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Mataró rep amb els millors desitjos els Reis Mags d'Orient
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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

206.000€

BUENA UBICACIÓN
Ref. 12768 Z/PERAMÀS: Junto ronda principal. 
Buen piso de 87 m2 buena imagen y ascensor. 3 
dorm (2 dobles). Salón comedor espacioso, bal-
cón. Cocina muy amplia y equipada, como nueva. 
Cuarto de baño más aseo. A.A., bomba de frío y 
calor. Puertas de cedro. Vivienda impecable, bien 
emplazada junto servicios, comercios, transportes 
y colegios. Buen precio!!!

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

Els millors desitjos
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Per no parlar d'aquells qui cerquen feina i es tro-
ben amb ofertes plenes de requisits indispensables 
desorbitats i on demanen anys d'experiència en el 
sector. Una experiència que és impossible adquirir 
en un moment amb poques oportunitats per co-
mençar. O fem pràctiques professionals no remune-
rades a la cerca d'alguna oportunitat que ens ajudi 
a enlairar el vol però aquesta és difícil que arribi.
Sona pessimista, i ho és, perquè costa imaginar que 
pròximament hi hagi un canvi tan radical que capgiri 
aquesta manca d'oportunitats dignes. L'esperança 
és l'últim que s'ha de perdre i és per això que se-
guim formant-nos per arribar a assolir aquelles fi tes 
proposades. Si no hi ha una implicació directa i real 
conjunta de les institucions públiques, les grans em-
preses i la societat en general, el futur que ens espera 
és, sens dubte, ennuvolat i incert.  Estem entre l'es-
pasa i la paret i canviar-ho no és a les nostres mans.

Opinió: Laia Mulà

 Aviat farà un any que tinc la sort de tenir feina i que, 
a més, aquesta sigui dins el camp pel qual m'he for-
mat. Just acabada de sortir de la carrera i "pam!" van 
donar-me una feina que suposa un repte professio-
nal i una manera ideal de començar. Malauradament 
aquest cas constitueix l'excepció que confi rma la 
regla i no és habitual entre els joves, sinó al contrari, 
escassegen les oportunitats de començar. Per molta 
formació que tinguem, des de graus universitaris, 
passant per màsters, postgraus o idiomes, els joves 
ho tenim difícil i això no és cap novetat. Treballem en 
feines mal remunerades, amb horaris i condicions la-
borals abusives i tot i això, se'ns tracta com si fóssim 
uns privilegiats per tenir qualsevol feina, estigui vin-
culada o no a la nostra formació. Sense oportunitats 
que ens ajudin a créixer professionalment ni reptes 
laborals que ens realitzin, naveguem sense rumb a la 
cerca d'una feina que no ens doni qualitat de vida, 
sinó que ens ajudi a anar tirant.

Entre l'espasa i la paret

L’ENQUESTA

Quina nota poses al 
2017?

44% Insufi cient
21,4 % Bé
17,9 % Sufi cient
14,3 % Notable
2,4 % Excel·lent

OBRES CENTRE CATÒLIC

LA PREGUNTA

Et marques bons propòsits 
després de festes?

BOTELLÓN

Un any més –i ja en són quatre des que es fa a la Plaça de Santa Anna– 
l'OCA va ser un èxit de públic. Centenars i centenars de persones, de 
totes les generacions i durant tota la nit no van parar de ballar de va-
lent a la carpa o fora d'ella.

APLAUDIT:  Els Pastorets arriben 
per Reis però no fallen a la tradició. 
Les obres eren necessàries per, 
precisament, assegurar el futur.

CASTIGAT: Passa cada cap de set-
mana al Pla d'en Boet i a altres 
parts de la ciutat ocasionalment: 
les deixalles del botellón fan pena!

VOTA L'ENQUESTA A:

 Cedida 

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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 Foto antiga Les portades

 Encetem el 2018 recorrent al 
clàssic fons Estatuet i a l'escapa-
da de Setmana Santa al Corredor 
que van fer un grup de joves, el 
llunyà 1966. Volien gaudir de la 
natura en bona companyia i així 
van acampar pels paratges de la 
muntanya maresmenca. El mateix 
Estauet recorda com, en el darrer 
dia, van decidir “menjar bé”. 

Acampats al Corredor

A la fotografi a, que és la sego-
na d'una sèrie de tres d'aque-
lla escapada, hi veiem Cusachs, 
Romero, Sánchez, Rovira, Estatuet, 
Comas, Emilio i Eloy i les senyo-
retes Coronas i Edo.

Plegats van passar tres dies fora de 
casa, quelcom molt valorat i que 
així va quedar per la posteritat.

De fa 25 anys

De fa 15 anys

De fa 5 anys

Foto antiga 1802.indd   1 03/01/2018   13:26
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Ja venen els Reis Mags 
La Cavalcada de Reis omplirà de llum i color els carrers de Mataró per recollir les  
cartes dels nens i nenes i fer complir els seus desitjos demà dia 6

Cavalcada: Laia Mulà

  Ses Majestats els Reis d'Ori-
ent arriben a Mataró amb la tra-
dicional Cavalcada que recorre 
els carrers de la ciutat cada 5 de 
gener. Així, després d'omplir els 

carrers d'alegria, els Reis d'Orient 
podran passar la nit repartint els 
regals entre els nens i nenes. La 
Cavalcada d'enguany comptarà 
amb 24 comparses i divuit carros-
ses que ompliran de llum, música, 
caramels i colors la tarda prèvia a 

la Nit de Reis.
Es tracta d'un dels actes més 

multitudinaris que es realitzen 
a Mataró, amb una participació 
ciutadana que s’estima sobre els 
60.000 assistents. A més, la festa 
compta amb mig miler de persones 

Ciutat
www.totmataro.cat/ciutat
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El recorregut de  
la Cavalcada

implicades de manera voluntària 
en el funcionament de la jornada.

Tota la tarda
El recorregut de la Cavalcada sorti-
rà de la plaça de Puerto Rico i con-
tinuarà per la ronda d'Alfons X el 
Savi, la plaça d'Espanya, el Camí de 
la Geganta, la plaça de Granollers, 
la ronda O’Donnell, la plaça de 
Manuel Serra i Xifra, el Camí del 
Mig, el carrer de Miquel Biada, la 
ronda de Francesc Macià, el Camí 
Ral, la Rambla, la plaça de Santa 
Anna i la Riera fins a l’Ajuntament. 
La rua començarà a les 17.30h i 
tindrà un espectacle final a càrrec 

Els voluntaris

Més de mig miler de 
persones fan possible 
el gran espectacle de la 
Cavalcada

del Circo Italiano i també serà el 
moment en què Ses Majestats re-
bran els obsequis de part dels ma-
taronins, de mans de la regidora 
de Cultura, Núria Moreno.

La batuta d'Antoni Blanch
La direcció artística de l'acte va 
a càrrec d'Antoni Blanch, el qual 
compta amb la col·laboració ar-
tística de Carme Buscà i Marta 
Domingo. La Cavalcada es concep 
com un gran espectacle de carrer 
on es barreja la màgia, els som-
nis, la il·lusió, la llum i el color. La 
rua mantindrà la seva estructura 
en cinc grans blocs: l’obertura, el 

seguici del Rei Blanc, el seguici del 
Rei Ros, el seguici del Rei Negre 
i el tancament. Tot i això, la rua 
tindrà algunes novetats dins de les 
comparses amb una nova obertu-
ra plena de música i llum i altres 
sorpreses a càrrec de la compa-
nyia Sarruga.

www.totmataro.cat/ciutat
núm. 1802 del 5 a l'11 de gener de 2018
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Les 'FAQS' sobre la Cavalcada 
Resposta per totes les preguntes per estar informats sobre el funcionament 
de la Cavalcada de Reis 2018

Cavalcada: Laia Mulà

  Avui 5 de gener tindrà lloc una 
de les tardes més màgiques i espe-
rades de l'any, la visita i desfi lada 
dels Reis Mags d'Orient i tota la 

seva corrua. Una jornada amb un 
guió clar que cal conèixer.

A continuació podeu estar al 
corrent de tota la informació so-
bre la Cavalcada per poder gaudir 
d'aquesta tarda-vespre.

A quina hora i on comença? 
La Cavalcada començarà a les 
17.30h a la plaça de Puerto Rico.

Quin recorregut seguirà? 
L'habitual dels darrers anys, de la 

La Cavalcada de Reis és un dels grans actes de ciutat Daniel Ferrer 

Ciutat

Obertura 3-4 faqs cavalcada.indd   2 03/01/2018   13:32



Plaça de Puerto Rico a La Riera. 
Podeu trobar el mapa a la pàgina 
anterior.

Com i quan acabarà l'acte? 
Finalitzarà amb un espectacle a 
càrrec del Circo Italiano davant de 
l'ajuntament, pels volts de les 20h. 
Després d'això, serà el moment 
en què Ses Majestats rebran els 
obsequis de part dels mataronins: 
la clau de la ciutat que obre totes 
les portes i un plànol per tal de 
no deixar ningú sense regal, unes 
mantes per recuperar-se del fred i 
raïm per refer-se del llarg viatge.

Aquest any Ses Majestats 
explicaran el conte dels Reis? 
En acabar la Cavalcada els Reis 
baixaran a la plaça de Santa Anna 
un cop més per explicar als infants 
el conte de Reis. Aquesta tradició 

tindrà enguany per protagonista 
un relat escrit per Pere Anglas.

Els nens i nenes podran 
pujar a les carrosses a donar 
les cartes? 
Per motius de seguretat, els nens i 
nenes no podran pujar a les carros-
ses reials durant tot el recorregut. 
A més, també caldrà evitar riscos 
controlant els nens i nenes perquè 
no s'acostin a les rodes dels vehi-
cles i d'altres mesures per garantir 
la seguretat.

Quants caramels es repartiran 
enguany? 
Es repartiran 1.500 kg de caramels. 
Tots ells seran sense gluten i, per 
tant, aptes per a celíacs. Com a 
novetat d'aquest any, les carrosses 
pròpies de Ses Majestats lliuraran 
caramels també sense sucre aptes 
per a diabètics.

Els cotxes podran circular amb 
normalitat? 
El dia 5 de gener es faran talls de 
circulació progressius en els car-
rers afectats pel recorregut de la 
Cavalcada segons vagi avançant 
la mateixa. A partir de les 17 h, 
també es tallarà la circulació al 
carrer de la Coma i la Muralla dels 

Genovesos, al carrer de Sant Josep, 
la Muralla del Tigre i La Riera. El 
servei de Mataró Bus i d'altres ti-
pus de transport també es veuran 
afectats.

Si no puc venir a la Cavalcada, 
com es pot seguir? 
Es podrà seguir l’actualitat 
de la Cavalcada via Twitter a 
@CulturaMataro i @matarocat i 
l’etiqueta #reismataró i es podrà 
veure en directe  a través de Mataró 
Audiovisual. Lògicament també a 
través de les xarxes de @totmataro.

Qui participa de l'organització 
de tots els actes a Mataró? 
Tot el desplegament del dia 5 és 
pos sible gràcies a col·laboradors i 
vo lun taris de dinou entitats partici-
pants en la Cavalcada: Associació de 
Dones de Tambacounda, les associ-
acions veïnals de Cerdanyola, Cirera, 
Vista Alegre, Camí de la Serra i Pla 
d’en Boet, Capgrossos de Mataró, 
Casa de Andalucía a Mataró, Escola 
de Dansa Alba Hayal, Escola de 
Dansa Almudena Arsai, Fundació 
El Maresme, ONCE, Parc de Bombers 
de Mataró, Sala Cabanyes, els músics 
de Tutuka, Aula de Teatre, Agrupació 
Musical del Maresme, ADF Serra de 
Marina i Equips de suport.

Millor moure's a peu

L'abast del recorregut de 
la Cavalcada i també de 
les hores que dura implica 
importants afectacions 
al trànsit de vehicles: no 
agafis el cotxe si ho pots 
evitar

Nou propòsit per 
aquest any 2018:  
Aprendre idiomes!

93 796 01 25  www.ihes.com/mat 

Comença un nou curs al gener:
>  Anglès  general 
>  Preparació exàmens de Cambridge
>  Altres idiomes: italià, francès i rus

núm. 1802 del 5 a l'11 de gener de 2018
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ELS REGALSELS REGALSELS REGALSELS REGALSELS REGALSELS REGALSELS REGALSELS REGALSELS REGALSELS REGALSELS REGALSELS REGALS
D'ÚLTIMA HORA!

 Els Reis són Mags però s'assem-
blen massa a qui els fa la carta. A 
totes les cases i famílies hi ha el tí-
pic que fa la carta massa tard i s'ha 
de moure a última hora. El 5 de ge-
ner podria ser el Dia Internacional 
de les compres campi-qui-pugui 
però enlloc està escrit que, pel fet 
d'anar a última hora, els patges 
no la puguin encertar. Al contrari. 

Per les compres 'in extremis', solucions fàcils 

Amb aquesta revista a les mans 
tens quatre idees, quatre opcions 
i sobretot quatre solucions per a 
tots aquells regals que no saps ben 
bé com encarar. Quatre comodins 
a mà perquè després d'estripar el 
paper de regal hi hagi, automàti-
cament, un somriure còmplice. 
Estigues atent!

Els vals són un recurs segur 

Idees d'última hora per a Ses 
Majestats i els seus patges

AQUEST ANY REGALA ART
FES EL TEU VAL DE REGAL

 Pintura, dibuix, Il·lustracions, gravat, litografies, 
ceramica, escultura, joieria, mobles de disseny...

Camí Ral, 282-284 · Mataró · T. 610 594 378
www.destilleria.com I info@destilleria.com

ULLERES* I VIDRES MONOFOCALS 
ANTIREFLEXANTS**

*Muntura Outlet. **Vidres CIL A 2.00DP ESF. A 4.00DP

Via Europa, 137 (Plaça Italia) · Mataró 
T. 937 414 526 · www.opticadenuc.com

49€

D'ÚLTIMA HORA!
D'ÚLTIMA HORA!
D'ÚLTIMA HORA!
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núm. 1802 del 5 a l'11 de gener de 2018

ELS REGALS
D'ÚLTIMA HORA!

perquè s'adapten al gust del que 
rep el regal. Un dels més espe-
cials pot ser el de la Destil·leria, 
l'espai-galeria d'art. Que els Reis 
portin art sona molt bé. A més et 
permeten escollir l'obra o fixar la 
quantitat de diners que vulguis i 
l’homenejat podrà bescanviar el 
xec per l’obra d’art que triï. Serà 
un regal memorable!

Un altre val que segur que t'agra-
iran pot ser el d'un bon restaurant. 
A Bocca, per exemple, et permeten 
regalar l'experiència única de men-
jar com un rei en un establiment 
recomanat per la Guia Michelin.

Si com a patge t'agrada més em-
bolicar coses físiques, para atenció. 
A l'Òptica Denuc es poden trobar, 
a preu del tot assequible, ulleres i 
vidres monofocals, un recurs per-
fecte i, sobretot, un regal que re-
sultarà del tot útil a qui el rebi.

I si hi ha menuts a la família, ja 
ho saps. Poques coses més útils 
que una trona multifuncional on 
poder menjar, dormir i jugar A 
Petchibebe hi ha disponible un 
model del tot polivalent que re-
sultarà a més, una ajuda per tota 
la família: una trona tot-terreny. 
Molt millor que una joguina! 

ULLERES* I VIDRES MONOFOCALS 
ANTIREFLEXANTS**

*Muntura Outlet. **Vidres CIL A 2.00DP ESF. A 4.00DP

Via Europa, 137 (Plaça Italia) · Mataró 
T. 937 414 526 · www.opticadenuc.com

 TRONA GUSTO 
Trona multifuncional amb la qual podrà menjar, dormir i jugar.

Camí del Mig, 69, local 6 · Mataró 
T. 937 579 570 · www.petchibebe.es

REGALA UNA EXPERIÈNCIA,
REGALA GASTRONOMIA!

 Vals regal de diferents menús, per a diferents 
gustos i butxaques, a la botiga online:
www.boccarestaurant.com/botiga

Pl. Espanya, 18, Mataró · T 937 411 269

49€

D'ÚLTIMA HORA!
D'ÚLTIMA HORA!
D'ÚLTIMA HORA!
D'ÚLTIMA HORA!

175€
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Sorrall adaptant també la roton-
da del d'Ara. 

El projecte costa a prop de mig 
milió d'euros que subvenciona la 
Diputació.

 En els properes setmanes s'han 
d'enllestir les obres de la nova en-
trada de Cerdanyola que connecta-
rà l'àmbit del Sorrall amb la roton-
da que la Generalitat ja va fer a la 
C-60. És una intervenció esperada 
que suposarà de facto major con-
nectivitat pel barri més poblat de 
la ciutat just en un sector pendent 
de desenvolupament.

A l'inici de la carretera d'Ar-
gentona, la C1415, està en obres 
el tram que passa per davant del 

Esperada millora pel que fa a la connectivitat 
del barri més poblat de Mataró

La nova entrada del Sorrall 
va prenent forma

 Amb un pes de 3,250 quilograms, 
la Ivet va néixer el dia 2 de gener 
de 2018 a les 3h de la matinada. 
L’alcalde, David Bote, va visitar 
el primer nadó mataroní nas-
cut a l’Hospital de Mataró ja en 
aquest nou any 2018. El gerent del 
Consorci Sanitari del Maresme, 
Ramon Cunillera, va acompa-
nyar l'alcalde en la seva visita a 
la família. 

L’any passat el primer nadó ma-
taroní de l'any va ser un nen, en 
Jan, que va néixer l’1 de gener. | 

Redacció

Va nèixer a les 3 de la 
matinada del dia 2

La Ivet és la 
primera mataronina 
del 2018 

Cerdanyola guanyarà connectivitat viària

La visita de l'Alcalde  AP 

2

Les obres al sector, fetes 
en diverses fases per 
diferents administracions, 
fa dos anys que duren 

Les obres de la nova entrada avancen a ritme  Daniel Ferrer 

2

Curiosament no hi va 
haver cap naixement a 
l'Hospital de Mataró du-
rant el mateix dia de Cap 
d'Any pel que la tradici-
onal visita de l'Alcalde 
al primer nadó es va fer 
poques hores després del 
naixement de la Ivet, 
ja el dia 2

 Daniel Ferrer 
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Fàcil, com reciclar els residus orgànics.

Si hi va, 

bé. no ve.

Si no hi va,

Quan les restes de menjar i altres residus orgànics van al marró, vénen en forma de biogàs 
que es transforma en electricitat. No barregis l’orgànica amb els altres residus.



Agenda
www.totmataro.cat/agenda

Dimarts 

9 

de gener

19h // 
Biblioteca Pompeu Fabra 
(Pl. Occitània. Mataró) i 
Biblioteca Antoni Comas 
(C. Prat de la Riba, 110. 
Mataró) //  

TERTÚLIES,
PASSIÓ PELS LLIBRES

+ INFO // www.totmataro.cat/agenda

MÚSICA //

'Primeres notes de gener'
Diumenge 7 gener / 18h / Centre 
Moral (Rambla Francesc Macià, 
57. Arenys de Munt) 
Concert amb el Cor Madrigalista 
de Mataró, la Coral l'Esperan-
ça d'Arenys de Mar, la Coral els 
Rossinyols, la Coral del Remei i 
Veus de Munt d'Arenys de Munt.

Flor de Canela
Dijous 11 gener / 21h / Casal 
L'Aliança (c. Bonaire, 25. Mataró) /
Taquilla: 13€. Anticipada: 10€.
Concert de la banda nascuda a 
l' ESMUC, formada per 4 dones. 
Dins de la Temporada de Músiques 
Tranquil·les. 

The Void + Tatsumi & Masako
Divendres 12 gener / 20h / L'Arc 
Cafè Cultural (c. d'en Pujol, 26. 
Mataró) / Entrada: 3€.
Presentació del videoclip del tema 
'Geometria Orgànica' i concert de 
Tatsumi & Masako, banda de pop 
sintètic. The Void és l'alter ego de 
Xevi Bruguera.

TEATRE I DANSA // 

Teatre: 'Els Pastorets'
Diumenge 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. La clàssica re-
presentació nadalenca i familiar, 
intercalarà escenes més actuals. 

'El Secret de la Lloll' 
Dijous 11 gener / 20.30h / La Sala 
d'Argentona (Pl. Nova, Argentona) 
/ Taquilla: 13€. Anticipada: 10€.
Un espectacle fresc i divertit, un 
concert teatralitzat, a càrrec de la 
Lloll Bertran i Bernat Cot.

INFANTIL // 

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

'Paddington 2'
Diumenge 7 gener / 12h / Teatre 
La Massa (Plaça del Teatre, 3. 
Vilassar de Dalt) / Preu: 4€.
Cinema infantil en català. 

Guia cultural

Les biblioteques públiques 
de Mataró mantenen una 

intensa programació de ter-
túlies literàries que permeten 
compartir la passió per temà-
tiques o escriptors. D'aquesta 
manera, per exemple, dimarts 
coincidiran la que la Pompeu 
Fabra dedica a la parla en italià 
comentant I Mostri, de Dino Risi 
i la que l'Antoni Comas convo-
ca per parlar de l'elogiat llibre  
El caçador d’estels, de Khaled 
Hosseini. Si ets bon lector seràs 
un bon contertulià!
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'Contes del bosc i altres 
històries' 
Dimarts 9 gener / 18h / Biblioteca 
Pompeu Fabra (pl. Occitània, s/n. 
Mataró)
Narració de contes de Ramón 
Besora. A càrrec de Montse 
Margalef.

Biblioteca Popular Fundació 
Iluro (c. d’en Pujol 19-25. Mataró)
Dimecres 10 gener / 17.30h: 
Art Time "Henri’s Scissors", de 
Jeanette Winter. 
Dijous 11 gener / 17.30h: Conte "El 
follet Oriol i el Drac màgic", d’Os-
car Sardà + activitats plàstiques.

