Mata Rocafonda. 5e pis sense ascensor de 70m² tot reformat. Saló-menjador, 
3 habit (2 dobles), balcó, cuina americana, galeria, bany complet amb hidromassatge!

600w

1.200w

400w

T302984 Via Europa. Local de 140m². Diàfan. Planta baixa. 2 banys, llicència per a 
Frankfurt. 4 escales a la part superior. Capacitat 60 persones. Cuina amb sortida de 
fums i bomba d’aire calent i fred. Extensa terrassa i el traster de 30m².

T151110 Centre. Pis amb acabats d’alta qualitat 1a línia de mar de 97,15m², 3 hab. 2 
banys complets, cuina office, ampli i lluminós saló menj., terrassa 16m², aa/cc, tanc. alu-
mini, parquet, ascensor, pàrquing inclòs. Espectaculars vistes a la muntanya i la ciutat!!

1.300w

T110508 Centre. Fantàstic àtic dúplex semi-moblat terrassa de 18m². Saló-menjador 
molt assolellat, cuina office amb electrodomèstics i bany de servei. 1er pis habitació suite 
amb bany complet, terrassa Finca tranquil·la sols tres veïns. Ideal parelles!!

700w

950w

T105051 Centre. Pis perfecte estat tot moblat 40m², 1 habitació, 1 bany complet amb 
dutxa, cuina americana, saló menjador quadrat, aa/cc, parquet, tanc. alumini, ascensor, 
pàrquing opcional, Preciosa terrassa assolellada de 25m² !!

700w

T110566 Eixample.  Preciós pis a 5 min. Pl. Santa Anna. 55m², 1 habitació, bany complet 
cuina americana, saló menjador, balcó. Ascensor, calefacció, aire condic., terres de marbre!

600w
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Les vivendes estrella
són exclusives d’Urbenia

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

249.000 €

MATARÓ - Via Europa R 80050

Espectacular pis amb terrassa 60m2, 3 hab, 
pk i traster a mateixa fi nca. Oportunitat!!

245.000 €

MATARÓ - Centre R 19175

Gran pis de 4 hab (2 dobl), orientat al mar, 
traster i pk fi nca. PIS DEFINITIU!!

158.000€

MATARÓ - Cerdanyola R 80254

Pis acollidor i lluminós amb vistes a Burriac, 3 
hab, cuina reformada. Finca amb ascensor.  
Pis ideal!

Pèrits 
Judicials

93 798 01 11 
info@urbenia.es 
www.urbenia.es

93 798 01 11               mataro@urbenia.es           www.urbenia.es

12 pisos, 20 pàrquings i 19 trasters
Immobles de 2 a 5 habitacions (4 + estudi de 26m2)

Baixos amb pati i dúplex amb grans terrasses

MATARÓ - Ronda Prim, 82 - 
ARENYS DE MAR - Riera Pare Fita, 30 

ALTRES OFICINES: 
BADALONA, EL MASNOU, PREMIÀ DE MAR
                                

Des de
159.000 €

Obra nova al C/Fortuny nº 24

Promoció de

109.260 €

Mataró - Figuera Major R 80161

Fantàstic pis lluminós, 3 hab i despatx,  pk i 
traster. Inmoble per retocar i deixar al teu gust.
Fantàstic pis lluminós, 3 hab i despatx,  pk i 

230.000€

ARGENTONA - Ginesteres R 80219

Magnífi ca casa 6 hab i golfes,  terreny de 
1500 m2,  jardí i horta. Oportunitat vivenda 
defi nitiva! 

225.000€

MATARÓ - Camí Serra R 18385

Pis tot exterior 4 hab, 2 banys,  menjador 
2 ambients i cuina offi ce. Pk a la mateixa 
fi nca. Únic!!

149.000€

MATARÓ - Cerdanyola R 19206

Dúplex amb terrassa 37 m2, 3 hab (1 sui-
te), pk, calefacció, ascensor, molta llum. 
Defi nitiu!126.900 €

MATARÓ - La Llàntia R 80173

Vols estrenar pis? Pis tot refor 2 hab, cuina 
nova, wc, saló 24 mts. Llista oberta per veure’l.
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Entra a www.urbenia.es per veure
el tour virtual de la vivenda!
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ALTRES OFICINES:
BARCELONA, GRANOLLERS, PREMIÀ DE MAR
ALTRES OFICINES:
BARCELONA, GRANOLLERS, PREMIÀ DE MAR

2P URBENIA-INMOBILIARIA.indd   3 28/12/17   9:55



Sin título-5   1 28/12/17   16:25