Un sac de contes ple d'histò-
ries per començar l'any! 
Dimecres 10 gener / 18h / 
Biblioteca Antoni Comas (Mataró)
L'Hora del conte amb Josep Roca.

Un món de llibres
Dimecres 10 gener / 19h / 
Biblioteca Antoni Comas (Mataró)
Tertúlia sobre 'La nit de l’oracle', 
de Paul Auster.

'La capseta dels petons'
Dijous 11 gener / 18h / Biblioteca 
Fidel Fita (c. Bonaire, 2. Arenys 
de Mar)
Hora del conte amb Anna Danés.

XERRADES I LLIBRES /

Vens a la tertúlia?
Dimecres 10 gener / 19h / 
Biblioteca Pompeu Fabra (Mataró)
Tertúlia literària l'obra "La mujer 
de la arena", de Kobo Abe.

El documental del mes: 
'Machines'
Dimecres 10 gener / 19.30h / Cafè 
de Mar (c. Santa Rita, 1. Mataró) 
/ Preu: 3€.
De Rahul Jain. Una mirada dura i 
sensible a l'explotació dels treba-
lladors a les fàbriques dels països 
en vies de desenvolupament.

TEATRE /

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

 FAMILIAR /

'Un Nadal a la romana'
Diumenge 7 gener / 12h / Can 
Serra. Museu de Mataró (El 
Carreró, 17, Mataró).
Activitat familiar, dirigida a nens 
i nenes a partir de 5 anys, per 
descobrir la ciutat romana d'Ilu-
ro de manera lúdica i divertida. 
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NADAL /

Tobogan Gegant de Gel
Fins al 7 de gener / Part nova 
coberta de la Riera d’Arenys de 
Mar. Horari: d'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.

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.

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, 
per recollir les cartes dels infants. 

Arriba de SSMM els Reis 
d'Orient
Divendres 5 gener / 17.30h / 
Vilassar de Mar
Recorregut: Pol. Ind. Els Garrofers - 
Av. Montevideo - c. Narcís Monturiol 
- Carretera de Cabrils-Santa Maria 
- Via Octaviana - Sant Genís - Sant 
Josep - Riera d'en Cintet - Colom 
- Sant Joan i pl. de l'Ajuntament.

Arribada dels Reis Mags de 
l'Orient
Divendres 5 gener / 18h / Arenys 
de Mar
Sortida des de la parta alta de la 
Riera, recorregut pels carrers de 
la vila amb sorpresa fi nal.

Festa Major d'hivern Sant Julià 
2018
De l'11 al 14 gener / Argentona
Dijous 11: 19h al Saló de Pedra (c. 
Gran, 61), Presentació del llibre 
'Pepe i Jo' de Joan Lluís Bozzo. 
21h al Centre Parroquial (c. Bernat 
Riudemeia, 8), Mostra de documen-
tals "De Tot Cor", "Blondie Crash" 
i "Història d'un Error". 
Divendres 12: De 17 a 19h a la Pl. 
Nova, Taller familiar Sonàrium "El 
Viatge dels Sentits". 20.30h, al 
Centre Parroquial, Teatre "Brujas" 
(preu: 5€). 22.30h, a l'espai Cal 
Guardià, Garrivern: concerts de 
Miquel del Roig, Adala & The Same 
Song Band i Dj Hochi. 
Dissabte 13: 11.30h, Cercavila de 
Gegants. 12h Pl. Nova, Acrobàcia 
i humor. 12.30h terrassa Església 
Sant Julià, Sardanes amb la Cobla 
Sant Jordi Ciutat de Barcelona. 
16h pl. Nova, Trobada d'Hereus i 
Pubilles, visita guiada pel centre 
històric de la vila. 18h a La Sala 
d'Argentona, Concert de Festa 
Major amb l'Orquestra Maravella 
(preu 4€). De 17.30 a 19h a la pl. 
de Vendre, 10a Mostra de Bestiari 
de Foc. 19h, Tabalada "És l'hora 
del Foc i les Bèsties". 19.15h, Petit 
Correfoc dels Banyetes. 19.30h, 
Cercavila de Bèsties de Foc. 23 h 
a La Sala, Ball de Festa Major. 23h 
espai Cal Guardià, concert amb 
Pelukass i Garri Dj. 
Diumenge 14: 9h, plantada de ge-
gants. 11h, Cercavila de Gegants i 
Grallers amb les Colles Geganteres 
Convidades.

Talking about...
Dijous 11 de gener / 19h / Biblioteca 
Pompeu Fabra (Mataró)
Tertúlia literària en anglès amb 
l'obra "Back When We Were 
Grownups", d'Anne Tyler.

'L'inici de la vida'
Dijous 11 de gener / 18h / Sala 
Noble del C.C.Calisay (Riera Pare 
Fita, 31. Arenys de Mar)
Conferència a càrrec d'Imma 
Lizondo. Col·lectiu de refl exió so-
bre la infància i adolescència.

FESTES i FIRES //

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. 

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.

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.

REIS /

Cavalcades Reis d'Orient
Divendres 5 gener / Tarda /
Diverses poblacions 
Els Reis d'Orient arriben un any més 
al Maresme. Petits i grans podran 
gaudir de les diverses cavalcades 
a Mataró, Argentona, Llavaneres, 
Vilassar, Caldes d'Estrac, ...

Agenda www.totmataro.cat/agenda 
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ARXIU /

Taller d’identifi cació de 
fotografi es a l’Arxiu
Dilluns 8 gener / De 10 a 12h / 
Sala d’Actes Can Palauet (C. d’en 
Palau, 32. Mataró) 
Cada 1r dilluns laborable de mes, 
tothom pot ajudar-nos a documen-
tar imatges antigues de Mataró.

TALLERS I CURSOS //

DO-IN. Estiraments i exerci-
cis terapèutics de Medicina 
Tradicional Xinesa
Diumenge 7 gener / 10h / Espai 
Jove del C.C.Calisay (Riera del 
Pare Fita, 31. Arenys de Mar)
A càrrec de Slobodan Jerkovic, 
terapeuta de Shiatsu i Medicina 
Tradicional Xinesa.

RUTES I VISITES //

Materialitz'art en família
Diumenge 7 gener / De 12 a 14h / 
Casa Coll i Regàs. Fundació Iluro 
(C. d’Argentona, 55. Argentona) 
/ Preu: 6€. +65 i aturats: 5€. -14 
anys: gratuïta.
Descobreix el modernisme i ima-
gina el futur de Mataró a partir de 
la creació d’un treball col·lectiu.

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
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'La nit'
Les Esmandies Casal de Barri 
(Rda. O’Donnell, 94. Mataró) / 
Del 8 al 26 de gener.
Col·lectiva Grup Foto Havana.

'A dues veus. Retrats de con-
verses en català'
C.C.Calisay (Riera Pare Fita, 31. 
Arenys de Mar) / Del 8 al 14 de 
gener.  
Servei Municipal de Català, 
Consorci per a la Normalització 
Lingüística i Voluntariat per la 
Llengua.

'Un arc, un iglú, una ciutat'
Nau Gaudí (C. Cooperativa, 47. 
Mataró). Fins al 14 de gener. Visita 
guiada: diumenge 7 de gener, 12h. 
Obres de la col·lecció "la Caixa" 
d'Art Contemporani.

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 /

'Tres-cents'
La Destil·leria (Camí Ral, 282. 
Mataró) / Inauguració: dissabte 
16 a les 19.30h. Fins al 13 de de-
sembre. Fins a l'11 de gener.    
Mostra col·lectiva de Nadal amb 
més de 30 artistes, on es poden 
adquirir obres d'art per 300 euros .

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.

www.korrmataro.cat
Melcior Palau 8, Baix 1a   Mataró (Barcelona)   93 798 08 45 / 638 55 63 44  info@korrmataro.cat

AQUEST  NADAL
ET REGALEM UN TRACTAMENT FACIAL

Estètica Científica i Benestar

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

Promoció vàlida fins al 15 de gener.

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

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

Promoció vàlida fins al 15 de gener.

t’obsequiem amb 
un xec regal per a un 
tractament facial 
(Regenerador-Multivitamínic).
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sevillanes, castanyoles, country, 
caminades. • Coral: falten cantaires.

Associació de gent gran La 
Gatassa. Av. de La Gatassa, 25. 
Mataró. Telf: 93.757.87.30.
• Excursions: Dijous 18 de gener, 
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 

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 //

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, 

núm. 1802 del 5 a l'11 de gener de 2018

Catalunya, Literatura, Informàtica, 
Coneixements de smartphones. • 
Tardes de cinema (mensual). • 
Sessions formatives. • Excursions. 

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

Associació de gent gran de 
Rocafonda/Palau. C. Colombia, 
55. Mataró. 93.169.51.66.
• Petanca, jocs cartes, dòmino, 
escacs i billar. • Jocs d’entreteni-
ment, dijous. • Ball, dissabte. • Coral 
• Excursions mensuals. • Català, 
Informàtica, Manualitats, Sudokus.

Per a enviar informació:

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C. d'en Xammar, 11. Mataró. 
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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

Sèniors

La llei del pèndol

La llei del pèndol és una de les lleis 
universals mil·lenàries més conegu-
des. Set anys de vaques grosses i set 
anys de vaques magres. És evident 
que en aquests moments, el pèndol 
es troba en la seva trajectòria més 
baixa, en les vaques magres.

Es pot afirmar sense cap tipus de 
dubte, que s'ha tocat fons, la qual 
cosa es fa palesa en la manca d'al-
ternatives possibles a un sistema 
capitalista obsolet, que generi la 
suficient il·lusió per fer quelcom 
que doni sentit a la vida.

En aquestes situacions és molt 
difícil proposar canvis socials po-
sitius, per més beneficiosos que 
puguin ser. Es dona però, el cas ex-
cepcional de Catalunya, que podria 
suposar un primer pas per comen-
çar a ser optimistes, iniciant una 
trajectòria ascendent del pèndol.

Moviment que cal aprofitar per 
recuperar la il·lusió perduda, sense 
la qual la vida es converteix en un 
sense sentit, que acaba afectant, la 
majoria de vegades, al nostre es-
tat de salut i la nostra immunitat, 
provocant malalties no desitjables.

Cal però ser realistes, apostant 
per plantejaments comunitaris, 
que afectin de forma transversal 
a tota la societat, d'acord amb el 
moviment sènior, que defensa una 
societat per a totes les edats, cen-
trada en les persones i no en els 
diners, vàlida per a tothom.

Cal aprofitar el nombrós capital 
humà involucrat en el procés, per 
impulsar un projecte transversal de 
"vida local 24 hores, incloent-hi el 
treball", il·lusionador i engresca-
dor per fer possible una Catalunya 
segle XXI: Més informació a: www.
portalpremia.net/localactiv.html.
JOSEP ARACIL I XARRIÉ
President d'Eurosènior

joarxa@gmail.com

Sorpresa/desig/
coratge

SORPRESA. Inesperat. Embadalit. 
Admirat. El cervell és plàstic. Les 
neurones es refan. Pot haver-hi 
canvis profunds a nivell emoci-
onal. L'estructura psíquica de 
l'Ésser Humà no està totalment 
determinada. La biologia i les he-
rències deixen sempre una porta 
oberta. Un pot ser sorprès per 
un mateix dels canvis personals 
interiors. L'experiència ens ho 
confirma. Contemplar l'entorn 
positiu, constructiu, beneficiós, 
optimista real. Ple d'esperança.

DESIG. Anhel que empeny. Una 
emoció forta de voler ser algú de-
mòcrata dins una societat imper-
sonal, mecanitzada, patologitza-
da, esclavitzada, medicalitzada, 
dictaturalitzada. Una persona pot 
ser lliure dins una presó: Anhel de 
ser, no de tenir. Llibertat de ser, 
no de fer. Combat, lluita, debat 
interior que demana veure i seguir 
aquest anhel o Desig en majúscu-
la, per no confondre-la amb els 
desigs o capricis, necessaris i legí-
tims però limitats, insatisfactoris, 
fràgils, fútils, febles i enganyosos 
com si fos la verdadera resposta 
a la recerca de ser feliç.

CORATGE. Una força descone-
guda. Emoció primària que els 
grecs i altres cultures ens en par-
len: Ulisses, Guilgameix, Adam, 
Prometeu, Confuci, Buda, Jesús, 
Pau. Els moderns: Luter King, 
Gandhi, Gorbatxov, Tolle, Kohl, 
Bergoglio, Mandela, Weil i tantes 
altres persones amb virtuts junt 
amb defectes, que són insepara-
bles. Cap se n'escapa. Són éssers 
humans. Han tingut i tenen por. Hi 
ha l'emoció de coratge, de lluita, 
d'alteritat.
JAUME PATUEL I PUIG

Pedapsicogog - Psicoterapeuta

jpatuel@copc.cat

Apunts
psicològics

núm. 1802 del 5 a l'11 de gener del 2018

 EL TOT 1802.indd   3 02/01/2018   18:58



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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Toca depurar 
l'organisme!
Text: Redacció

 Digestions pesades, augment de 
pes i acidesa són alguns dels pro-
blemes que pot patir el cos després 
dels excessos durant les festes na-
dalenques. Menjar en excés aliments 
pesats, fer menys esport i abusar 
dels torrons i les neules és molt 
freqüent durant el Nadal. Àpats 
i més àpats copiosos i apetitosos 
que poden provocar retenció de 
líquids, augment de pes, acidesa a 
l'estómac, digestions pesades i, en 
defi nitiva, alteracions a l'organisme 
per la pèrdua del ritme habitual. El 
primer pas per recuperar el benes-
tar és, doncs, apostar pels hàbits 
saludables i fer més exercici físic.

Passat festes...

Els caldos vegetals són una de les 

opcions recomanades!

taulataulaA taulataulataula
Passat festes...Passat festes...

taula

Tot a taula 1,2 1802.indd   1 03/01/2018   18:00



Hi ha aliments i hàbits que 
poden ajudar a depurar 
l'organisme i a assolir 
els objectius proposats

¿Volem disminuir volum corporal per retenció 
de líquids, disminuir el greix corporal, millorar 
les digestions i la funció hepàtica, evitar les 
fl atulències, millorar el trànsit intestinal i, en 
el fons, sentir-nos millor?

Per aconseguir aquests propòsits una bona 
manera de començar és habituant-nos a beu-
re molta aigua per depurar toxines. També cal 
apostar per una alimentació saludable i poc 
calòrica evitant els aliments més greixosos, les 
salses, els sucres refi nats i els aliments que, en 
defi nitiva, perjudiquen el bon funcionament 
del cos. És aconsellable decantar-nos per les 
verdures i les fruites crues, els batuts, els sucs, 
els brous depuratius, etc.

Les fruites i verdures més diürètiques
Per eliminar toxines i netejar els intestins una 
bona opció és apostar pel kiwi, la poma o la pera, 
així com els nabius o el raïm. Per la seva banda, 
les verdures ideals per aquest propòsit són la 
carxofa, la col, l'api, la remolatxa o el carabassó.

Què menjar per "fer net"?

Per tal que tot el procés de depuració sigui més 
efectiu, podem aportar complements alimentaris 
que ens ajudin a aconseguir els objectius que ens 
hem proposat. Una de les opcions potser menys 
conegudes és el rave negre. Aquesta verdura afa-
voreix el drenatge del fetge i de la vesícula biliar, 
i per tant ajuda a eliminar residus i toxines. Té 
propietats colerètiques –augment de la produc-
ció de bilis– i colagogues –facilitat per evacuar 
la bilis– i alleuja problemes hepàtics i biliars. 

 Per dietes depuratives és molt 

 recomanable un ingredient força 

 desconegut: el rave negre 

núm.1802 del 5 a l'11 de gener de 2018
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Amb el 2018 comença el concurs d'Instagram de #totataula perquè 
tots els igers maresmencs optin a un menú. Participar-hi és molt fàcil: 
només cal penjar fotos dels teus plats –fets per tu, d'un restaurant, d'on 
vulguis...– i etiquetar-los amb #totataula. I a buscar likes!

Concurs a instagram

La foto feta per vosaltres

 etiquetada amb #totataula  

que tingui més "likes" 

guanyarà UN MENÚ

per a DUES PERSONES

en dissabte a Gaudium

Agenda Etselquemenges

#totataula

La teva dieta et preo-
cupa i t'agradaria po-
der-la completar o fer-la 

amb més fonament i equilibri? 
Para atenció. Des de #totatau-
la recomanem la lectura de 
l'Agenda d'Ets el que Menges 
(www.etselquemenges.cat). 

Es tracta d'un autèntic manual 
amb trucs i consells healthy per a 
les 52 setmanes de l’any i amb 12 
menús amb esmorzars, dinars i 
sopars de dilluns a diumenge, un 
per a cada mes de l’any, que fi rma 
la nutricionista Martina Ferrer. 

Els menús estan elaborats a 
partir dels criteris i la fi losofi a 
d’Etselquemenges: amb aliments 
ecològics, amb les verdures que 
per temporada hem de prendre 

MENJAR
MILLOR!

Llegir per

cada mes de l’any, amb una pre-
sència equilibrada de proteïna 
animal i vegetal, sense sucres ni 
cap refi nat, amb una presència 

destacada de cereals integrals, lle-
gums, llavors, espècies, aliments 
probiòtics i altres superaliments. 

Tot a taula 3,4 1802.indd   1 03/01/2018   18:39
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Per Reis, teló amunt dels Pastorets
Ses Majestats assistiran a la representació d’aquest dissabte, la primera de les deu 
que mobilitzen més de 390 persones

Espectacles: Redacció

 Els Pastorets de Mataró aixecaran el teló aquest dis-
sabte, dia de Reis arribant 'in extremis' per represen-
tar-se a la Sala Cabanyes, 101 anys després de la seva 
primera representació. L’engranatge d’“Els Pastorets 
de Mataró” fa setmanes que treballa preparant l’es-
trena del 6 de gener, que s’ha hagut d’endarrerir a 
causa de les obres d’adequació de la Sala dels darrers 
mesos. L’estrena comptarà amb uns convidats ben 
especials: Ses Majestats Melcior, Gaspar i Baltasar 
faran la seva tradicional visita a la Sala Cabanyes 
per adorar el nen Jesús a l’escena del Naixement.

Marc Molina s’estrena com a director de l’espec-
tacle al capdavant d’un equip de més de 300 perso-
nes. L’acompanyen en la direcció Jordi Lluch com a 
director musical i Maria Garriga com a responsable 
de les coreografi es. Molina ha canviat l’estructura 
de l’espectacle, tot mantenint només dos entreac-
tes, com és habitual els darrers anys. L’escena del 
Temple passa al fi nal del Primer Acte, la qual cosa 
equilibra la durada dels tres actes.

On més es notarà l’empremta del nou director 
és al pròleg. Aquesta part de l’espectacle –un dels 

elements més particulars d’Els Pastorets de Mataró– 
incorpora el personatge d’una fada que, portant una 
llum, fa de fi l conductor de tot el pròleg. Les nimfes, 
les bruixes i els personatges de l’Infern apareixen 
canviats respecte a les edicions anteriors gràcies al 
nou vestuari dissenyat per Marina Pineda.

També en el pròleg, Els Pastorets compten amb 
una novetat a l’escena de l’Infern. El prestigiós taller 

d’escenografi a Castells-Planas de Cardedeu s’ha en-
carregat les darreres setmanes de l’elaboració d’un 
nou decorat, que es penja a les estructures laterals 
en una de les escenes més espectaculars del mun-
tatge. Ja fa uns anys que Sala Cabanyes duu a terme 
una política de restauració i renovació dels decorats 
d’Els Pastorets de Mataró.

10 dies

Tot i començar tard, 
la Sala farà les deu 
representacions de 
consuetud

Cultura
www.totmataro.cat/cultura

Marc Molina 
s'estrena de director 
en un any marcat 
per les obres 
d'adequació al 
teatre

Tot 2 cultura ob pastorets.indd   1 03/01/2018   17:07



Festes: Redacció

 Abans que arribin els Reis Mags 
ho fan els seus emissaris. El Port 
de Mataró va repetir com esce-
nari de l'arribada dels Missatgers 
Reials, fent bo el temporal de vent 
dels últims dies de 2017, que va 
fer arribar el llaüt Sant Ramon da-
vant els nervis habituals dels més 
petits. Aquest és el gran preludi 
de la Cavalcada, quan els menuts 
mataronins perceben per primer 
cop la màgia única d'aquesta tra-
dició. Centenars de famílies no es 
van voler perdre l'oportunitat de 

L'emissària del Rei Baltasar, la gran novetat del preludi 
de la Cavalcada

rebre els Missatgers Reials i, també, 
aprofi tar per començar a dispen-
sar-los la carta plena de desitjos. 
Era l'últim dia del 2017 però això 
ja enllaçava amb la primera gran 
cita del 2018. Els Reis eren més a 
prop i el bon dia acompanyava.

La novetat d'aquest any venia 
de l'equip del Rei Baltasar, que 
per primera vegada presentava 
una noia com ambaixadora. Ella 
va parlar en nom dels tres Reis, 
remetent la quitxalla a l'esperada 
tarda del 5 de gener. 

L'Alcalde i la regidora de Cultura 
van fer els honors als protagonistes, 

El bon vent porta els Missatgers fins a Mataró 

Els Missatgers reials arribant al Port de Mataró  Cedida 

un cop aquests van baixar del seu 
veler. Ja llavors es formaven llar-
gues cues davant els escenaris re-
ials de cadascun d'ells.

Handbol, xocolata i gospel
Per acompanyar l’espera, el grup 
Gospelsons va preparar un taller 
infantil de creació de maraques i 
va amenitzar musicalment el lliura-
ment de cartes posterior. També hi 
va haver activitats d’handbol amb el 
Club Joventut Handbol Mataró i una 
xocolatada popular –sense gluten- 
en la qual hi va participar el Port de 
Mataró i diferents establiments.

Durant tres dies, el 2,3 i 4 de gener, els Missatgers han rebut cartes en diferents punts de la ciutat  Daniel Ferrer 

núm. 1802 del 5 a l'11 de gener de 2018

Tot 3 cultura missatgers.indd   2 03/01/2018   17:08



Desitjos per aquest any 2018
Grup Municipal de Ciutadans

Sin título-1   2 3/1/18   8:27



1.El TecnoCampus esdevingui el gran referent del 
Sector Tecnològic i el veritable pol d'atracció de les Mul-
tinacionals afavorint el seu arrelament a la Nostra Ciutat. 
 

Desitjos per aquest any 2018

2.Els Grans Projectes Comercials de Mataró: 
L'ampliació del Mataró Parc i la  implementació d'El 
Corte Inglés vegin la llum definitivament.

3.La Xarxa de Biblioteques Públiques de la nostra 
ciutat disposi en breu de la Nova Biblioteca de Cirera-
Molins.

4.El Mercat dels Habitatges de Lloguer mantingui 
uns preus  de referència raonables mitjançant polítiques 
de contenció de les rendes, ampliant l'oferta pública i 
potenciant la privada.

5.El Bilingüisme Institucional de l'Ajuntament es faci  
realitat reflectint la pluralitat de la societat mataronina.

Sin título-1   3 3/1/18   8:27



  

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
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El waterpolo femení torna a ser protagonista, 
però la ciutat viu ascensos de molts equips

2017: LA SIRENA A LA F4
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Andreu Valls
Rugby Rugby Club MataróEl Personatge

Va anotar 
l'assaig definitiu 
del primer triomf 
del seu equip a 
Primera Catalana

Opinió Cugat Comas
Periodista el Tot Mataró

2018 comença amb el mal de cap 
habitual. El dia 1 de gener, per més 
dinar de Cap d'Any que es tingui, 
és dels dies de revolucions més 
baixes. Sovint sembla que estiguis 
afectat pel nombre d'hectopas-
cals i tot. Tot et toca vores. Marxa 
Radetzki a banda, el primer dia del 
nou any pren cos dins l'antigament 
coneguda com a caixa tonta –que 
cada cop és menys caixa i més 
tonta– en forma de salts d'esquí i 
la final del Campionat del Món de 
dards. Sí. No facin conya i si encara 
no han sucumbit a aquest últim 
fenomen el pròxim desembre no 
feu el galifardeu. No sabeu què us 
esteu perdent.

Anem als salts. Des que la televi-
sió de pagament va manllevar certs 
esports de la programació oberta hi 
ha fenòmens que potser han per-
dut seguiment d'aquell involunta-
ri. I amb això hem perdut caràcter 
poliesportiu de badocs televisius.  
Jo que ja em sento d'edat trobo a 
faltar aquella La 2, per exemple, 
on en obert ens vam aficionar al 

rugbi del Sis Nacions. Antigament 
per Cap d'Any es podien com-
paginar els salts amb els valsos, 
l'esport amb la música. L'àvia es-
tirava per una cosa i el nét preferia 
l'altra. Dels Quatre Trampolins, 
desenganyem-nos, pràcticament 
només en seguim el de Garmisch-
Parterkirchen. Aquells homenets 
volant literalment mentre nosaltres 
ens enfonsem sofà endins és un 
contrast metafòric perfecte per 
l'any que recomença.

Anem als dards. El que jo els 
pugui explicar en aquestes línies 
dista molt de l'abast de la realitat. 
Al Regne Unit tothom es mira la fi-
nal del Mundial el vespre del dia 1. 
Té un seguiment massiu. Enguany 
s'hi retirava Phil Taylor, el Jordan 
dels dards, un dels millors esportis-
tes de la història. Se'l coneix com 
'The Power'. Va perdre la final con-
tra un Rob Croo genial, però tant 
era. Les 4.000 persones de l'Ale-
xandra Palace, les illes britàniques 
i mig món vam acabar dempeus 
davant un home amb panxa, mitja 

Cap d'Any
Crònica d'un dels dies més genuïnament esportius (al sofà)

Agenda
CASA

FUTBOL 3a Catalana
CIRERA - YOUNG TALENT
Diumenge 7 | 12 h | Municipal Cirera
FUTBOL 3a Catalana
MOLINOS - MATARONESA
Diumenge 7 | 12 h | Mpal. Vista Alegre-Molins
FUTBOL 3a Catalana
LA LLÀNTIA - PLA D'EN BOET
Diumenge 7 | 12:15 h | Municipal La Llàntia

WATERPOLO Divisió Honor Fem.
LA SIRENA CN MATARÓ- CN 
TERRASSA
Dimecres 10 | 12:45 h | Compl.Joan Serra CNM

 FORA
FUTBOL 2a Catalana
MASNOU - CE MATARÓ
Diumenge 7 | 12 h | Municipal d'El Masnou

FUTBOL 3a Catalana
PREMIÀ DALT - ROCAFONDA
Diumenge 7 | 12 h | Mpal. Premià Dalt 

+ INFO: WWW.ELTOTESPORT.COM

el Esporttot MINUT ZEROMINUT ZERO

gepa, tot el carisma i una llegenda 
immensa. 

Des del sofà, els dards són apas-
sionats i propers. Et generen pro-
ximitat. I quan hi ha guanyador ja 
saps que l'endemà, al despertar-te, 
sí que sí ja serà un altre any.
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Un any més La Sirena CNM 
ha tornat a ser l'equip prota-
gonista de la ciutat

Acabat aquest 2017 i ja esperant 
què ens porta aquest nou 2018, 
podem concloure que les noies 
de La Sirena CN Mataró han tornat 
a ser les protagonistes d'aquest 
any que hem acabat amb la seva 
classificació per a la Final a Quatre 
de l'Eurolliga. Van arribar per pri-
mer cop a la Final-4 de la màxima 
competició continental del water-
polo femení, on van caure davant 
l'amfitrió, el Kinef Kirishi rus.

Però els equips de la ciutat també 
han viscut grans altres moments , i 
si hi ha una paraula que els defineix, 
aquesta és "ascens". Començant 
pel Joventut Handbol Femení que ha 

2017:  Final-4 de l'Eurolliga de La Sirena i els ascensos 
del Joventut, el Boet, el Volei i l'Aliança Mataró 

aconseguit retornar gairebé 30 
anys després a Divisió d'Honor 
Plata. També ha estat un any his-
tòric per a l'Associació Esportiva Boet 
Mataró, probablement el millor de la 
seva història, amb els ascensos dels 
dos sèniors de l'entitat. El masculí, 
el Mataró Parc Boet, que pujava 
per primer cop a la seva història 
a Lliga EBA i el femení, el Mataró 
Parc Dori Dori Boet, faria el mateix 
amb Copa Catalunya.

Sense oblidar-nos del Futsal 
Aliança Mataró, que després d'una 
gran temporada va aconseguir el 
buscat ascens a Segona Divisió B, 
una categoria on ja hi havia militat 
set anys enrere, donant així més 
incentius al club per seguir amb 
l'excel·lent treball de base que fan.

Per acabar, també hem de parlar 
de l'ascens del Club Volei Mataró, que 
s'havia guanyat l'ascens esportiu a 
Primera Catalana, però que al final 
va aconseguir una plaça a Primera 
Estatal. I tots aquests equips només 
són la mostra més representativa 
de tots els èxits que també trobem 
altres esports i categories.

Però al món de l'esport lògica-
ment no tothom guanya. Aquest 
any vam haver de lamentar el 
descens del sènior femení del CH 
Mataró d'OK Lliga, la no consecu-
ció de l'ascens a Primera Catalana 
del CE Mataró –després de caure 
a la promoció davant el Valls– o el 
descens de la UD Cirera de Segona 
a Tercera  Catalana, entre d'altres. 
Coses de l'esport.  

Bona temporada del Mataró, però sense premi final. | D.F.El Mataró Parc Boet aixecant la copa de campió. | ARXIU

Les noies del Joventut HM celebrant l'ascens. | ARXIULa Sirena celebrant l'accés a la Final Four. | ARXIU
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L'AE Boet Mataró va tancar el 
millor any de la seva història 
amb l'ascens dels seus dos sè-
niors, masculí i femení 

El 2017 va començar amb una 
gran segona volta de la UE Mataró 
Feimat, que li permetria aconseguir 
la permanència a lliga EBA. Però 
el protagonisme se'l va endur el 

Mataró Parc Boet que, després de 
molts intents, va aconseguir l'ascens 
a lliga EBA, després de ser el campió 
absolut de l'any. I el seu femení, el 
Dori Dori, que també va aconseguir 
l'ascens a Copa Catalunya.

Per rematar-ho, el Platges UE 
Mataró, va aconseguir l'accés a la 
Final Four de Copa Catalunya. 

El Mataró Parc Boet puja a Lliga EBA i el Platges 
de Mataró juga la Final Four de Copa Catalunya

Primers derbis femenins. | ARXIU

UE MATARÓ FEIMAT 
MASCULÍ
Lliga EBA 16-17
1460.- Estrenen l'any amb victòria 
clau (UEM- Arenys 76-70)
1461.- El líder és massa repte 
(Menorca- UEM 82-60)
1462.- Comencen bé però acaben 
malament (Collblanc- UEM 71-63)
1463.- Abandonen l'últim lloc 
(UEM- Olivar 76-66)
1464.- Planten cara però cauen a la 
pista del líder (Calvià- UEM 66-59)
1465.- Continuen imbatuts a casa 
l'any 2017 (UEM- Cornellà 76-63)
1466.- Victòria importantíssima 
fora de casa (Grup Barna - UEM 
76-80)
1467.- Tercera victòria seguida 
(UEM- JAC Sants 83-72)
1468.- No poden amb la quarta 
(Castellbisbal - UEM 108-88)
1469.- Un Cabrera imperial lidera el 
Mataró Feimat (UEM- Santfeliuenc 
71-65)
1470.- Condemnats per un fatí-
dic tercer quart (Salt- UEM 81-64)
1471.- Un tercer quart decisiu (UEM- 
Sant Nicolau 68-61)
1472.- Cauen contra el líder i la 
salvació es complica (Martorell- 
UEM 92-71)
1474.- Guanyen un derbi d'infart 
(Arenys- UEM 67-68)
1475.- Victòria aclaparadora però 
insuficient (UEM- Menorca 75-43)
1476.- Victòria mínima en l'anada 
de l'eliminatòria de permanència 
(UEM- Sitges 66-65)
1477.- Jugaran un any més a lliga 
EBA (Sitges- UEM 45-56)

MATARÓ PARC BOET
MASCULÍ
Copa Catalunya 16-17
1461.- Remuntada espectacular 
(AEB- Sant Quirze 94-91)
1462.- S''exhibeixen davant el cuer 
(AEB- CN Sabadell 96-72)
1463.- Remuntada de prestigi 
(Santa Coloma- AEB 74-76)
1464.- Van ser molt superiors (AEB- 
Sant Gervasi 88-68)

1465.- Cauen a la segona part (Sant 
Cugat- AEB 84-69)
1466.- Victòria contundent a fora 
(La Bisbal- AEB 54-80)
1467.- Atrapen el líder (AEB- Sant 
Narcís 66-55)
1468.- Bona victòria al Vallès 
(Granollers- AEB 67-72)
1469.- No afluixen (AEB - Artés 
85-73)
1470.- Sense opcions (Vic- AEB 
94-68)
1471.- Gran victòria que els situa 
líders (AEB- Sant Josep 79-68)
1472.- La relaxació gairebé els 
costa un disgust (Pia Sabadell- 
AEB 77-79)
1474.- Victòria i campionat per 
al Mataró Parc Boet (Badalonès- 
AEB 82-87)
1475.- No es relaxen tot i ser cam-
pions (Sant Quirze- AEB 68-76)
1477.- Posen un peu i mig a la final 
a quatre (SESE- AEB 62-73)
1478.- Seran a la final a quatre 
(AEB- SESE 89-79)
1479.- Campions de Copa Catalunya 
i pugen a Lliga EBA (AEB- Vic 88-71; 
AEB- Sant Josep Badalona 74-66)
1482.- Guanyen el Torneig Flama 
del Canigó

UE MATARÓ FEIMAT I 
MATARÓ PARC BOET 
MASCULINS
Ll. Catalana EBA 17-18
1490.- S'estrenen amb victòria a 
la Lliga Catalana EBA (AEB- Vic 
74-66)
1491.- Paguen la falta de preparació 
(Vic- UEM 64-38)
1492.- El derbi es queda al Palau 
Mora (UEM- AEB 80-71)1448.- Gran 
inici (AEB- Sant Cugat 80-75)

Lliga EBA 17-18
1493.- Debut amb victòria (AEB- 
Menorca 79-67); Triomf a domicili 
(Igualada- UEM 63-76)
1494.- Segona victòria ( UEM- 
Palma 87-81); Cauen a casa (AEB- 
Tortosa 79-93)
1495.- Triomf de prestigi (Cornellà 
- UEM 55-58); Tornen a estar forts 

a casa (AEB- Girona 83-79)
1496.- Líders en solitari del grup B 
(UEM- Salt 87-72); Perden el derbi 
maresmenc (Arenys- AEB 86-77)
1497.- S'imposen en partit ajustat 
(AEB- Barberà 75-71); Primera der-
rota (Valls- UEM 70-64)
1498.- Els lleidatans s'emporten 
el triomf (UEM- Pardinyes 68-77); 
Derrota a Badalona (Sant Josep-
AEB 81-77)
1499.- Ensopeguen a casa amb 
el cuer (AEB- Roser 71-77); Tarda 
negra (Cerdanyola- UEM 62-47)
1500.- Trenquen la mala ratxa 
(UEM- Olivar 82-79); Nova derro-
ta (Collblanc- AEB 84-67)
1501.- Trenquen la mala ratxa (AEB- 
Tarragona 90-77); Cauen contra un 
dels millors (Mollet- UEM 78-71)
1502.- Gran segona part groga 
(UEM- Castellbisbal 79-66); Juguen 
el millor partit de l'any (Quart- AEB 
83-99)
1503.- Tres victòries segui-
des (AEB- Castelldefels 86-84); 
L'últim quart els sentencia (Vic- 
UEM 74-69)
1505.- S'ensorren a l'últim quart 
contra el cuer (UEM- Andorra B 71-
78); Derroten el líder i acaben l'any 
en 4t lloc (Masnou- AEB 62-68)

PLATGES UE MATARÓ 
FEMENÍ
Copa Catalunya 16-17
1460.- Cauen a la pista del segon 
(Cerdanyola- UEM 64-48)
1461.- Es recuperen a casa (UEM- 
Granollers 54-46)
1462.- No poden amb el líder 
(Barçá CBS- UEM 83-66)
1463.- Una gran segona part fo-
namenta el triomf (UEM- Igualada 
58-43)
1464.- Acaben la primera fase en 
tercer lloc (Tarragona- UEM 61-67)
1466.- Debuten amb victòria a la 
fase d'ascens (Roser- UEM 45-52)
1467.- Perden en final igualat (UEM- 
Almeda 47-51)
1468.- S'escapa el triomf al dar-
rer quart (Gramenet- UEM 57-50)
1469.- S'imposen al cuer 

(Viladecans- UEM 73-77)
1470.- Atrapen el quart (UEM- 
GEiEG 71-66)
1471.- Guanyen i pressionen el 
quart (UEM- Roser 46-43)
1472.- Ja són quartes (Almeda- 
UEM 46-63)
1474.- Victòria sense average 
(UEM- Gramenet 60-55)
1475.- S'exhibeixen i jugaran la final 
a quatre (UEM- Viladecans 70-49)
1476.- Derrota intranscendent 
(GEiEG- UEM 68-53)
1478.- No poden amb el Barça a 
semifinals i es queden sense ascens 
(Barça CBS- UEM 72-55)

GRESS PLA. UE  MATARÓ
M. PARC DORI DORI BOET
 Copa Catalunya 17-18
1492.- Debut amb victòries (AEB- 
Roser 60-54; Banyoles- UEM 
68-86)
1493.- Sorpreses en l'estrena al 
Mora (UEM- Hospitalet 51-66)
1494.- Segona victòria a domicili 
(Igualada- UEM 49-54)
1495.- El primer gran derbi femení 
al Palau Mora és taronja (UEM- 
AEB 55-58)
1496.- Victòries dels dos equips 
(AEB- Molins 65-42; Roser- UEM 
50-57)
1497.- Nova victòria (Banyoles- 
AEB 49-52)
1498.- Aixafen el líder (AEB- 
Hospitalet 52-39)
1499.- Dues valuoses victòries 
(Gramenet- UEM 49-54; Igualada- 
AEB 42-45)
1501.- Victòria contundent que les 
situa en el grup de líders (Roser- 
AEB 38-63)
1502.- No poden amb un dels líders 
(Hospitalet- AEB 65-62)
1503.- Tornen al camí del triomf 
(UEM- Igualada 66-50)
1505.- El Boet intractable en el 
derbi (AEB- UEM 65-33)

ALTRES
1479.- El Mataró Parc Dori Dori 
Boet campió de 1a Catalana i puja 
a Copa Catalunya (AEB- Molins 
66-50; AEB- Lleida 61-51)
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La UD Cirera va baixar a 3a 
Catalana, la mateixa cate-
goria on el Rocafonda va 
ascendir

El 2017 no es va poder saldar amb 
l'objectiu que buscava el CE Mataró, 
el retorn a Primera Catalana tan 
sols una temporada després d'ha-
ver perdut la categoria. Però no va 
poder ser, els groc-i-negres, després 
d'acabar segons a la fase regular 
del seu grup, no van poder supe-
rar el Valls a la promoció d'ascens 
havent de quedar-se un any més a 
2a Catalana, on segueixen a la part 
alta. Les decepcions no van arribar 
soles, perquè la UD Cirera va cloure 
el seu curs amb el descens de 2a 

Catalana a 3a, en una temporada 
plena de dificultats.

Per sort, no tot van ser males 
notícies al futbol mataroní, i és que 

El CE Mataró cau a la promoció d'ascens i es 
queda sense ascens a Primera Catalana

Tristor al Municipal del Centenari després de no aconseguir l'ascens. | ARXIU

CE MATARÓ I 
UD CIRERA
Segona Catalana 16-17
1459.- El derbi és groc-i-negre 
(CEM- UDC 1-0)
1460.- No poden derrotar el cuer 
(Carmelo- CEM 1-1); Obtenen un 
triomf vital (UDC- Canyelles 2-1)
1461.- Un punt en un camp difícil 
(Besós BV- CEM 2-2); Derbi deslluït 
pel mal temps (UDC- Premià 0-1)
1462.- Una golejada que dóna el 
liderat (CEM- Badia 4-0); Treuen 
un bon punt en el derbi (Sant Pol- 
UDC 1-1)
1463.- Valuós punt al camp del se-
gon (Fund. Grama- CEM 1-1);  Salven 
un punt en el darrer instant (UDC- 
Sarrià 1-1)
1464.- Feia 22 anys que no es veia 
(CEM- Lloreda 8-0); Continuen en 
zona de descens (Sant Adrià- UDC 
1-0)
1465.- Victòria en derbi polèic 
(UDC- Llavaneres 3-2); Valuós 
punt davant bon rival (Europa B- 
CEM 2-2)
1467.- Un punt per continuar líders 
(CEM- Guineueta 1-1); Primer triomf 
a fora (Esp.Jov. Can Pi- UDC 0-3)
1468.- Victòria davant un potent 
rival (CEM- Llefià 2-1); Un empat que 
no satisfà (UDC- Martinenc B 2-2)
1469.- No hi ha gols, no hi ha lide-
ratge (Canyelles - CEM 0-0); aluós 
empat sense gols (Llefià- UDC 0-0)
1470.- No poden amb el malefici 
premianenc a casa (CEM- Premià 
2-3); Carmelo- UDC  (2-1)
1471.- Empat poc satisfactori (Sant 
Pol- UEM 2-2); Freguen el descens 
(UDC- Besós 2-3)

1472.- Bon inici per acabar patint 
(CEM- Sarrià 2-1); Un bon empat 
davant rival directe (Badia- UDC 1-1)
1474.- Tenen el líder contra les 
cordes però cedeixen (UDC- Grama 
1-2); Un bon dia per als groc-i-ne-
gres (Sant Adrià- CEM 1-4)
1475.- Bargalló decideix a poc del fi-
nal (CEM- Llavaneres 2-1); Cauen en 
zona de descens (Lloreda- UDC 2-0)
1476.- Aleix Tarrés decideix un 
cop més (UDC- Europa B 1-0); 
Golejada de rècord (Esportiu Can 
Pi- CEM 0-8)
1477.- Cinquena victòria seguida 
(CEM- Martinenc B 4-0); Situació 
límit (Guineueta- UDC 1-0)
1478.- Gran derbi amb un empat 
que no satisfà ningú i envia el 
Cirera a 3a (UDC- CEM 1-1)
1479.- Acaben segons i tocarà 
promocionar per pujar (CEM- 
Carmelo 5-1); Final amb derrota, 
15è lloc, descens… i premi per al 
club (Canyelles- UDC 2-1)
1480.- Perden en temps afegit i 
tocarà remuntar (Valls- CEM 2-1)
Recull de les promocions que ha ju-
gat el CE Mataró en la seva història.
1481.- Bon ambient… i decepció: 
no hi ha ascens (CEM- Valls 1-1)

CE MATARÓ
Segona Catalana 17-18
1488.- El CE Mataró no pot gua-
nyar el seu Trofeu Iluro (CEM- SJ 
Montcada 1-2)
1490.- Inici esperançador en un 
camp difícil (Canyelles- CEM 0-1)
1491.- Triomf groc-i-negre amb 
remuntada (CEM - Guineueta 2-1)
1492.- Poc futbol i cap gol a Fort 

Pienc (Parc- CEM 0-0)
1493.- S'apunten al mambo i són lí-
ders (CEM- Sant Andreu Barca 8-0)
1494.- Perden el lideratge (Llefià 
- CEM 1-0)
1495.- Guanyen el cuer i tornen a 
ser a dalt (CEM- Sant Adrià 2-0)
1496.- Bargalló destapa el pot dels 
gols per col·locar el Mataró líder 
(Montcada- CEM 0-2)
1497.- Golegen en el derbi per 
mantenir-se en el lideratge (CEM- 
Llavaneres 4-0). 
El Mataró és l'equip català menys 
golejat.
1498.- Empat sense gols entre els 
dos primers (Europa B- CEM 0-0)
1499.- Empaten en un final vibrant 
(CEM- Sant Pol 2-2)
1500.- Dia negre per al líder que 
cau davant un rival directe (CEM- 
Districte 030 CE 1-3)
1501.- Es lleven ben d'hora i treba-
llen bé (Besós BV- CEM 0-3)
1502.- L'Argentona torna a conque-
rir el Municipal (CEM- Argentona 
1-3)
1503.- Continuen ferms a camp 
contrari, on només han encaixat 
un gol (Sarrià- CEM 0-2)
1505.- Ja tornen a guanyar a casa 

(CEM- Piferrer At. 4-2)

UD MATARONESA, UD 
MOLINOS, PLA D'EN 
BOET, AD LA LLÀNTIA
Tercera Catalana 16-17
1459.- La Mataronesa no pot amb 
el líder (Mataronesa- Districte 030 
CE 1-3)
1460.- El Molinos és el "rei dels 

derbis" (Molinos- La Llàntia 3-2)
1462.- Segon ple de punts de la 
temporada dels quatre equips
1464.- El Molinos continua sent 
el rei dels derbis (Pla d'en Boet- 
Molinos 1-2)
1466.- E l rei dels derbis no falla: 
5 de 5 (Molinos- Mataronesa 3-2)
1470.- Molinos en fa cinc i és cinquè 
1475.- Tercer ple de la temporada
1477.- Pla d'en Boet aconsegueix 
la permanència
1478.- Molinos es confirma com el 
millor equip mataroní de 3a
1479.- El Molinos fa el 6 de 6 en 
els derbis (La Llàntia- Molinos 2-3) 
i acaba en 6è lloc. La Llàntia (8è), 
Pla d'en Boet (9è) i Mataronesa 
(14è), mantenen la categoria.

UD CIRERA, UD 
MATARONESA, UD 
MOLINOS, PLA D'EN 
BOET, AD LA LLÀNTIA, 
CF ROCAFONDA
Tercera Catalana 17-18
1490.- Cirera primer líder (PB- 
UDC 0-3)
1491.- La Llàntia goleja i és el nou 
líder (CFR- ADLL 0-5)
1493.- Cirera guanya un altre derbi 
i és colíder (CFR- UDC 1-3)
1494.- Cirera continua intractable a 
casa i és colíder (UDC- Calella 3-0)
1496.- Cirera continua segon 
(UDC- Vilassar B 2-1); Mataronesa 
s'imposa en el derbi de la jornada 
(PB- UDM 1-3)
1497.- La Llàntia tomba el "rei dels 
derbis" (UDM- ADLL 3-4)

el Rocafonda, després d'una gran 
temporada, va aconseguir l'ascens 
de categoria, passant de Quarta 
Catalana a Tercera.
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El RC Mataró en el partit que certificava l'ascens. |  ARXIU

ATLETISME
1459.- El Laietània baixa a la 2a 
divisió catalana en pista coberta 
1472.- El CA Laietània domina la 1a 
jornada de la Lliga de Clubs  i és 
9è en el còmput global
1474.- El CA Laietània guanya a 
casa però no entra a la final A en 
quedar 12è global. GA Lluïsos acab 
en 24e lloc.
1476.- El CA Laietània 12è lloc en el 
Campionat de Catalunya de clubs. 
EL GA Lluïsos 24è lloc absolut.
1477.- Els alevins i benjamins del GA 
Lluïsos subcampions de Catalunya 
per equips

NAT. SINCR/ARTÍSTICA
AE SINCRO MATARÓ
1470.- L'equip d'AE Sincro Mataró 

tercer lloc al Campionat Català 
júnior
1480.- La natació sincronitzada 
serà nova secció del Centre Natació 
Mataró a partir del setembre
1481.- L'equip júnior de l'AE Sincro 
Mataró plata al Campionat de 
Catalunya i l'equip benjamí or en 
nivell I i III.

PESCA SUBMARINA
1482.- L'SPAS Mataró acaba en se-
gon lloc al Campionat de Catalunya 
per equips

RUGBY
RUGBY CLUB MATARÓ
1460.- Aguanten les envestides 
osonenques per obtenir la 2a vic-
tòria (Osona- RCM 19-24)
1461.- Continuen imbatuts 

(RCM- BUC 20-12)
1462.- Contundent triomf 
(Castelldefels B- RCM 0-53)
1499.- Victòria contundent (Reus 
- RCM 0-48)
1502.- El Rugby Club Mataró puja 
a la Primera Catalana 

REM
REM CAPGROSSOS
1480.- Agafen experiència a 
l'Estatal. 
1482.- Victòria de les veteranes en 
l'estrena de la Lliga
1492.- Acaba la lliga de llagut amb 
dos podis per a sèniors i veteranes 
femenines
1493.- Dos podis al Campionat de 
Catalunya: títol per a les veteranes 
i 2n lloc per a les sèniors

ESCACS
1460.- El CE Mataró es classifica 
per a la final de la Copa Catalana
1466.- CE Mataró lluita per la 2a 
posició
1496.- CE Mataró campió de 
Catalunya sub-14

CICLISME
1476.- L'equip del Doctore BMC 3r 
lloc a la Titan Desert

ESGRIMA
1459.- Club Esgrima Mataró es man-
té molt actiu després de sis anys
1482.- L'equip masculí sub-15 sub-
campió de Catalunya

TAEKWONDO
1504.- El CD Tonbal campió d'Espa-
nya de clubs en categoria infantil

La primera victòria a casa a 1a Estatal. | ARXIU

Cirera i la Llàntia en un derbi d'aquesta temporada. | ARXIU

UEC LG CLUB VOLEIBOL 
MATARÓ
1a Estatal Femenina 17-18
1486.- El sènior femení jugarà a 
la 1a Estatal
1493.- Tercer lloc a la 1a fase de 
la Lliga Catalana 
1495.- Perden en el seu debut a 
1a Estatal (CVM- Cn Sabadell 0-3)
1496.- Reben la segona derrota 
(Sant Cugat- CVM 3-1)
1497.- No poden amb el Barça B 
(CVM- Barça B 0-3)
1498.- Arriba la primera victòria 
(Almozara - CVM 2-3)
1499.- Derrota que les envia a la 
cua (CVM- CECELL 0-3)
1500.- Perden en el primer des-
plaçament a les Canàries (Las 
Palmas- CVM 3-1)
1501.- Primera victòria a casa 
(CVM- Illa Grau Castelló 3-0)
1502.- Bon partit a la pista del 
líder (Vall Hebron- CVM 3-1)
1503.- Una altra derrota (CVM- 
Monjos 1-3)
1504.- Guanyen el derbi mares-
menc de la 1a Estatal (CVM- Premià 

Dalt 3-0)
1505.- Segona victòria consecu-
tiva (Bordils- CVM 1-3)

ALTRES
1459.- L'equip femení del CV 
Mataró jugarà la fase d'ascens 
a 1a Catalana
1460.- El masculí del CV Mataró 
jugarà la fase de descens
1463.- Doble victòria del femení 
a l'inici de la fase decisiva
1466.- A Olot, primera derrota a 
la fase d'ascens
1471.- L'equip juvenil del CV 
Mataró tercer de Catalunya
1472.- Ascens virtual de l'equip 
femení a 1a Catalana
1474.- L'equip masculí es complica 
la permanència 
1475.- El femení confirma l'as-
cens matemàticament (Mundet- 
CVM 0-3)
1480.- Quatre ascensos per al 
Club Voleibol Mataró: sènior, juve-
nil, cadet i infantil, tots femenins 
pugen a 1a.
1496.- L'equip masculí encadena 
dues victòries a 1a Catalana

Tercera Catalana 17-18

1498.- El Rocafonda enfonsa el Pla 
d'en Boet a la cua (PB- CFR 1-3)
1499.- Molinos guanya el derbi i se 
situa a dos punts del líder (UDM- 
UDC 1-0)
1500.- Cirera goleja en el dia de la 
seva presentació (UDC- ADLL 6-1)
1501.- Amb 16 de 18 quasi fan el 
ple i el Cirera és tercer
1502.- Jornada en blanc, amb 
zero punts
1503.- La Llàntia trenca la 

imbatibilitat del líder (ADLL- Young 
Talent 3-1)
1505.- El Molinos guanya en darrer 
derbi a Pla d'en Boet (PB- UDM 2-4)

ALTRES
1479.- L'equip femení del Molinos 
guanya el derbi contra el CE Mataró 
i acaba en 3r lloc de 2a Catalana
1479.- Rocafonda no pot assolir 
l'ascens a 3a en perdre la promo-
ció davant el Cerdanyola Vallès B.
1503.- AEiLL Cerdanyola goleja 
i continua líder de 4a Catalana)

El femení del Club Volei 
Mataró puja a 1a Estatal
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www.bonpreuesclat.com

Consulta els avantatges i les 
noves condicions a:

MATARÓ-CABRERA DE MAR Ctra. Nacional II, nº 70 
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www.gress.es

POR LA COMPRA DE
CONJUNTO DE BAÑO

¡GRIFERÍA
DE REGALO!

Porcelánico
1ª calidad
antideslizante C3

También disponemos de peldaños

12,30€/m2

por sólo

NOVEDAD!
EVEREST PIEDRA

EVEREST LLUVIA

EVEREST NIEVE
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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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EL TOT MATARÓ i MARESME | el primer setmanari i més llegit de catalunya | www.totmataro.cat

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

importa  



www.eltotesport.com |  P. 7RESUM DE L'ANY

L'equip masculí, per la seva 
banda, es va mantenir a 1a 
Estatal, fent que el club tingui 
dos sèniors a la categoria

L'equip femení del Joventut 
Handbol Mataró va aconseguir una 
de les grans gestes d'aquest 2017 
per l'esport mataroní en aconse-
guir el seu ascens a Divisió d'Ho-
nor Plata, la segona categoria de 
l'handbol femení estatal. És el re-
torn a la categoria gairebé tres 
dècades després de les noies que 
entrenava Jordi Fernàndez, pràc-
ticament perfectes al llarg de tota 
la temporada passada.

L'equip masculí, per la seva banda, 

va tornar a aconseguir la permanèn-
cia a Primera Estatal mentre que, 
a poc a poc, després d'un inici de 

El Joventut Handbol Mataró aconsegueix 
l'ascens a Divisió d'Honor Plata Femenina

Les jugadores celebrant l'ascens. | ARXIU

JOVENTUT HANDBOL 
MATARÓ  MASCULÍ
1a Estatal 16-17
1460.- Derrota clara en arribar a 
l'equador (Sant Joan Despí- JHM 
30-23)
1461.- Un triomf per a frenar l'an-
goixa (JHM- Esplugues 34-31)
1462.- Gran segona part (Sant 
Cugat- JHM 24-32)
1463.- Tercera victòria consecutiva 
(JHM- Bonanova 30-26) 
1464.- Derrota en pista difícil 
(Sarrià- JHM 33-27)
1465.- Superats clarament (JHM- 
Sesrovires 25-34)
1466.- Guanyen des de la defensa 
(Montcada- JHM 23-25)
1467.- Poden amb el "Palau" (JHM- 
Palautordera 35-33)
1468.- Cauen en el "derbi del túnel" 
(La Roca- JHM 29-23)
1469.- No van tenir es a fer (JHM- 
Sant Quirze 25-33)
1470.- Bon partit a la pista del se-
gon (S.Martí- JHM 31-28)
1471.- Desastrosa primera part 
(JHM- S.Est. Palautordera 30-36)
1472.- Resisteixen tres quarts de 
partit davant el líder (Granollers 
B- JHM 35-26)
1474.- Permanència assegurada 
(JHM- OAR Gràcia 32-30)
1475.- Derrota intranscendent 
(Bordils B - JHM 27-21)
1476.- Acaben amb derrota (JHM- 
Sant Joan Despí 28-30)

Copa Catalunya 2017
1479.- Treuen un empat davant 
el subcampió de lliga (JHM- Sant 
Martí 31-31)

1480.- Classificats per als quarts 
de final (OAR Gràcia- JHM 35-36)
1481.- Cauen a quarts de final 
(JHM- Sarrià 28-35)

1a Estatal 17-18
1492.- Victòria fàcil per comen-
çar (JHM- S.Esteve Palaut. 34-22)
1493.- Poques opcions (Sant Joan 
Despí- JHM 35-27)
1494.- Derrota clara en un partit 
jugat en un moment difícil (JHM- 
Granollers B 23-33)
1495.- Dominen però acaben cedint 
(La Roca- JHM 30-25)
1496.- Gran primera part per re-
trobar-se amb el triomf (JHM- Sant 
Cugat 30-21)
1497.- Poc a fer en l'infern sarria-
nenc (Sarrià- JHM 35-23)
1498.- No poden amb un dels líders 
(Sant Martí- JHM 36-28)
1499.- Derrota molt dolorosa (JHM- 
OAR Gràcia 21-25)
1500.- Resisteixen tres quarts de 
partit (Sesrovires- JHM 28-20)
1501.- El líder es mostra molt su-
perior (JHM- Sant Quirze 22-38)
1502.- Triomf important 
(Esplugues- JHM 23-26)
1503.- S'allunyen de la zona de 
descens (JHM- Bordils B 24-22)
1504.- Gran triomf amb final apo-
teòsic (Palautordera- JHM 22-24)
1505.- Quarta victòria consecu-
tiva per acabar bé l'any (JHM- 
Montcada 31-27)

JOVENTUT HANDBOL 
MATARÓ  FEMENÍ
Lliga Catalana - 
2a Estatal  16-17
1460.- Fan una bona segona part 

(OAR Gràcia - JHM 25-37)
1461.- Un pas més cap a les fases 
(JHM- Vilamajor 31-26)
1462.- Estan fermes a la "terra fer-
ma" (Lleida Pardinyes- JHM 19-23)
1463.- La victòria més complicada 
(JHM- Canovelles 24-22) 
1464.- Apallissen el cuer 
(Montcada- JHM 12-44)
1465.- Una altra victòria còmoda 
(JHM- Gavà 41-28)
1466.- Arriben a la vintena (S.Joan 
Despí B-JHM 24-32)
1467.- El somni és a només dos 
punts (JHM- Granollers At. 35-27)
1468.- Ja tenen les fases a la mà 
(Cardedeu - JHM 16-23)
1469.- Estan a tres punts del títol 
(JHM- Ascó 35-32)
1470.- Només falta un punt (Coope 
Sant Boi- JHM 21-31)
1471.- Campiones de Lliga Catalana 
(JHM- Sant Quirze 35-26)
1472.- Acaben la lliga imbatudes 
(Vilanova Camí- JHM 22-35)
1477.- Tornen a la Divisió de 
Plata Estatal (JHM-Perdoma 29-
17; JHM- Dominicos 33-18; JHM- 
Alcúdia 21-10)

Copa Catalunya 2017
1476.- Comencen amb derrota 
(JHM- Amposta 21-27)
1479.- Derrota davant un Plata 
(JHM- Sant Joan Despí 24-33)
1480.- Eliminades (Sant Joan 
Despí- JHM 33-27)

Divisló Plata Estatal 17-18
1490.- El Joventut retorna a la 
categoria de plata després de qua-
si 30 anys
1491.- No poden puntuar en la 

seva estrena a Plata (JHM- Mislata 
22-23)
1492.- Primer triomf a Plata (Sant 
Vicenç- JHM 26-29)
1493.- De moment no guanyen 
a casa (JHM- OAR Gràcia 23-25)
1494.- No poden frenar l'atac ala-
cantí (Agustinos- JHM 36-31)
1495.- Primera victòria de Plata a 
casa (JHM- Amposta 29-27)
1496.- Victòria de prestigi que por-
ta al cinquè lloc (S.Joan Despí- 
JHM 25-27)
1497.- Se'ls escapa el partit en 
cinc minuts finals fatídics (JHM- 
Lleidatana 26-29)
1498.- Planten cara a les terceres 
(Elda- JHM 24-21)
1499.- Victòria molt treballada 
(JHM- Dominicos 28-26)
1500.- Gran partit a la pista del líder 
(Morvedre- JHM 30-27)
1501.- No poden amb l'equip ca-
talà millor classificat (JHM- Sant 
Quirze 27-32)
1503.- Victòria de molt de prestigi 
(JHM- La Salud Tenerife 38-32)
1504.- Perden en el darrer segon 
(La Roca- JHM  26-25)
1505.- Primer triomf fora de 
Catalunya (Mislata- JHM 24-26)

ALTRES
1475.- El sènior B acaba 8è i es 
manté a 2a Catalana
1481.- El sènior B subcampió de 
Copa Federació (Igualada- JHM 
B 25-24)

temporada irregular sembla que 
es va consolidant el seu projecte 
d'apostar pels jugadors del planter.
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L'equip masculí, el Mis 
Ibèrica, acaba la temporada 
a 1a Estatal

El 2017 no va portar la permanència 
per al sènior femení que, tot i llui-
tar-ho fins a l'última jornada no va 
poder aconseguir mantenir-se una 
temporada més a l'OK Lliga, baixant 
a Nacional Catalana. Una categoria 
on sembla que s'han adaptat de ma-
nera magnífica i dominen amb mà 
de ferro després del primer grup 
de la competició, esperant poder 
recuperar la categoria perduda el 
curs anterior.

El Mis Ibérica CH Mataró, per 
la seva banda, va acabar la tem-
porada mantenint-se a 1a Estatal 

en un curs complicat on, durant 
moments, es  dubtava sobre la per-
manència. Al final, però, fins i tot 
es va tenir alguna possibilitat de 

El 2017 porta el descens del femení del CH Mataró 
de l'OK Lliga a Nacional Catalana

Tot i intentar-ho fins al final, el femení no es va poder mantenir a OK Lliga. | ARXIU

MIS IBÉRICA CH 
MATARÓ 

1a Estatal 16-17
1460.- Tan sols un punt per co-
mençar l'any (CHM- Sant Feliu 5-5)
1461.- Toquen fons després de per-
dre el derbi (Tordera- CHM 7-2)
1462.- Inicien la revifada empatant 
(Calafell- CHM 3-3)
1463.- Victòria en un gran partit 
(CHM- Barça B 6-5)
1465.- Derrotats a Astúries 
(Asturhockey- CHM 4-0)
1466.- Carnestoltes d'esperança 
(CHM- Sant Cugat 4-2)
1467.- Derrota per la mínima 
(Alpicat - CHM 5-4)
1468.- Superen el cuer sense pro-
blemes (CHM- Raspeig 4-0)
1469.- Pas cap a la permanència 
(Vilanova- CHM 3-5)
1471.- Dura derrota (CHM- 
Palafrugell 2-5)
1474.- Exhibició i victòria (Maçanet- 
CHM 2-7)
1475.- Sensacional segona part 
(CHM- Arenys Munt 8-5)
1477.- Derrota intranscendent (Sant 
Feliu- CHM 6-4)
1478.- Perden en un derbi desca-
feïnat (CHM- Tordera 4-6)

1a Estatal 17-18
1496.- Empat en un derbi molt dur 
(CHM- Tordera 3-3)
1497.- Una gran victòria (Sant 
Cugat- CHM 1-5)
1498.- Remuntada en partit molt 
disputat (CHM- Sant Feliu 4-2)
1499.- Van tenir el triomf molt a 

prop (Vilafranca- CHM 3-3)
1500.- Remunten per continuar 
imbatuts (CHM- Alpicat 6-2)
1501.- Primera i desafortunada 
derrota (Rivas- CHM 3-2)
1502.- Sumen tres punts d'or (CHM- 
Manlleu 3-1)
1503.- No poden sorprendre el líder 
(Calafell- CHM 4-1)
1504.- Victòria de prestigi 
(Maçanet- CHM 3-4); Ensopegada 
tres dies després (CHM- Taradell 
2-4)
1505.- S'estavellen en Jordi Esteve 
(Vilanova- CHM 2-0)

MEDICARE SYSTEM CH 
MATARÓ  

OK Lliga Femenina 16-17
1460.- El rival no es deixa sorpren-
dre (CHM- Voltregà 2-5)
1461.- Tornen de Madrid sense pre-
mis (Las Rozas- CHM 2-1; Rivas- 
CHM 5-3)
1462.- Empat per tancar la primera 
volta (CHM- Liceo 2-2)
1463.- Tornen a perdre (CHM- Palau 
Plegamans 1-3) 
1464.- Empaten a la pista del líder 
(Gijón- CHM 3-3)
1466.- Carnestoltes d'esperança 
(CHM- Sant Cugat 6-2)
1467.- Cauen a la pista del cinquè 
(Bigues i Riells- CHM 2-0)
1471.- Juguen de tu a tu a un dels 
millors d'Europa (Manlleu- CHM 1-0)
1472.- Important i agònica victòria 
(CHM- Cerdanyola 1-0)
1474.- Derrota, rebent dos gols 
en 15 segons (Vilanova- CHM 4-2)
1475.- Encara queda esperança 

(Alcorcón- CHM 0-1)
1476.- Surten de la zona de descens 
(CHM- Sfèric Terrassa 7-5)
1477.- No poden sorprendre el se-
gon (Voltregà- CHM 2-1)
1478.- Resolen en els darrers 
minuts i es poden salvar (CHM- 
Rivas 6-3)
1479.- Es confirma el descens de 
l'OK Lliga (Liceo- CHM 2-1)

CH MATARÓ FEMENÍ
Supercopa Catalana 2017
1491.- Perden davant el Vila-sana 
per 4-1

Nacional Catalana 17-18
1492.- Bona victòria per començar 
(Lloret- CHM 1-5)
1493.- Debut a casa amb golejada 
(CHM- Voltregà B 9-2)
1494.- Victòria molt treballada 
(CHM- Palau Plegamans B 4-3)
1495.- Quarta victòria consecutiva 
(CHM- Manlleu B 3-1)
1496.- Continuen amb pas ferm 
(CHM- Igualada 4-1)
1498.- Setè triomf seguit (CHM- 
Cerdanyola B 5-2)
1499.- Vuit de vuit (CHM- Lloret 4-3)
1500.- Novena victòria (Noia- 
CHM 2-4)
1501.- Treballat 10 de 10 (Palau B- 
CHM 2-4)
1502.- Es trenca la ratxa (Manlleu- 
CHM 2-1)
1503.- Tornen a guanyar (Igualada- 
CHM 1-3)
1504.- Victòria fàcil en el derbi co-
marcal (CGM- Vilassar 6-0)
1505.- Acaben la primera fase 
en primer lloc però amb derrota 
(Cerdanyola B- CHM 7-2)

ALTRES
1478.- L'equip femení sub-16 cam-
pió d'Espanya
1505.- L'equip femení sub-17 quart 
lloc a l'Europeu, tot i no perdre 
cap partit

HOQUEI HERBA
L'equip femení de l'Iluro 
Hoquei Club no va poder assolir 
l'ascens -després de perdre a 
les fases d'ascens-, i acaba l'any 
liderant la 2a Catalana a l'espera 
d'aconseguir el desitjat ascens 
de categoria.

ILURO HOQUEI CLUB
1463.- Gran empat del femení al 
camp del líder de 2a Catalana (Línia 
22- IHC 1-1)
1474.- Brillant empat del femení 
davant del segon (IHC- HCJ Sant 
Cugat 1-1)
1475.- L'equip masculí haurà de 
patir fins al final (IHC- Polo 3-3)
1477.- El femení perd els dos par-
tits a la fase d'ascens i no podrà 
lluitar per l'ascens (IHC- Terrassa 
0-1; IHC- Lagunak 0-1)
1497.- Tres equips de l'Iluro HC dis-
puten la 2a Catalana
1498.- L'equip femení és líder de 2a 
Catalana (IHC- Vallès Esportiu 4-0)
1500.- L'equip femení lidera imbatut 
la 2a Catalana
1502.- El femení acaba la primera 
volta com a líder de 2a Catalana

jugar la promoció d'ascens. Una 
línia positiva que continua aquesta 
temporada amb l'equip lluitant per 
les places de promoció d'ascens.

TOTESPORT 1507 (7-12).indd   8 03/01/2018   17:04



www.eltotesport.com |  P. 9RESUM DE L'ANY

L'accés a la fase final de l'Eu-
rolliga marca la fita d'un club 
que aquest 2017 ha portat els 
seus dos equips a Europa

La Sirena Centre Natació Mataró 
s'ha consolidat aquest 2017 a l'elit 
europea del seu esport aconseguint 
una històrica classificació per a la 
Final a Quatre que es va disputar 
a Kirishi, Rússia. Un èxit especta-
cular del club que, d'altra banda, 
no ha pogut revalidar el seu títol 
a la Copa de la Reina, davant del 
seu gran rival, el Sabadell, el tot-
poderós conjunt que domina les 
competicions estatals. 

L'equip masculí, el Quadis CNM 

també va gaudir d'una bona tem-
porada, tot i que sense sumar els 
mateixos èxits, consolidant-se com 
un dels equips habituals a les fases 

La Sirena Centre Natació Mataró torna a exceŀ lir 
classificant-se per a la Final Four de l'Eurolliga

La victòria a casa davant l'UVSE Budapest va valdre l'accés a la F4. | ARXIU

CN MATARÓ QUADIS
Divisió d'Honor 16-17
1459.- Mot ferms en defensa (CNM- 
Navarra 10-2)
1460.- Repetició de la jugada (CNM- 
Rubí 13-4)
1462.- Passen el tràmit (Barceloneta 
- CNM 17-6)
1465.- Empat molt treballat (CNM- 
Mediterrani 6-6); Són aixafats 
(Sabadell- CNM 16-6).
1466.- Segon empat seguit a casa 
(CNM- Terrassa 6-6)
1467.- Ho trenquen al tercer quart 
(Catalunya - CNM 8-12)
1469.- S'enfonsen al darrer quart 
(Canoe- CNM 8-6)
1470.- Triomfen amb autoritat 
(CNM- Sant Andreu 12-6)
1471.- Victòria per poder anar a 
Europa (Molins- CNM 8-11)
1472.- Ja tenen el quart lloc (CNM- 
CN Barcelona 7-4)
1474.- Preparats per al "play-off" 
(Navarra- CNM 7-8)
1475.- Una sèrie ben emocionant, 
que es perd a casa (CNM- CN 
Barcelona 4-5; CN Barcelona - 
CNM 6-7; CNM- CN Barcelona 8-9)
1489.- El Quadis retornarà a Europa

Copa del Rei 2017
1462.- La Copa els dura poc i ca-
uen a quarts de final (Sabadell- 
CNM 11-5)

Copa Catalunya 2016
1491.- El Quadis lluita però cau 
davant el Barceloneta a semifi-
nals (CNM- CN Barcelona 11-7; 
Barceloneta- CNM 10-5)

Supercopa Six 2017
1493.- Cauen a semifinals davant 

el campió (CNM- CN Barceloan 7-6; 
Barceloneta- CNM 14-5)

Divisió d'Honor 17-18
1495.- Final dramàtic en el pri-
mer partit de lliga (Sant Andreu 
- CNM 8-7)
1496.- Moltes alternatives i empat 
just (CNM- Terrassa 7-7)
1498.- Dues dotzenes en quatre 
dies (CNM- Navarra 12-5; Catalunya- 
CNM 4-12)
1499.- Veuen voler dos punts en dos 
minuts (CNM- CN Barcelona 6-6)
1500.- Triomf amb rècord de gols 
a fora (Molins- CNM 5-23)
1502.- Victòria forjada des de 
la defensa i la porteria (CNM- 
Mediterrani 6-4)
1503.- S'enfonsen després d'un gran 
inici (Sabadell- CNM 10-8)
1504.- Real victòria, amb forta tan-
gana inclosa (CNM- Canoe 11-9)
1505.- Darrer quart per emmarcar 
(Echeyde Tenerife- CNM 6-11)
1506.- Tot i la derrota, acaben la pri-
mera volta en 4t lloc (Barceloneta- 
CNM 10-4)

Divisió d'Honor 17-18
1493.- Viatgen a Hongria per arribar 
a la cinquantena europea
1494.- Superen la primera fase gua-
nyant el partit clau contra el Kosice 
(Kotor- CNM 12-8; Miskolci- CNM 
13-8; Kosice- CNM 10-11; Hannover- 
CNM 4-13; Chehov- CNM 14-13).
1496.- Actuació memorable a 
Budapest sense premi (CNM- Split 
8-8; CNM- Kotor 9-8; Ferencvaros- 
CNM 11-4)

LA SIRENA  MATARÓ  
Divisió d'Honor 16-17

1459.- Triomf fàcils abans de l'Eu-
rolliga (Zaragoza- CNM 4-13; CNM- 
Concepción 12-1)
1461.- Passeig per terres sevillanes 
(Dos Hermanes- CNM 7-22)
1462.- Cop d'autoritat (Sant 
Andreu- CNM 7-8)
1463.- Guanyen preparant la Copa 
(CNM- Rubí 17-6)
1465.- Gran partit, sense premi, con-
tra el campió d'Europa (Sabadell- 
CNM 12-9)
1467.- Dues victòries abans de l'Eu-
rolliga (CNM- Dos Hermanas 17-3; 
Mediterrani - CNM 7-14)
1470.- Sis punts en poques hores 
(Terrass- CNM 3-8; CNM- Moscardó 
15-7)
1471.- Victòria còmoda (CNM- 
Zaragoza 19-10)
1472.- Asseguren el segon lloc 
(Concepción- CNM 7-18)
1474.- Ben a punt per anar a Rússia 
i per als "play-off" (CNM- Sant 
Andreu 14-6)
1476.- Es planten a la final de for-
ma solvent (CNM- Sat Andreu 8-5; 
Sant Andreu- CNM 6-9)
1477.- No poden sorprendre el cam-
pió i tenen un altre subcampio-
nat (Sabadell- CNM 14-10; CNM- 
Sabadell 8-10)

Copa de la Reina 2017
1464.- S'escapa la Copa i s'han 
de conformar amb el subcampi-
onat (CNM- Moscardó 11-7; CNM- 
Mediterrani 10-8; Sabadell - CNM 
14-7)

Eurolliga 16-17
1460.- Es classifiquen per als Quarts 
de Final de l'Eurolliga (Bogliasco- 
CNM 8-10; Sant Andreu - CNM 9-10; 
CNM- Kirishi 10-15)

1466.- Extraordinari resultat amb 
un parcial final de 0-5 (UVSE 
Budapest - CNM 10-9)
1468.- A la Final Four europea 
(CNM- UVSE Budapest 12-8)
1475.- Ofereixen una gran imatge, 
però acaben quartes (Kirishi- CNM 
11-8; Sabadell- CNM 7-5)

Copa Catalunya 2017
1494.- S'han de conformar amb un 
alter subcampionat (CNM- Sant 
Andreu 7-5; CNM- Sabadell 4-8)

Supercopa 2017
1496.- Un altre subcampionat 
(Sabadell- CNM 10-5)

Divisió d'Honor 17-18
1497.- El campió, ara en la lliga, tor-
na a mostrar-se superior (Sabadell- 
CNM 12-7)
1498.- Guanyen a plaer (CNM- 
Rubí 22-6)
1499.- No fallen a Madrid (Moscardó- 
CNM 9-16)
1500.- Dos primers quarts perfectes 
(CNM- Mediterrani 15-10)
1501.- A la vuitena va la vençuda 
(Sant Andreu- CNM 7-5)
1503.- Pocs problemes amb el cuer 
(CNM- Sant Feliu 13-5)
1505.- Sense pietat amb les sevi-
llanes (CNM- Dos Hermanas 20-1)

Eurolliga 17-18
1504.- La Sirena CNM anirà a 
Sicília per jugar la fase de grups 
de l'Eurolliga

ALTRES
1483.- L'aleví femení del CN Mataró 
subcampió català

finals de les competicions estatals, 
i aconseguint la classificació per 
a Europa després del quart lloc 
aconseguit a la lliga. 
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El masculí frega 
l'ascens a Superlliga

CN MATARÓ QUADIS
Divisió d'Honor Mas. 16-17
1464.- Guanyen el segon classifi-
cat (CNM- Helios 4-2)
1468.- En posició de fases d'ascens 
(CNM- Cártama 6-0)
1471.- Jugaran la fase d'ascens 
(Mediterráneo- CNM 2-4)
1474.- Acaben tercers (CNM- La 
Zubia 4-2)
1477.- Freguen l'ascens a la 
Superdivisió (CNM- Cambados 4-3; 
CNM- Collado 4-2; Mediterráneo 
València- CNM 4-2)

1481.- Tercer lloc al Campionat de 
Catalunya per equips

Divisió d'Honor Mas. 17-18
1494.- Guanyen en el derbi inau-
gural (Calella- CNM 1-5)
1495.- Són colíders (CNM- La 
Zubia 4-2)
1501.- Doble victòria (Badalona- 
CNM 0-6; CNM- Ripollet 5-1)
1504.- La segona derrota arriba 
en el derbi català (CNM- Olot 3-4)
1505.- El Quadis és líder, però for-
ça fictici (Mijas- CNM 5-1; Hispalis 
B- CNM 1-5)

El CN Mataró de triatló 
tanca un any d'èxits
CN MATARÓ
1460.- Èxit a la primera duatló SBR 
de carretera 
1463.- Quart lloc al Campionat de 
Catalunya per equips de duatló
1468.- L'equip femení 3r al 
Campionat de Catalunya de clubs 
de duatló
1470.- L'equip masculí 4t a la Lliga 
Catalana de duatló i el femení 5è
1471.- Participen al campionat d'Es-
panya de duatló
1472.- L'equip masculí guanya la 
primera prova puntuable de la Copa 
Catalana de triatló 
1476.- L'equip femení 10è lloc a la 
Copa del Rei i 13è al Campionat 
d'Espanya de relleus
1477.- Tercer lloc, tant masculí com 
femení, al Campionat d'Espanya de 
llarga distància
1481.- L'equip femení onzè a l'es-
tatal de clubs de 1a i el masculí 8è 
a 2a Divisió
1486.- L'equip femení tercer lloc al 
Campionat de Catalunya i l'equip 
masculí 8è lloc
1490.- El femení del CN Mataró 8è 
a la Lliga Estatal de 1a divisió i 5è 

lloc al Campionat d'Espanya per 
parelles. L'equip masculí es manté 
a 2a Divisió.
1497.- Tercer lloc al Campionat d'Es-
panya de llarga distància

NATACIÓ
L'equip masculí del Torrot va 
aconseguir l'ascens a Primera 
Divisió

TORROT CN MATARÓ
1476.- L'equip masculí guanya la 
Copa d'Espanya de 2a i torna a 
1a Divisió.
L'equip femení obté el 5è lloc a la 
1a Divisió Estatal. 
1479.- Cinquè lloc a la Copa 
Catalana
1482.- Títol estatal i català d'aigües 
obertes per equips
1501.- El Centre Natació Mataró 
tercer club de la Federació Catalana
1506.- La Copa d'Espanya de 1a 
Divisió acaba malament: l'equip 
masculí és 3r i no puja i l'equip 
femení és 7è i baixa.

L'Aliança celebra l'ascens. | ARXIU

FUTSAL ALIANÇA MATARÓ
Tercera Divisió Estatal 16-17
1459.- Remuntada per estrenar l'any (FAM- 
Montcada 3-1)
1460.- Perden el derbi (Premià- FAM 9-6)
1461.- Es recuperen (FAM- Isur 7-4)
1462.- Entren a la lluita pel liderat (FAM- 
Centelles 4-1)
1463.- Tercera victòria seguida (Vacarisses- 
FAM 2-7)
1464.- Sumen una altra victòria (FAM- SJ 
Vilassar 6-2)
1465.- Superen l'examen amb nota (Lliçà- 
FAM 3-4)
1467.- Victòria i lideratge (FAM- Canet 3-2)
1469.- S'exhibeixen en el derbi (Arenys Munt- 
FAM 2-9)
1470.- Vuitena victòria seguida (FAM- 
CASTELLAR 4-1)
1471.- Remunten per assolir la novena (Fund.
Grama- FAM 3-4)
1472.- Salven un punt (Montsant- FAM 2-2)

El Futsal Aliança Mataró 
aconsegueix l'ascens a Segona B

1474.- Derbi amb golejada històrica (FAM- 
Pineda 14-2)
1475.- Continuen líders (Sant Cugat- FAM 1-3)
1476.- Sorpresos a casa (FAM- Arrels 5-5)
1477.- Golegen i continuen líders (Montcada- 
FAM 1-9)
1478.- A una victòria del campionat (FAM- 
Premià 11-3)
1479.- Campions de 3a i pugen a 2a Divisió B 
(Isur Terrassa- FAM 3-8)

Segona Divisió B
1491.- Cauen contra el Barça B en l'amistós 
de presentació (FAM- Barça B 0-4)
1492.- S'estrenen amb victòria a la 2a B (FAM- 
Florest 3-2)
1493.- Empat agredolç (Canet- FAM 2-2)
1494.- Derrota en un dia on el resultat era el 
de menys (FAM- Barceloneta 2-3)
1495.- Perden dos punts en el darrer segon 
(Unión S.Coloma- FAM 7-7)
1496.- Empat de prestigi davant el líder (FAM- 
Manresa 3-3)
1497.- Segona derrota (Castelldefels- FAM 6-3)
1498.- Segona victòria de la temporada (FAM- 
Salou 4-3)
1499.- Cauen a la pista de l'equip revelació 
(Pallejà- FAM 4-2)
1500.- No passen de l'empat (FAM- Cerda. 3-3)

1501.- Exhibició local amb golejada (FAM- 
Dènia 9-0)
1502.- Primer triomf com a visitants (CN 
Sabadell- FAM 3-4)
1503.- Un gran punt (FAM- Catgas B 1-1)
1504.- Setmana productiva fora de casa 
(Linyola- FAM 6-9; Escola Pia Sabadell- FAM 
4-4)
1505.- Tanquen la 1a volta amb derrota a 
casa (FAM- Bellsport 4-7)
1506.- Acaben l'any i comencen la 2a volta 
superant el cuer (FAM- Linyola 3-1)

SPALL CFS CIUTAT MATARÓ
Tercera Divisió Estatal 17-18
1493.- Debuten a 3a amb derrota (Isur 
Terrassa- CdeM 3-2)
1494.- Primera victòria al Millan (CdeM- 
Montsant 3-0)
1497.- Victòria en una difícil pista (Lloret- 
CdeM 1-3)
1498.- S'exhibeixen (CdeM- Lliça d'Amunt 
10-3)
1499.- Tercera victòria seguida (Castellar- 
CdeM 5-7)
1500.- Guanyen el derbi maresmenc i són 
líders (CdeM- SJ Vilassar 2-1)
1503.- No poden superar la plaga de baixes 
(CdeM- Vacarisses 3-6)

ALTRES
1479.- L'equip juvenil femení del Futsal 
Construccions 9 Team revalida el títol català 
1483.- L'equip juvenil femení del Futsal 
Construccions 9 Team 4t lloc d'Espanya
1500.- El juvenil del Futsal Inlingua derrota 
el Barça (2-1) i és líder de Divisió d'Honor
1504.- El juvenil guanya el Palma i conti-
nua líder

El Futbol Sala mataroní ha viscut 
un gran any amb l'ascens del Futsal 
Aliança Mataró a 2a B i l'Spall CFS 
Ciutat de Mataró a Tercera Nacional.

El Quadis tornarà a buscar l'ascens a Superlliga. | ARXIU
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El Mataró a l'últim partit oficial del 2017. | ARXIU

Després de vuit temporades 
es recupera un derbi mares-
menc que s’havia jugat a 
3a Divisió

Aquest diumenge 7 a les 12h el CE 
Mataró retorna a la competició de 
2a Catalana amb un interessant 
derbi maresmenc. L’equip groc-i-
negre visita el camp del Masnou i 
així es recupera un enfrontament 
que feia vuit temporades que no 
es veia i que s’havia arribat a jugar 

tres vegades a 3a Divisió.
Actualment el Mataró és segon 

amb 30 punts a un sol punt del líder, 
l’Europa B, tot i que està empatat 
en el segon lloc amb la Guineueta 
que té un partit pendent i de gua-
nyar-lo es podria fer amb el liderat-
ge. L’equip masnoví és 6è amb 27 
punts i és un altre dels equips que 
aspiren a l’ascens, per tal de retornar 
a la categoria de 1a Catalana, que 
van perdre la temporada passada.

Aquesta 16a jornada de 3a Catalana 
que es juga íntegrament el diu-
menge 7 de gener ens porta dos 
interessants derbis locals i un altre 

gran partit a la nostra ciutat.
El primer derbi començarà al 

Municipal del Vista Alegre-Molins 
a les 12 hores i allà s’enfronten UD 

El Cirera buscarà reduir la diferència amb el líder. | ARXIU

El CE Mataró torna a la competició 
amb un gran partit al Masnou

El CE Mataró està tenint un gran 
comportament a camp contrari on 
ha jugat 7 partits, dels quals n’ha 
guanyat 4, n’ha empatat 2 i n’ha 
perdut només un (per 1-0 al camp 
del Llefià). I aquest és l’únic gol 
que ha encaixat fora de casa. Ara 
ja porta quatre partits consecutius 
com a visitant sense rebre cap gol. 
El Masnou, per la seva part, a casa 
seva ha jugat 7 partits, amb 4 vic-
tòries, 2 empats i una sola derrota 
(per 0-2 davant el Sarrià).

ANTECEDENTS HISTÒRICS:
67-68 1aReg Masnou 5-4 Mataró
71-72 Prefer. Masnou 3-1 Mataró
73-74 Prefer. Masnou 0-2 Mataró
74-75 Prefer. Masnou 2-0 Mataró
80-81 3a Masnou 0-2 Mataró
83-84 Prefer. Masnou 3-0 Mataró
84-85 Prefer. Masnou 0-1 Mataró
92-93 Prefer. Masnou 3-3 Mataró
06-07 3a Masnou 3-1 Mataró
07-08 3a Masnou 1-4 Mataró
09-10 1aCat Masnou 1-0 Mataró

Com es pot veure en els 11 partits jugats el 
Mataró ha guanyat quatre vegades, n'ha 
perdut sis i n’ha empatat un.

3a Catalana: Tornada amb dos 
derbis i visita del líder a Cirera

Molinos (tercer amb 29 punts) i UD 
Mataronesa (onzè amb 20 punts). 
La temporada passada aquest 
derbi acabà amb 3-2 per a l’equip 
blanc-i-blau.

Un quart d’hora més tard al 
Municipal de La Llàntia, l’equip 
llantienc (7è amb 26 punts) rep 
el Pla d’en Boet (12è amb 16). La 
temporada passada el resultat va 
ser de 0-1 favorable als visitants.

També a les 12 hores es juga un 
gran partit al Municipal de Cirera on 
l’equip local (4t amb 28 punts) rep 
el líder, el Young Talent de Badalona 
(1r amb 36 punts) i que fins ara no-
més ha perdut un partit i va ser al 
camp de La Llàntia.

Fora de casa només hi juga el 
Rocafonda (cuer amb 10 punts) 
que visita el Premià de Dalt (9è 
amb 21 punts).

TOTESPORT 1507 (7-12).indd   11 03/01/2018   17:05



el Esporttot WATERPOLO / RUGBI

Els mataronins es van impo-
sar al Barça en el seu primer 
partit a la categoria

Fa unes setmanes havíem dit per 
error que el Rugby Club Mataró, 
després de la primera fase del cam-
pionat, havia ascendit a la Divisió 
d'Honor Catalana, però en realitat 
ha començat ja la seva trajectòria 
a la 1a Catalana.

El passat dissabte 16 de desembre 

l'equip del Rugby Club Mataró va 
jugar la primera jornada de la 1a 
Catalana i va superar en partit ju-
gat al Camí del Mig al FC Barcelona 
"Grana" per 20-12.

Van jugar: Matías Amil, Víctor 
Payerol, Marc Godoy, Alejandro 
Guzmán, Guillaume Duspara, Borja 
Bleda, Germán Rodríguez, Dominici 
Power, Roger Font, Andreu Valls, 
Pedro De Cea, Gerard Garcia, Elm 

Els jugadors celebrant la victòria davant el Barça. | @RUGBYMATARO

Mora, Borja Torrellla, Adrià Güell 
i Pedro Ninci. També formen part 
de la plantilla Jonathan Alvear, 
Santiago Vargas, Pol Roca i Manuel 
Cabrera, i l'entrenador és Salvador 
Valls. Els quatre assajos, que van 
donar el triomf, els van transfor-
mar Power, Guzmán, Güell i Valls.
El pròxim partit serà el dia 14 de 
gener al camp del Martorell.

El passat 23 de desembre es va 
jugar ja una part de la 8a jornada 
de la lliga de Divisió d’Honor feme-
nina de waterpolo, però l’equip de 
La Sirena CN Mataró va ajornar el 
seu partit contra el WP Zaragoza 

L'últim partit de La Sirena a casa. | ARXIU

que es jugarà el pròxim dimecres 
10 de gener a les 12:45 hores al 
complex Joan Serra del CN Mataró.
Tot i la bona campanya que està 
fent l’equip saragossà (6è, i millor 
equip no català a la classificació, 

amb 9 punts), la seva visita no hau-
ria de suposar cap problema per tal 
que l’equip de Florin Bonca sumi els 
tres punts. Fins ara l’equip “manyo” 
ha jugat 11 vegades a Mataró, per-
dent en 10 ocasions i empatant-ne 
en una altra. Però d’això ja fa molt 
de temps, va ser fa 10 anys, en la 
Segona temporada de l’equip del 
Centre a la Divisió d’Honor.

Els altres resultats dels partits 
ja jugats de la 8a jornada van ser: 

Sabadell - Mediterrani ............................18-7
Rubí - Moscardó ....................................... 10-5
Sant Feliu - Dos Hermanas ....................12-5

La classificació està així: 
Sabadell 24, Sant Andreu 21, LA SIRENA CN 
MATARÓ i CN Terrassa 15, Mediterrani 12; 
Zaragoza 9; Rubí 7, Moscardó 6, Sant Feliu 3, 
Dos Hermanas 1.

També aquest dimecres es juga el Terrassa- 
Sant Andreu.

La Sirena estrena el 2018 a casa 
davant el Zaragoza 

El RC Mataró comença trajectòria
a la 1a Catalana amb victòria
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Els Missatgers Reials i l'espectacle 'Salvatge' del Circo Italiano

www.totmataro.cat/imatges

Imatges

Daniel 
Ferrer
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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 

Molly's game  12:00  16:00  18:05  00:30

 [excepte dc.] 21:40        [dm. VOSE] 21:40        [VOSE] 12:15

Insidious: The last key  12:10  16:00  18:15  20:30  22:45  01:00

Que baje Dios y lo vea  12:15  15:50  17:55  20:40  22:50  01:00

Sola en casa  12:20  18:20           [dv.-dg.] 16:00

The disaster artist 16:00  20:25  22:45  01:00

 [excepte dm.] 20:25        [dm. VOSE] 20:25         [VOSE] 12:20

El gran showman  16:00  18:15  20:30  22:45  01:00

Dando la nota 3 16:00  18:05  22:35  01:00      [dv.-dg.] 20:15

Ferdinand 12:15  18:10        [dv.-dg.] 15:50         [dv.-ds.] 20:25

Whonder Wheel 20:10       [dl.-dj.] 16:00

Una vida a lo grande 00:00

Jumanji: Bienvenidos a la jungla 

 12:15  15:50  18:00  20:00  22:30  00:45  

Star Wars 8 12:00  16:00  19:00  22:00  23:30     [dv.-dg.+dc.] 18:15

 [excepte dm.] 20:30        [dm. VOSE] 20:30        [En VOSE]  12: 20

Se armó el belén 12:20           [dv.-dg.] 16:00

Perfectos desconocidos 15:50  18:15  20:30  22:40  00:50

Coco 12:15  16:00  18:20           [dv.-ds.] 20:15

Wonder 21:30            [dl.-dm.+dj.] 16:30  19:00  00:45      [dc.] 15:50   

Asesinato en el Orient Express  22:20  00:45

Paddington 2 16:00

Ocine Arenys
93 792 33 90 · Golfes: dissabtes

Molly's game  16:15  20:10  22:20          [dv.+dl.-dj.] 20:00

Insidious 4: The last key  16:30  18:30  20:30  22:30

Que baje Dios y lo vea  16:15  20:30  22:30          

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

El gran showman 20:15  22:40       [dv.+dl.-dj.] 22:30

 [excepte dm.] 18:00             [dm. sessió nadons] 18:00

Dando la nota 3 16:00  18:30  20:30          [dv.+dl.-dj.] 17:45

Ferdinand 16:00  18:10              [dv.+dl.-dj.] 18:00

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

Jumanji: Bienvenidos a la jungla 16:00  18:15  20:30      

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

Star Wars 8 17:40  19:00  22:00          [dv.+dl.-dj.] 19:30

Wonder  22:30 

Coco 16:30  18:30

Perfectos desconocidos 16:00  20:30  22:30

Cinemes
www.totmataro.cat/cinema
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  Milers de treballadors exhausts, 
interminables jornades laborals 
de 12 hores en una immensa fà-
brica tèxtil a Surat i, en defi nitiva, 
el retrat de la desoladora realitat 
d'una ciutat industrial situada al 
nord-oest de l’Índia. 'Machines' 
és la pel·lícula amb la qual debu-
ta el cineasta Rahul Jain, nascut 
a Nova Delhi, criat a l’Himàlaia 
i educat als Estats Units, que es 
podrà veure dimecres dia 10 de 
gener a les 19:30h al Cafè de Mar 
dins 'El Documental del Mes'.

Es tracta d’una coproducció en-
tre l’Índia, Alemanya i Finlàndia, 
de l'any 2016, on la càmera viatja 
pels passadissos d’un submón 

Contra l'explotació laboral

invisible on humans i màquines 
són la mateixa cosa. Un docu-
mental on l'únic que trenca el 
silenci són les curtes converses 
que el director manté amb els tre-
balladors, que descol·loquen els 
espectadors. El fi lm té una dura-
da de 75 minuts, els quals servei-
xen per mostrar l'explotació a les  
fàbriques dels països en vies de 
desenvolupament, que interpel-
la directament l’espectador i li fa 
replantejar-se si les dinàmiques 
productives del món en què vivim 
són les més idònies.

El documental es projectarà 
dins del cicle El Documental del 
Mes, impulsat per Clack. 

  

Pregunta de la setmana
Quina parella d'actors 
interpretaven el matrimoni de la 
primera pel·lícula d'Insidious?

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

Resposta del núm. 1797
"Robin Williams"

Guanyadors:
· Ramon Roselló Valldeperas
· Olga Gaggioli

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

Machines és el film que es podrà veure al Cafè del Mar 

núm. 1802 del 5 a l'11 de gener de 2018
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Cinemes Les estrenes núm. 1802 del 5 a l'11 de gener de 2018

INSIDIOUS: 
LA ÚLTIMA LLAVE

Arriba la quarta entrega de la saga Insi-
dious, on la parapsicòloga Elise Rainier 
es veu enfrontada al cas més terrorífic 
que ha vist mai i, a més, dins la seva prò-
pia casa. 'Insidous: la última llave', és un 
film ple de misteri i terror. 
Direcció:  Adam Robitel. Intèrprets:  
Lin Shaye,  Josh Stewart,  Javier Botet
103min

MOLLY'S GAME

La Molly era una esquiadora d'alt nivell 
que va arribar a ser milionària. Després 
de perdre's els Jocs Olímpics, va anar a 
viure a Los Ángeles i va acabar guanyant 
milions de dòlars en el món del pòquer 
fins que l'FBI la va començar a investigar.
Direcció: Aaron Sorkin
Intèrprets:  Jessica Chastain,  Idris 
Elba,  Kevin Costner
141min

EL MUSEO DE MARAVILLAS

En Ben somia en tenir el pare que 
mai va conèixer, la Rose somia en una 
misteriosa actriu. Un dia, quan en Ben 
descobreix una pista a casa i la Rose 
llegeix un titular, els dos comencen una 
cerca simètrica per trobar-los. 
Direcció: Todd Haynes
Intèrprets: Oakes Fegley,  Julianne 
Moore,  Michelle Williams
120min

QUÉ FUE DE BRAD

En Brad, tot i tenir una família feliç i una 
carrera professional bona, no deixa de 
pensar en les fortunes que posseeixen 
els seus amics de l'escola. En un viatge 
escolar es veurà obligat a enfrontar-se 
al sentiment de fracàs. 
Direcció: Mike White
Intèrprets:  Ben Stiller,  Austin Abrams,  
Jenna Fischer
101min

QUE BAJE DIÓS Y LO VEA

Un monestir es troba sense diners i 
l'única possibilitat de sobreviure és 
guanyar la 'Champion Clerum', un tor-
neig de futbol europeu per a religiosos. 
Necessitaran un miracle per aprendre a 
jugar i salvar el monestir.
Direcció: Curro Velázquez
Intèrprets:  Karra Elejalde,  Alain Her-
nández,  J.M. Montilla "El Langui"
110min

SOLA EN CASA

La Chloe i la seva mare s'han de traslla-
dar a una casa amb nans al jardí. Aviat 
descobreixen que la casa amaga alguna 
cosa: els nans estan vius i protegeixen 
el planeta d'unes criatures anomena-
des Troggs que han envaït la seva casa. 
Junts, intentaran salvar el món.
Direcció: Peter Lepeniotis
Intèrprets: Animació
89min
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Música : Redacció

 Les músiques que han marcat 
generacions de grups ben popu-
lars, dels que tothom en coneix més 
d’una i de dues cançons, en direc-
te per després de sopar. Aquest és 
el pla que proposen Produccions 
Iluro Music i la Sala Privat a partir 
del 13 de gener. Els dissabtes a la 
primera franja nocturna serà l’ho-
ra dels tributs a bandes com Fito y 
los Fitipaldis, Mecano, Coldplay o 
Manà, entre d’altres. Iluro Music 
aposta pels tributs durant els me-
sos de gener i febrer i vol acostar 

Produccions Iluro Music i la Sala Privat aposten per la 
música en directe en aquesta franja

al públic la música en directe. 
L’elecció de la sala no és casual i 
la promotora la defi neix com una 
de les millors de la comarca.

Inici el dia 13
El primer concert-tribut serà dis-
sabte que ve, 13 de gener, amb 
el tribut a Fito y los Fitipaldis. 
L’horari es repetirà setmana rere 
setmana, a partir de les 00:30, fi ns 
a les 02:00 aproximadament. Un 
horari perfecte per a aquells que 
havent sopat, volen prendre una 
copa acompanyats de la millor 
música en directe.

Tributs als grups més cèlebres els dissabtes 
a la nit a Privat 

Privat recupera la música en directe programant grups de tribut  Arxiu 

Nits a Privat
Més enllà dels concerts, la Sala 
Privat està oberta al públic cada 
dissabte de 00:00 a 05:30, per la 
qual cosa tots aquells que després 
del concert vulguin seguir gaudint 
de la música i de la nit, podran fer-

ho en el millor ambient possible. 
De moment, són sis els tributs or-
ganitzats per aquests dos primers 
mesos de gener i febrer tot i que 
els directors d'ambdues organit-
zacions no descarten donar-li con-
tinuïtat en el temps fi ns a l'estiu. 

A part dels concerts ja nome-
nats anteriorment, més endavant 
hi haurà un tribut a El Último de 
la Fila i un concepte anomenat 
“Versions”, de la mà de bandes del 
Maresme com Hotel Cochambre, 
Mala Vida, Banda Paranoia entre 
altres.Fitos y el Fitipaldi, tribut a Fito y los Fitipaldis

La primera cita del cicle serà 
amb Fitos y El Fitipaldi, que 
imita i repassa les cançons 
més conegudes del grup de 
Fito Cabrales. Com a bona 
banda de tribut, el grup fins 
i tot es caracteritza del co-
negut cantant basc amb la 
seva cèlebre boina i regalaran 
la llarga col·lecció de hits de 
la seva trajectòria al públic 
de Privat.

Fitos y el Fitipaldi, 
per començar

1

Tota la informació del 
cicle es troba 
conciertosmataro.com 
on també es pot optar a 
entrades gratuïtes pels 
concerts programats

Cultura núm. 1802 del 5 a l'11 de gener de 2018
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La carta als Reis dels perfils del Tot

Xavier Alomà : ACTOR

“M'agradaria que la presència 
de les dones en el món de 
l'espectacle fos més alta”

És un jove actor mataroní que enguany ha partici-
pat de l'espectacle 'L'home inacabat' a Can Gassol 
i ha sortit a la sèrie de TV3 'Com si fos ahir', entre 
altres muntatges. Alomà ha pogut observar que dins 
el món del teatre “la presència de les dones hauria 
de millorar perquè el sector està molt desequilibrat”. 
Ha detectat que la programació general de grans te-
atres compten amb molt poques dones directores 
i creadores, amb una presència que es redueix a 
aproximadament el 10%. “A nivell interpretatiu està 
una mica més equilibrat”, però sobretot les obres 
clàssiques continuen sent un espai d'homes. Té clar 

A 
rriben els Reis Mags i, amb ells, 
afl oren els desitjos cap a un any 
que s'espera amb optimisme. La 
desorientació i el desconeixement 

de cap a on anem sembla ser la tònica d'inici 
d'aquest any 2018 després que el 2017 hagi 
estat intens i convuls, sobretot a escala social 
i política. Tot i això, l'esperança i el bon humor 
es manté per caminar cap a una realitat millor.

La cultura continua intentant aixecar el vol 
més alt, els confl ictes socials i polítics es man-
tenen a l'ordre del dia, la religió espera enlai-
rar-se de nou i els esports aposten fort. El 2018 
promet ser un any de reivindicacions, de sortir 
al carrer a protestar i de convulsió política just 
després de les eleccions autonòmiques i ara 
que encara no tenim govern català. Un any ple 
d'inconformisme en el qual, molt probablement, 
s'arrossegaran confl ictes del 2017. Qüestions 
d'igualtat de gènere i de lluita contra la preca-
rització laboral encapçalen la llista de desitjos 
pel 2018 dels personatges mataronins entrevis-
tats. Llargues cartes als reis que, siguin quines 
siguin les seves demandes, només cal esperar 
que el 2018 els escolti i compleixi tots.

Estimats Reis...

REPORTATGE
Text: Laia Mulà

Fotos: Daniel Ferrer

Mataronins i mataronines de l'àmbit cultural, 
social, religiós i esportiu demanen els seus desitjos 
de cara a l'any 2018
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que molts actors i col·lectius treballen per millorar 
aquesta situació però que, tot i això, “institucions 
i professionals haurien de fer un esforç perquè no 
s'oblidi aquest tema”. A més, també desitja que a 
Mataró “es continuï treballant consolidar i eixamplar 
el ventall de produccions locals que es generen”.

Josep Teixidó: MOSSÈN DE SANTA MARIA I SANT JOSEP

“Desitjo que la societat redescobrei-
xi els valors i les virtuts cristianes”

Tot i la seva joventut, en Josep Teixidó és el mossèn 
de les esglésies mataronines de Santa Maria i de Sant 
Josep i participa de moltes iniciatives vinculades a 
aquesta. A la seva carta als reis té el desig que les 
persones recuperin i redescobreixin els valors i les 
virtuts del cristianisme. Explica que alguns d'aquests 
valors que caldria tenir més presents són la solidari-
tat o el perdó i que caldria que, no només els cone-
guem, sinó que també els apliquem. Teixidó afi rma 
que redescobrir i posar en pràctica aquestes virtuts 
és la millor manera de sentir i “aportar felicitat”.

Anna Aluart : FOTÒGRAFA PROFESSIONAL

“Desitjo un futur més encoratjador 
per a la fotografia professional”

Aluart va ser l'encarregada d'immortalitzar la cele-
bració de Les Santes 2017 com a fotògrafa ofi cial de 
la festa. Les imatges es podran veure a l'estiu a la 
tradicional exposició de Les Santes. La seva carta als 

Reis té com a tema principal el desig pel 2018 “d'un 
futur més encoratjador per a la fotografi a professio-
nal del que es preveu a l'horitzó”. Té clar que la seva 
professió és plena d'intrusisme i que és important 
alçar la veu contra aquest fenomen i contra la “cri-
si galopant que ha minvat el mercat professional”.

Des del seu punt de vista, són diversos els factors 
que han fet que la fotografi a professional entri en 
una etapa d'incertesa, com ara el fet que afi cionats 
que no tenen una situació professional de fotògraf 
regulada “puguin fer una competència deslleial als 
professionals, la irrupció de la fotografi a digital que 
l'ha posat a l'abast de tothom i els abusos constants 
a la professió”. Destaca que tots aquests són trets 
generals de la professió i la principal problemàtica 
que està patint la fotografi a.

Ruben Bes : MÚSIC I PROFESSOR DE PEDAGOGIA MUSICAL

“Desitjo un accés universal a 
l'educació musical i a la formació 
artística”

En Ruben Bes és músic de professió, va formar part 
de l'equip docent de l'Escola Municipal de Música de 
Mataró (EMMM) i és professor de Pedagogia Musical 
a l'ESMUC. El seu desig és que “totes les persones 
que ho vulguin i desitgin puguin tenir accés a l'edu-
cació musical i la formació artística” perquè consi-
dera que és un dret fonamental que ens ajuda a ser 
millors persones. Considera que la música i l'art i la 
cultura en general ajuden a desenvolupar l'esperit 
crític, la creativitat i l'autonomia de les persones. “El 
meu desig és la democratització de l'accés a l'art en 
general”, afi rma. Bes opina que a Mataró l'EMMM 
ajuda al fet que la música arribi a tothom amb pro-
jectes com les Escoles Orquestrals, però “caldria que 
tingués més abast”. Opina que caldria que l'EMMM 
tingués més recursos i infraestructura per poder ga-
rantir l'accés a tothom qui ho volgués dels 125.000 

per a la fotografia professional”

Reportatge
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habitants de la nostra ciutat.  També demana als Reis 
Mags la creació d'un Auditori a Mataró per exercir 
de “dinamitzador cultural”.

Arnau Porta : SOCORRISTA VOLUNTARI DE LA CREU ROJA

“Als Reis Mags els demano un món 
que tothom el pugui gaudir de la 
mateixa manera”

L'Arnau pertany a la Creu Roja des de l'any 2013 
i dedica el seu temps lliure a la secció de Socors i 
Emergències de l’organització com a socorrista, patró 
d’embarcacions i mariner. Té clar que el seu desig és 
que tothom pugui gaudir amb igualtat, un món en el 
que la solidaritat i l'entrega cap a aquells qui menys 
tenen sigui present en tota la societat. Des del seu 
punt de vista, cal que “amb voluntat i perseverança 
busquem un món millor, en el qual obtinguem una 
ciutat sense desigualtats, sense distincions d'ètnia, 
gènere o condició social”, afi rma. Afegeix, també, 
que des del seu punt de vista és important que el 
2018 sigui un any on es mantingui l'esperança per 
la llibertat i la justícia social.

Laura López : EXWATERPOLISTA

“Desitjo que es reconegui més 
l'esport femení general i, en 
particular, el waterpolo”

La Laura treballa com a fi sioterapeuta però durant 
molts anys va ser una waterpolista professional  plena 

d'èxits. Concretament va formar part de l'equip de 
la Sirena CNM fi ns la temporada 2016-17 i va jugar 
amb la Selecció Espanyola als Jocs Olímpics de 
Londres (2012) i Rio de Janeiro (2016), entre moltes 
d'altres grans competicions. La seva carta als reis té 
un desig molt clar: que es doni més reconeixement 
a tots els esports femenins i, en particular, al món 
del waterpolo.

López creu que el primer pas seria que els mitjans 
de comunicació “donin més protagonisme a l'esport 
femení i no a la vida privada de les esportistes”. Té 
clar que, si se'ls donés més importància, hi hauria 
més espectadors i seguidors de l'esport femení i, 
conseqüentment, tindrien més ajudes econòmiques. 
“Seria un cicle”, opina.

Maria Fàbregas : VOLUNTÀRIA EN CAMPS DE REFUGIATS

“Que hi hagi una acollida real en els 
camps de refugiats i que Europa obri 
les portes als que ho necessiten”

La jove mataronina es troba actualment al camp de 
Moria a Lesbos sota el paraigües de la ONG Mercy 
Corps, organització que es dedica a donar assistència 
monetària a les persones refugiades que arriben a 
terres gregues. En relació a la cooperació internaci-
onal i l'acollida, la Maria desitja que hi hagi una aco-
llida real de les persones refugiades. També demana 
que aquells que estan atrapats a països com Grecia 
o Italia, “puguin ser traslladats a altres països de la 
UE com es van comprometre des d'Europa”. Afegeix 
que voldria que en aquests països hi haguessin siste-
mes d'integració i acollida de veritat, “on les famílies 
puguin començar de nou i sentir-se còmodes amb 
una segona oportunitat”.

També desitja “que el racisme i la xenofòbia sigui menys 
present a les nostres societats” i que a Mataró, la so-
cietat faci seu el discurs de l'acceptació del diferent.

llida real de les persones refugiades. També demana 
que aquells que estan atrapats a països com Grecia 
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Incluye desplazamiento
y 1h de trabajo
Oferta dentro de nuestro horario laboral
Obsequiamos con la grabación de la inspección

SERVICIO EXPRESS
DESATASCOS, LIMPIEZA E
INSPECCIÓN DE TUBERIAS

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

+ IVA

Més vendes de vehicles
Augmenta la demanda per renovar vehicles antics des de l'inici de les restriccions 
mediambientals 

Empreses: Redacció 

 Els concessionaris catalans han 
registrat un increment de la de-
manda per part dels potencials 
compradors per renovar els ve-
hicles més antics des de l'entrada 
en vigor el darrer 1 de desembre 
de les restriccions de circulació a 
l'àrea metropolitana de Barcelona 
en cas d'episodi de contaminació. 
El membre del comitè executiu de 
Faconauto, Jaume Roura, assegura 
que “es nota una major afl uència 
de visites de consumidors que no 
es plantejaven canviar el vehicle, 
però que ara sí que ho estudien 
arran de les noves normatives 
mediambientals”. 

Roura ha apuntat que cal reno-
var el parc de vehicles per raons 
mediambientals i de seguretat vi-
ària, però que aquest increment 
de la demanda també és positiu 
per al sector de l'automoció, que 
necessita que “les fàbriques no 
parin i que hi hagi ocupació”. “Ens 
en benefi ciem tots”, ha sentenciat. 

Les restriccions per als vehicles 

considerats més contaminants per 
la normativa metropolitana –els 
que utilitzen motors de benzina 
anteriors a l’any 2000 (previs a 
l'Euro 3) i de dièsel anteriors al 
2006 (previs a l'Euro 4)– passaran 
de ser únicament en episodis me-
diambientals a ser permanents a 
partir de l'1 de gener de 2020. En 
aquest sentit, Roura ha assenyalat 
que ara queden per davant dos 
anys “de transició” per tal que els 
propietaris dels vehicles conside-
rats més contaminants puguin re-
novar el parc automobilístic, que 
és un dels més envellits d'Europa, 

tant pel que fa a Catalunya com 
al conjunt de l'Estat.

Canvis de cotxe
En aquest sentit, el representant 
de la patronal dels concessiona-
ris ha indicat que el sector està 
fent campanyes comercials per 
incentivar el canvi de cotxe, apos-
tant especialment pels models 
amb motors híbrids. Igualment, 
Roura ha recordat els plans go-
vernamentals d'incentius, com el 
Movea 2017, que ofereix subven-
cions a la compra de vehicles que 
funcionen amb motors alternatius 
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PTGE. AMICS D’ARGENTONA, 8. SECTOR CAN NEGOCI
08310 - ARGENTONA (BARCELONA)
TELS. 670 78 36 31 - 677.87.78.72
E-MAIL: MARMOLESARGENTONA@HOTMAIL.COM
WWW.MARMOLESARGENTONA.COM

Roura ha fet una valoració positiva i ha considerat “encertada” la 
nova normativa que fi xa aquestes restriccions de mobilitat. Els tu-
rismes més contaminants no podran circular quan la Generalitat 
declari un episodi de contaminació en les zones considerades de 
baixes emissions, que inclouen Barcelona (excepte els barris de 
Collserola, la zona industrial de la Zona Franca i les Rondes), gai-
rebé tots els barris de l’Hospitalet de Llobregat i de Sant Adrià de 
Besòs, i els barris de Cornellà i Esplugues de Llobregat que es tro-
ben a l’interior del perímetre de les Rondes.

El Govern ha de declarar un episodi ambiental quan els nivells 
de contaminants atmosfèrics (les partícules en suspensió PM10 
o el diòxid de nitrogen NO2) registrats en més d’una estació de la 
Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica de 
Catalunya superen els valors límit autoritzats per la Unió Europea 
i les previsions no indiquen una millora. Quan hi hagi un episodi 
ambiental, les administracions faran una crida a l’ús del transport 
públic, a més d'aplicar restriccions a la circulació dels vehicles més 
contaminants.

La nova 
normativa

als combustibles tradicionals com 
la benzina i el dièsel. En aquest 
sentit, l'empresari ha previst que 
aquest tipus de subvencions ani-
ran a més per aconseguir que els 
consumidors se sumin a la reno-
vació del parc automobilístic.

Les dades

Les dades completes les 
ha publicat Faconauto a 
la seva web 
www.faconauto.com
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Amb Empenta

La multinacional BlueSun treu de Mataró 
la seva seu social
La multinacional se suma a moviments similars 
i ho adjudica a la inestabilitat política

Economia: Redacció 

 És probable que el nom de 
BlueSun no soni a la majoria de 
mataronins però si s'afi rma que 
és la multinacional constituïda 
pel grup PHI per operar a l'anti-
ga Procter&Gamble tothom sabrà 
de què estem parlant. L'empresa 
de productes de neteja que en el 
seu primer any va anunciar una 
facturació de 250 milions d'euros i 
que seguirà treballant en els 71.000 
metres quadrats de la planta ma-
resmenca ha canviat la seva seu so-
cial, marxant de Mataró i passant a 
Alcalá de Guadaíra, a la província 
de Sevilla. Aquesta petita localitat 
és seu de La Antigua Lavandera, 
un dels centres integrats dins la 
mateixa BlueSun.

Context general
Aquest moviment de BlueSun se 
suma al d'altres empreses, grans 
corporacions o fons econòmics 
que en els darrers mesos han 

canviat de seu social, atribuint-ho 
al context d'inestabilitat políti-
ca a Catalunya. És el moviment 
d'aquestes característiques més 
important que es coneix a la co-
marca, al costat del trasllat també 
del fons SICAV (societat d'inversió 
de capital variable) de Lluís Bassat.

Empresa molt potent
BlueSun té una facturació anual per 
sobre dels 200 milions d'euros, més 
de 500 treballadors i deu marques. 

Produeix 350.000 tones a l'any i té 
presència a tretze països. Té tres 
centres de producció: el sevillà, el 
de Sant Adrià i el de Mataró, que és 
el de més envergadura i en el que 
es mantindrà la producció.

No afecta la producció
La decisió feta pública de BlueSun 
canvia tan sols la seu social de 
l'empresa i no suposa cap canvi 
en la producció de la multinaci-
onal a Catalunya. 
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Set per cent més de vendes 
de joguines 
El sector es mostra estable en la recta final de la  
campanya que concentra el 70 per cent del negoci

Economia: Redacció 

 L'optimisme acompanya les pre-
visions dels fabricants de joguines 
en la recta final d'aquesta campa-
nya nadalenca. En el moment de 
l'any en què el sector concentra 
fins a un 70% de les vendes, els 
fabricants confien a consolidar la 
tendència positiva al llarg d'aquest 
2017 i preveuen creixements en-
torn del 7%. El president de l'As-
sociació Espanyola de Fabricants 
de Joguines (AEFJ), José Antonio 

Pastor, ha explicat que el mercat 
estatal ha crescut enguany mes a 
mes, deixant enrere l'estancament 
que es va produir entre el 2010 i 
el 2015 i afermant una dinàmica 
positiva que va fer créixer el sector 
un 6,1% l'any passat. 

"Alentiment"
Pastor ha afegit que durant el mes 
d'octubre s'ha produït un “alenti-
ment” en les vendes al sector i ho 
atribueix, entre altres qüestions, a 

"l'efecte Catalunya", que ha afec-
tat “tots els sectors del comerç”. 
Amb tot, descarta que la davalla-
da del consum acabi afectant un 
sector amb forta estacionalitat.

El president dels fabricants ha 
assenyalat que “determinades in-
estabilitats i temors acaben afec-
tant el consum i el mercat” però 
que “quan arriben les dates clau 
per a sectors estacionals l'efecte 
es dilueix més que en altres sec-
tors amb consums més estables”. 

Cap empresa marxa
El responsable de l'AEFJ ha in-
dicat que cap empresa catalana 
li ha manifestat inquietud per la 
situació econòmica ni té coneixe-
ment que cap empresa del sector 
hagi traslladat la seu social fora 
de Catalunya. 
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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
ALQUILO HABITACIÓN señor. 
611.454.139
ALQUILO PARKING MOTO 25€ y 
coche. Lucius Marcius, Mataró. 
610.091.220 

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
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA, 
cuidado personas mayores. 
632.377.412
CUIDO PERSONAS MAYORES. Con 
contrato. 693.008.693

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

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 
PAVIDNET: Neteja, manteniment 

i  abri l lantats.  Pressupost 
sense compromís. 93.757.76.83 
/607.249.790 

FEMCRÉIXER 
LES IDEES

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

ECONÒMICS

www.totmataro.cat/economics
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havaneres
cançó marinera

mestre d’aixa
www.mestredaixa.com 605.68.62.69

PROFESSIONALS

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 
REFORMAS, OBRAS, reparaciones, 
a lbañ i ler ía ,  e lectr ic idad , 
fontaner ía ,  gas,  p intura . 
Económico 670.232.977
MUDANZAS, PORTES, MONTAJE /
desmontaje muebles. 20 €/hora. 
698.645.233 WhatsApp
ALBAÑIL ECONÓMICO. 697.685.580
P I N TO R.  P R ES U P U ESTOS 

ajustados. 607.480.942

núm. 1802 del 5 a l'11 de gener del 2018www.totmataro.cat/economics PER INSERIR ANUNCIS:  www.totmataro.cat/economics

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

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

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

LAMPISTERÍA FERNÁNDEZ. 

Reparaciones, instalaciones. Agua, 
gas y electricidad. 610.565.628 
/93.799.64.77 /607.194.711
MASAJE ORIENTAL. C/Iluro 98. 
688.159.295
MUDANCES ECONÒMIQUES. 

692.021.141

VARIS

GRÀCIES ESPERIT SANT. M.A.F.

CONTACTES

LA MEJOR CASA relax de Mataró. 
12 chicas disponibles para tus 
fantasías. www.ScortAbril30.com. 
93.741.63.41 /657.894.558
MASAJE. LOCAL NUEVO. Zona 
Habana y a domicilio. 688.019.809
MASAJE CUERPO ENTERO. 1 
chica japonesa, 2 chicas chinas. 
Rocafonda. 688.192.012
LAIA 45 CATALANA. 687.072.165
NOVEDAD NORA 21  años . 
631.129.242
DÚPLEX 60€/MH. 631.286.930

ELS ANUNCIS
ECONÒMICS
VALEN

ENTRA A:
www.totmataro.cat/economics
i introdueix el CODI PROMOCIONAL

sortirà a la
REVISTA

I A INTERNET

e l t o t

Econòmics
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Exposicions: Redacció -ACN

 “Vam voler fer una exposició 
que ensenyés la poesia de Palau 
Fabre i li donés presència física i 
visual a la poesia a través d'artistes 
de diferents disciplines que inter-
preten poemes de Palau”. Aquest 
va ser l'objectiu que es va fi xar 
Julià Guillamon per donar vida 
a la mostra, que ell mateix n'és 
el comissari, 'Jo sóc el meu propi 
experiment. Tretze lectures dels 
'Poemes de l'Alquimista' de Josep 
Palau i Fabre'. 

L'exposició és una de les acti-
vitats que forma part de la com-
memoració del centenari del nai-
xement de Josep Palau i Fabre i es 
podrà visitar fi ns al 2 d'abril de 
2018, a la Sala 4 del Palau Robert. 
Guillamon recalca que a la mos-
tra han volgut fer “una mena de 
Tibidabo poètic, com una sala de 
parc d'atraccions, la capsa de l'au-
tòmat amb petits mons tancats”.

L'exposició es va presentar el 
18 de maig a Caldes d'Estrac i el 
seu objectiu era que creadors de 

La mostra es pot visitar fins al 2 d'abril de 2018, 
a la Sala 4 del Palau Robert de Barcelona

diversos àmbits interpretin alguns 
dels poemes més destacats del 
llibre 'Poemes de l'Alquimista', 
publicat per primer cop clandes-
tinament el 1952, considerat una 
de les obres més importants de 
Josep Palau i Fabre. 

Poemes i reflexions
Guillamon destaca que a la mos-
tra han volgut fer “una mena de 
Tibidabo poètic, com una sala de 
parc d'atraccions, la capsa de l'au-
tòmat amb petits mons tancats”. 
Per la creació de la mostra van uti-
litzar un recurs ja existent. 

De fet, Palau i Fabre escrivia po-
emes i alguns d'ells anaven acom-
panyats per una refl exió teòrica al 
darrera. “Això ens agradava, que 
hi hagués la creació i la refl exió 
i ha estat un ganxo pels artistes 
perquè és molt contemporani i 
hem escollit els 13 poemes que ja 
estaven comentats per ell”.

Participants
Els artistes que interpreten els con-
ceptes transcendents o paradoxals 

Una exposició interpreta tretze poesies de 
Palau i Fabre del llibre 'Poemes de l'Alquimista

Un dels poemes a la mostra de Palau i Fabre Cedida 

dels poemes de Palau i Fabre són 
Ignasi Aballí, Arnal Ballester, 
Enric Farrés Duran, Laura Ginés, 
Llamazares-Pomés, Maria Padró 
i Morrosko Vila-San-Juan. Han 
col·laborat també en el projecte 
els poetes Carles Rabassa, Núria 
Martínez-Vernís i Josep Pedrals. 
El disseny de la gràfi ca és d'Al-
bert Planas, i el de l'espai expo-
sitiu del despatx d’arquitectes 
Llamazares-Pomés. 

Aquests arquitectes han pensat 
un sistema de cubs, en el qual cada 
cub de la instal·lació desplega de 
manera visualment un poema. 
L'espectador viu el pas de la po-
esia de Rimbaud a la de Palau i 
Fabre a través de les variacions 
plàstiques d'Ignasi Aballí del po-
ema 'L'aventura'. Per la seva part, 
Laura Ginés ha treballat en una 
animació la descomposició del 
poema que fa Palau i Fabre a 'El 
poema', inspirada en la 'Història 
d'un soldat d'Stravinski'. Maria 
Padró ha treballat en vídeo el po-
ema 'Peix: la solitud, la incomu-
nicació, la sordesa'.

Cultura núm. 1802 del 5 a l'11 de gener del 2018
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Espectacles: Cugat Comas

 El circ ha arribat a la ciutat i és 
del tot normal el rebombori que 
ha generat. Il Circo Italiano, l'enti-
tat dels germans Rossi fa estada a 
Mataró. Són prominents les seves 
instal·lacions, amb doble carpa 
inclosa, a l'esplanada de l'antic 
Laietània del Parc Nou així com 
la llarga corrua de vehicles i ca-
ravanes. També van ser presents 
dimarts, al cor de la ciutat, oferint 
alguns dels seus números a la Plaça 
de Santa Anna acompanyant els 
Missatgers Reials. Il Circo Italiano 
presenta un espectacle que causa 
sensació i fan estada a Mataró fi ns 
al diumenge 14. No és un circ ni 
un espectacle qualsevol, així que 
convé aprofi tar l'oportunitat. La 
venda d'entrades es pot fer on-
line a www.ilcircoitaliano.com o a 
la pròpia taquilla del circ. També 
en tenen a la Plaça de les Tereses. 
Aquesta setmana hi ha doble fun-
ció dissabte 6 i diumenge 7 i diran 
adéu a Mataró els dies 12,13 i 14 
de gener.

Il Circo Italiano presenta 
'Salvatge', un espectacle amb el 
que s'apropa a la natura i fomenta 
el respecte al medi ambient amb 
un homenatge ple d'art a la fl ora 

Il Circo Italiano presenta a Mataró el seu darrer 
espectacle del qual queden nou funcions

i fauna. El muntatge convida a so-
miar, 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 explosió 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 pro-
posta que fusiona cultures oferint 
un resultat ric i ple de matisos.

Màgia salvatge a la carpa del Parc Nou 

L'argentoní Pallasso Paute és una de les atraccions del circ Daniel Ferrer

Tots els clàssics
Sota la carpa de Il Circo Italiano hi 
trobem tots els ingredients clàssics 
d'un circ històric com és el de la 
factoria de la família Rossi. Des 
d'un pallasso argentoní com en 
Paute (Pau Serraute) a números 
com el de la bicicleta acrobàtica, la 
perxa xinesa, el joc de cèrcols o les 
acrobàcies en cable art que sempre 
posen l'ai al cor dels espectadors. 
Acròbates, ballarins, artistes de 
diferents països com l'espectacu-
lar número de roda alemanya de 
Ylenia Belucci es combinen amb 
llit elàstic o cintes aèries per un 
espectacle total. Sonia Miranda i 
Georges Momboye signen la direc-
ció d'un espectacle amb prestigi 
que referma el vincle nadalenc del 
circ. No ha arribat un circ qual-
sevol a la ciutat: Salvatge és una 
gran carta de presentació per Il 
Circo Italiano. 

25

El Tot Mataró sorteja 
25 entrades dobles per 
'Salvatge' a través del 
nostre Instagram 
@totmataro

L'espectacle es va presentar a la Plaça de Santa Anna Daniel Ferrer

Cultura
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Festes : Cugat Comas

 “Sembla una nit de Santes”. A 
Mataró anem sumant anys, enve-
llint i rejovenint-nos però sempre 
que es vol ponderar una festa aca-
bem amb el mateix referent. Pecat 
de recurrència. “Sembla una nit de 
Santes”, hi torna la mateixa perso-
na. S'està a una de les bandes de la 
barra de l'Oca i mira al voltant, on 
per tot de la Plaça de Santa Anna 
hi ha centenars i centenars de per-
sones. Molta gent. La plaça plena 
i generacions, gustos i grups per a 
tots els colors. Aquesta intergene-
racionalitat és, segurament, el tret 
que fa que la protagonista es torni 
a referir a la Festa Major per venir 
a dir, al cap i a la fi , que l'Oca està 
sent un èxit. L'escena relatada és 
de poc més tard de les dues de la 
matinada. La festa hi dura fi ns les 
set en punt. 

Abans l'Oca es tancava amb el 
toc de Matinades per acabar de 
relligar el recordatori. Ara ja no 
ho fa però la desfi lada de cossos 
d'ànima extraviada buscant el camí 
d'anar a casa quan ja despunta 
la claror del dia no deixa lloc per 
a dubtes. Realment sembla una 
nit de Santes. L'Oca es presen-
ta com 'el Cap d'Any més gros' i 

Bonança meteorològica, ambient de Festa Major i més 
de sis hores de farra a la Plaça de Santa Anna

realment està agafant una consi-
deració preponderant. 

La recepta no podria ser més 
senzilla: voluntariat al servei de la 
celebració, dues carpes, barra ge-
nerosa i prou racons com perquè la 
jovenalla trobi el racó de pecar. El 
punt violeta contra les violències 
masclistes, enguany, com a neces-
sària novetat. Els supermercats de 
la zona, oberts fora d'hora, fent 
agost les primeres hores de gener. 
Mutació de públic: de les famílies 
als grups i una darrera hora en què 

només el tremp insistent de la mú-
sica més industrial pot mantenir 
els cossos en moviment. Respecte 
a la música, de tot i més al llarg de 
totes les hores.

L'Oca és tot això però també és 
la repartició generacional dels es-
pais. És allò de l'esquerra i la dreta 
de la barra, o la carpa, o la zona 
concorregudíssima dels lavabos 

Una Oca massiva per encetar el 2018 

Molt ambient a l'Oca 2018  Cedida 

que no impedeixen el concert 
d'orinacions fora de lloc per la 
rodalia. L'Oca és un exèrcit de ne-
teja viària pentinant la plaça pocs 
minuts després que s'acabi. L'Oca 
és que dos dies després d'acollir 
la farra, la mateixa carpa aculli els 
Missatgers dels Reis. Benaurada 
l'entesa entre Ajuntament i entitat 
per aquesta festa.

Els preludis
L'Oca va anar més enllà de les sis 
hores de festa. De fet va tenir un 
discret preludi amb les campana-
des a Santa Maria. Cada cop és més 
la gent que s'hi congrega i se'n va 
fer una cercavila fi ns a Santa Anna. 
També a la tarda el Mag Nil havia 
entretingut la quitxalla amb els 
seus trucs, un puntet de xuleria 
i aquella veu de pubertat. L'Oca 
creix en hores però manté com 
a centre –i ceptre de la nit– se-
guir exercint d'exemple de festa 
popular. 

La nit de Cap d'Any té nom pro-
pi, amb farra consolidada i una 
bonança meteorològica que fa dis-
sipar el fred i que fi ns i tot quan 
sembla que espurnegi no passi ab-
solutament res. La màgia de l'Oca, 
potser. O que ja s'assembla del tot 
a una nit de Santes.

4

La ubicació de Santa 
Anna, per quart any 
consecutiu, sembla del 
tot definitiva per la festa

núm. 1802 del 5 a l'11 de gener de 2018
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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)

És hora de començar a decidir com 

mous fitxa en un assumpte laboral 

que està aturat. El temps passa i pot-

ser cal prendre una decisió. Possible 

consulta legal a un advocat.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

Més opcions per triar el que vols fer 

i més persones que entren a la teva 

vida per ajudar-te a tirar endavant. 

No tothom serà del teu gust però 

això ja és un altre tema.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Necessites comunicar-te, establir 

vincles amb els qui comparteixes 

maneres de veure la vida. A casa et 

pots sentir sol. Si tens parella, pla-

negeu activitats conjuntes.

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

T'acompanya una aura de misteri i 

pots sentir que vius un estat de per-

manent alerta i atenció vers el que 

t'envolta. Està bé observar però no 

cal passar-se de desconfiat.

Taure (Del 21/4 al 20/5)

Una bona dosi de realisme et prove-

irà del que necessites per enfrontar 

algunes qüestions vitals. Evita, però, 

caure en una excessiva apatia que 

complicaria les coses.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

Poses atenció en hàbits de salut i la 

dieta. Vols sentir-te a gust i no vols 

que els altres imposin les seves idees. 

Cedeix una mica amb els que estimes. 

No sempre tens raó.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Pots sentir que ha arribat l'hora. 

T'agradaria deixar alguns assump-

tes clars. Però hauràs de posar mida 

en les teves intencions. Cal respectar 

les opinions dels altres.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

Es fa necessari trobar la manera de 

descansar bé i fer la desconnexió de-

guda, diàriament. Es desperta algun 

interès cap al món del misteri i del 

més ocult que et sorprèn.

Bessons (21/5 al 21/6)

Tens la impressió que volen organit-

zar la teva vida i tu només vols fer la 

teva. La pràctica d'esports o algunes 

activitats a l'aire lliure t'ajudarà a 

alliberar tensions.

Verge (Del 24/8 al 23/9)

Interès en aquelles petites coses que 

t'agraden, en gaudir dels teus talents 

i en passar-ho bé. Els nens i el món 

infantil en general, et proporcionen 

grans satisfaccions.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

Et fas el valent però com tothom, tens 

pors i angoixes. Abans de suportar 

en silenci més temps, potser caldrà 

valorar les circumstàncies amb seny 

i, si cal, demana ajuda.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)

Pots viure càlids moments amb amics, 

amb algunes trobades que gaudiràs 

com a tu t'agrada. Renoves esperan-

ces i tries metes més realistes pel teu 

futur. Penses a invertir.

www.facebook.com/dhannaastro

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

Adreça web del banner invertit:

www.chacosa.com

70€
Amb el CONCURS de la

PARAULA INVERTIDA i el
concurs del

BANNER INVERTIT

Paraula invertida:

TALLER

• 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:
CARLES LOSADA BENAVIDES

concursos
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8:30 BA-BA
9:00 CAMINANT x CATALUNYA
10:00 TRAÇ DE CULTURA
10:30 CREURE AVUI
11:00 MISSA EN DIRECTE DES 
 DE MONTSERRAT
14:30 CAMINANT x CATALUNYA
15:30 CALIDOSCOPI
16:00 CONCERT XAVI LOZANO
17:30 DOCUMENTALS UAB: 
 “DIA A DIA” I “TIBURON”
18:30 CONCERT D’ANY NOU 
 LA ROCA DEL VALLÈS
20:00 CAMINANT x CATALUNYA
21:00 GAUDEIX LA FESTA
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 DIUMENGE ESPORTS
23:00 SET DIES
0:00 ÚLTIMA SESSIÓ
0:30 DIUMENGE ESPORTS
1:30 CALIDOSCOPI
2:00 ÚLTIMA SESSIÓ
2:30 TRAÇ DE CULTURA
3:00 TELÓ DE FONS
3:30 LA CONVERSA
4:00 DE TEE A GRENN
4:30 REM A REM
5:00 TELÓ DE FONS
5:30 CALIDOSCOPI
6:00 DIUMENGE ESPORTS

Dilluns 8
7:00 NOTÍCIES EN XARXA 
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 EL MIRADOR
12:00 ÚLTIMA SESSIÓ
12:30 BEN TROBATS
14:30 ÚLTIMA SESSIÓ
15:00 EL MIRADOR
17:00 AL DIA BCN NORD-Maresme
17:30 TRAÇ DE CULTURA
18:00 BA-BA
18:30 LA CONVERSA
19:00 MATARÓ AL DIA

Dissabte 6
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 CAVALCADA DE REIS
 Reemissió
15:00 MARATÓ DE NADALES
19:00 ESPECTACLE ZIRCÒLICA
20:00 CAMINANT x CATALUNYA
21:00 LA CONVERSA
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 CALIDOSCOPI
22:30 ÚLTIMA SESSIÓ
23:00 TRAÇ DE CULTURA
23:30 TELÓ DE FONS
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
6:00 CATALUNYA 
 TERRITORI TIC

Diumenge 7
7:00 VOLTA I VOLTA
7:30 ÚLTIMA SESSIÓ
8:00 CREURE AVUI

Dimecres 10
7:00 NOTÍCIES EN XARXA
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 EL MIRADOR
12:00 CALIDOSCOPI
12:30 BEN TROBATS
14:30 AL DIA BCN NORD-Maresme
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
20:30 MATARÓ AL DIA
21:30 VOLTA I VOLTA
22:00 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
5:30 LA CONVERSA
6:00 MATARÓ AL DIA

Dijous 11
7:00 NOTÍCIES EN XARXA
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 EL MIRADOR
12:00 LA CONVERSA
12:30 BEN TROBATS
14:30 AL DIA BCN NORD-Maresme
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
20:30 MATARÓ AL DIA
21:30 BDNBOX
22:00 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
5:30 TRAÇ DE CULTURA
6:00 MATARÓ AL DIA

Divendres 12
7:00 NOTÍCIES EN XARXA
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 EL MIRADOR
12:00 TRAÇ DE CULTURA
12:30 BEN TROBATS
14:30 AL DIA BCN NORD-Maresme
15:00 EL MIRADOR
17:00 AL DIA BCN NORD-Maresme
17:30 TRAÇ DE CULTURA
18:00 BA-BA
18:30 CREURE AVUI
19:00 MATARÓ AL DIA
20:00 CARNET ESPORTIU
20:30 MATARÓ AL DIA
21:30 ÚLTIMA SESSIÓ
22:00 MATARÓ AL DIA
23:00 CARNET ESPORTIU
23:30 ÚLTIMA SESSIÓ
0:00 AL DIA BCN NORD-Maresme
0:30 MATARÓ AL DIA
1:30 CARNET ESPORTIU
2:00 BDNBOX
2:30 MIRADOR
4:30 ÚLTIMA SESSIÓ
5:00 GAUDEIX LA FESTA
5:30 CARNET ESPORTIU
6:00 MATARÓ AL DIA

20:00 CARNET ESPORTIU
20:30 MATARÓ AL DIA
21:30 EN JOC
 EDICIÓ DILLUNS
22:00 MATARÓ AL DIA
23:00 CARNET ESPORTIU
23:30 ESTUDI 3
0:00 AL DIA BCN NORD-Maresme
0:30 MATARÓ AL DIA
1:30 CARNET ESPORTIU
2:00 DE TEE A GRENN
2:30 EL MIRADOR
4:30 DOSOS AMUNT
5:30 CARNET ESPORTIU
6:00 MATARÓ AL DIA

Dimarts 9
7:00 NOTÍCIES EN XARXA
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 EL MIRADOR
12:00 CARNET ESPORTIU
12:30 BEN TROBATS
14:30 AL DIA BCN NORD-Maresme
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
20:30 MATARÓ AL DIA
21:30 GAUDEIX LA FESTA
22:00 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
5:30 CALIDOSCOPI
6:00 MATARÓ AL DIA

Programació facilitada per mataró Televisió

TV
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Comença un nou Músiques Tranquil·les 
Flor de Canela, un grup sorgit de l'Esmuc, és la primera aposta –dijous que ve, dia 11– 
de la comunitat que programa cooperativament el cicle

Cavalcada: Laia Mulà

  Dijous que ve arrenca amb Flor 
de Canela una nova temporada de 
Músiques Tranquil·les que  anuncia 
els sis concerts que acollirà entre el 
gener i el juny del 2018, cada pri-
mer dijous de més amb obertura de 
portes a les 20h i concert a les 21h. 
Amb una programació escollida per 
la Comunitat Músiques Tranquil·les, 
formada per unes 400 persones 
de Mataró i el Maresme. Es tracta 
d'una cita mensual de luxe en un 
espai ple de personalitat pròpia, el 
Teatre Casal l'Aliança.

Un grup de joves estudiants de 
Música Moderna a l'ESMUC van 
formar Flor de Canela que aposta 
pels arranjaments de temes tra-
dicionals. En la seva música s'hi 
fa present el mestissatge que les 
caracteritza, amb versions jazzísti-
ques que passen pel folklore llatino-
americà, el pop, la rumba i el soul.

Flor de Canela actua dijous que ve al Casal l'Aliança  Cedida 

Joan Rovira aposta per una 
cançó d'autor d'allò més festiva 
però amb un estil personal i 
trencador, capaç de fer ballar 
i d'emocionar al mateix temps. 
Durant els 90 minuts de con-
cert, Joan Rovira té un potent 
directe amb un xou dinàmic i 
diferent, sempre amb un toc 
d'humor i l'accent indestri-
able de les Terres de l'Ebre. 
Acompanyat de la seva guitar-
ra, el dijous 1 de febrer oferirà 
una actuació íntima per presen-
tar el seu últim disc del 2017 
titulat 'Encara Tenim Temps'.

Joan Rovira

Anita Zengeza és una cantant 
i compositora de Zimbàbue 
que viu a Barcelona. La seva 
música és una fusió de sons i 
colors que s'inspiren de dife-
rents cultures com la música 
africana, la llatina i la brasilera. 
Amb lletres compromeses que 
parlen d'aventures i lluites de la 
vida quotidiana, Anita Zengeza 
aconsegueix un so ètnic, mo-
dern, amb sabor i sentiment. 
Acompanyada d'una banda 
de músics, Zengeza serà la 
segona cita del cicle el dijous 
1 de març.

Anita Zengeza

La resta de la programació

Cultura
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Entre Orillas és una unió entre 
Cuba i el flamenc que visitarà 
Mataró el dijous 1 d'abril. La 
formació musical compta amb 
cinc músics de primera damunt 
l'escenari que s'uneixen en una 
proposta de qualitat, delica-
da, senzilla i innovadora. Es 
tracta d'un somni compartit, 
un projecte nascut de l'inter-
canvi musical entre la música 
cubana i l'espanyola on tradi-
ció i innovació van de la mà i 
progressen plegades.

Entre Orillas

El dijous 3 de maig serà el 
dia de Sambala, un especta-
cle amb cinc músics de llar-
ga trajectòria musical a cavall 
entre diferents estils. Amb un 
munt de propostes creatives, 
els seus membres s'evoquen a 
la música brasilera d'arrel po-
pular per retre-hi homenatge. 
Un espectacle lluminós, alegre 
i ple de sensibilitat, on tenen 
cabuda la poesia, els paisat-
ges sonors, la samba així com 
altres ritmes brasilers.

Sambala

El darrer concert de la progra-
mació tindrà lloc el dijous 7 de 
juny i anirà a càrrec d'Una, grup 
format per cinc dones amb els 
seus instruments. Una veu i 
diversos instruments de corda 
recordaran cançons populars 
d’Argentina, Brasil o Veneçuela, 
combinades amb composici-
ons pròpies que conviuen en la 
diversitat de ritmes i registres 
sonors a través dels seus arran-
jaments originals. Profunditat, 
força i delicadesa amb Una.

Una

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
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Enllesteixen el pavelló antic i els jocs  
infantils de la plaça del Molí
Aquests projectes, els quals van néixer de la primera edició del Pressupost  
Participatiu, es podran començar a utilitzar els pròxims dies

Urbanisme: Argentona Comunicació

 Alguns dels projectes escollits 
pels ciutadans per destinar-hi els 
diners del Pressupost Participatiu 
ja són una realitat i es podran co-
mençar a utilitzar a l'inici d'aquest 
any 2018. Aquests són el pavelló 
antic, el qual ja ha estat remode-
lat com preveia el projecte, i els 
jocs infantils de la plaça del Molí. 
Aquest últim espai compta amb 
una renovació dels seus equipa-
ments pel joc dels infants.

El pavelló antic ha estat reno-
vat amb un nou repintat, noves 
estructures metàl·liques i tanca-
ments, la disposició de dues cis-
telles retràctils i la col·locació de 
parquet. Aquesta va ser una de les 
propostes més votades pels argen-
tonins i argentonines el 2016. Es 
tracta d'un equipament que ja es 
posarà a disposició dels usuaris 

després de les festes nadalenques.
Així mateix, aquests dies s'ha 

completat la renovació del parc in-
fantil a la plaça del Molí. Aquest es-
pai s'ha canviat amb la instal·lació 
de nous jocs dissenyats amb ro-
bustes i segures estructures metàl-
liques i de plàstic que han atorgat 
una nova imatge i usos a l'espai. 

Fa unes setmanes també es va 
instal·lar al barri del Cros un petit 
circuit amb elements de fusta, per 
qui vulgui exercitar-se i fer esport. 
A més, ja està en marxa la instal-
lació de nous jocs infantils a la 
plaça del Memorial Democràtic, 
al costat de l'escola Les Fonts.

Pla d'Accessibilitat
Durant els pròxims mesos està 
previst que s'executin altres de 
les propostes que la ciutadania 
va escollir majoritàriament a les 
dues consultes celebrades del 

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

pressupost participatiu durant el 
2016 i el 2017. En relació a la mi-
llora de l'accessibilitat de diferents 
zones del municipi seguint el Pla 
d'Accessibilitat que va elaborar 
amb el suport de la Diputació de 
Barcelona, l'Ajuntament té previst 
urbanitzar el carrer Lladó i millo-
rar uns 200 metres de vorera del 
tram entre el carrer Gran i el carrer 
Bernat de Riudemeia durant els 
pròxims mesos.

Ja han començat a treballar per-
què els projectes guanyadors de 
l'edició de l'any 2017 puguin veu-
re la llum en els pròxims mesos. 
Concretament es treballarà per la 
creació del nou local per l'Agrupa-
ment Escolta Calabrot d'Argent i 
la recuperació del marge esquerre 
de la riera d'Argentona, projecte 
que té l'objectiu de fer un tram més 
accessible i agradable per cami-
nar, anar en bicicleta o fer esport.

Argentona
www.totmataro.cat/argentona
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 Coincidint amb les festes de 
Nadal ha culminat l'actuació de 
la fase 2.2 de les obres de rehabi-
litació de la casa Puig i Cadafalch 
d'Argentona. Aquesta darrera ac-
tuació 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 eu-
ros i ara l'Ajuntament d'Argentona 
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 

 Diversos integrants de l'enti-
tat de futbol americà de la vila, 
els Argentona Bocs, van visitar el 
dia 31 els pacients d'oncologia, 
de planta i de l'hospital de dia de 

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

de l'edifi ci emblemàtic, un dels 
reclams turístics de la vila.

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

La casa Puig i Cadafalch 
recupera la seva façana original

Els Argentona Bocs porten alegria 
a l'Hospital de Mataró

 Els carrers d'Argentona s'om-
pliran avui divendres d'il·lusió i 
mirades de màgia amb motiu de 
l'arribada dels Reis Mags d'Ori-
ent, amb la seva cavalcada. Com 
els últims anys ha estat habitual, 
les seves majestats arribaran pel 
carrer Sant Sebastià per continu-
ar pel Carrer Gran, Plaça Nova, 
Carrer Jacint Verdaguer, Av. Nostra 
Senyora de Montserrat, Carretera 
de Vilassar, Av. Puig i Cadafalch i 
de nou a la Plaça Nova, on acaba-
rà l'acte. També visitaran les llars 
que ho hagin sol·licitat prèviament 
amb el servei 'Els Reis a casa'.  | C.C.

Argentona rep aquest 
vespre a Ses Majestats

Els Reis arriben 
pel carrer de Sant 
Sebastià

l'Hospital de Mataró. La major part 
dels jugadors se'n van fer ressò a 
les xarxes socials i tots coincidei-
xen en què va ser una experiència 
gratifi cant, ja que van aconseguir 

La façana recuperada de la casa Puig i Cadafalch Els Reis a Argentona

Els Bocs, de visita a l'Hospital de Mataró

Cedida  Cedida

Cedida 

portar alegria i il·lusió a aquells 
que han de passar aquests dies 
festius a l'hospital. Els jugadors 
van aparèixer a les instal·lacions 
hospitalàries amb el vestuari que 
competeixen els caps de setmana, 
fet que va revolucionar tant els 
pacients com els familiars i tre-
balladors de l'hospital. 

Els Bocs es fan així seva un cos-
tum de nombrosos equips espor-
tius en dates nadalenques, la de 
visitar a infants malalts. | A.C. 

www.totmataro.cat/argentona
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La Grossa cau a 'El Barato' de Vilassar de Mar
"Els diners ens vénen com l'anell al dit", va exclamar una parella 
que va comprar un bitllet a l'estanc l'As 

Festes : Redacció

 La Mayca i el Nicolás estaven di-
vendres seguint per la televisió el 
sorteig de la Grossa de Cap d'Any 
amb el bitllet que resultaria afor-
tunat al davant i van veure que els 
anaven coincidint tots els dígits, 
un a un, fi ns que el número es va 
convertir en el primer premi, el 
56795. Aquesta parella de Vilassar 
de Mar va baixar a l'estanc l'As, on 
van comprar el bitllet, per celebrar 
la fortuna amb els propietaris de 
l'establiment i els veïns d'aquest 
barri conegut com 'El Barato', una 
de les zones més humils del muni-
cipi. El migdia es va convertir en 
una voràgine de felicitacions per 
a la parella, que rebien els mitjans 
de comunicació amb exultació.

El bitllet està premiat amb 
100.000 euros, uns diners que com 
va exclamar la Mayca els “vénen 
com l'anell al dit”, ja que el seu 
marit es troba a l'atur i ella està 
de baixa. “Destinarem els diners a 
tapar forats, que en tenim molts, i 
a fer unes vacances i a gaudir-les”, 
va explicar la parella.

El primer premi de la Grossa 
de Cap d'Any es va vendre en 
aquest estanc de Vilassar de Mar 
però també al municipi gironí de 

Campdorà, que ja va repartir el 
segon premi de la Grossa de l'any 
passat.

La Grossa de Sant Jordi, 
ja a la venda
Ja es poden comprar bitllets de 
la Grossa de Sant Jordi, que en la 
seva segona edició sortirà amb 
una tirada de 9,2 milions d'euros, 
8 milions en paper i 1,2 online (per 
internet o a través dels terminals 
dels punts de venda). El preu del 
bitllet també serà de 5 euros i es 
posaran a la venda 80.000 núme-
ros, del 00000 al 79999. El sorteig 
es farà el 27 d’abril del 2018. La 
Grossa de Sant Jordi repeteix la 
dinàmica i l’estructura de premis 
de La Grossa de Cap d’Any. És a 

dir, hi haurà cinc grans premis: el 
primer premiat amb 20.000 euros 
per euro jugat (100.000 euros al bit-
llet de 5); el segon premi atorgarà 
6.500 euros euros per euro jugat 
(32.500 al bitllet); el tercer, 3.000 
per euro jugat (15.000 al bitllet); 
el quart, que donarà 1.000 euros 
per euro jugat (5.000 al bitllet de 
5), i el cinquè premi de 500 euros 
per euro jugat (2.500 euros per 
bitllet de 5 premiat).

La parella vilassarenca premiada, en Nicolás i la Mayca Cedida

El sorteig de La Grossa amb Lluís Marquina i Candela Figueras

2

Per segon any La Grossa 
tindrà una rèplica per 
Sant Jordi
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dels puntals de l'actuació comarcal 
d'enguany amb el desplegament 
del nou Servei de Boscos i Rieres. A 
més, veurà la llum el Servei d'adap-
tació i mitigació dels efectes del 
canvi climàtic i es construiran les 
dues depuradores a Tordera que 
acabaran de completar el mapa 
de depuració d'aigües residuals 
del Maresme. Per posar en pràcti-
ca tots els objectius, aquesta àrea 
rebrà 4 milions d'euros més que 
l'any passat.

Més igualtat
El Consell també es proposa mi-
llorar la qualitat de vida de les per-
sones treballant en dos fronts: la 
lluita contra la pobresa i les políti-
ques d'igualtat. Aquestes es veuran 
refl ectides en la creació del nou 
servei d'Igualtat i l'increment de 
les accions adreçades al foment de 
l'ocupació i la millora de l'ocupa-
bilitat. Per la seva banda, l'àrea de 
Benestar i Serveis a les persones 
comptarà amb 1,5 milions d'euros 
més en el seu pressupost. | Redacció

  El Consell Comarcal del Maresme 
comptarà amb més de 38 milions 
d'euros per aquest any 2018 que 
comença. Aquesta xifra suposa 
un increment del 18,44% respecte 
del pressupost de l'any passat. El 
pressupost de la Corporació va ser 
aprovat pel Ple, el qual va comptar 
amb els vots favorables de l'equip 
de govern (CiU i PSC) i dels con-
sellers del PP.

El Consell afronta un 2018 que 
es presenta amb importants rep-
tes territorials, socials i de gestió 
interna com, per exemple, la lluita 
contra la pobresa i la mitigació dels 
efectes del canvi climàtic. A aques-
tes s'hi sumen les de polítiques 
d'igualtat i modernització de l'ad-
ministració. En aquesta darrera, el 
Consell Comarcal fa una aposta 
per l'administració sense papers 
i la tramitació electrònica com a 
fórmula per millorar l'efi ciència i 
l'efi càcia de tots els serveis, però 
també com a model sostenible i 
compromès amb el medi ambient.

I és que el medi ambient serà un 

El pressupost pel 2018 ascendeix a 38 milions d'euros, 
una xifra superior a la de l'any passat 

Un 18,44% més de pressupost 
pel Consell Comarcal

 L'Ajuntament de Sant Andreu de 
Llavaneres ha completat recent-
ment els treballs de reordenació 
del trànsit i senyalització viària 
a la urbanització l'Ametllareda. 
Aquesta actuació es troba emmar-
cada dins la voluntat del govern 
municipal d'endreçar espais de 
la via pública. Per aconseguir-ho, 
han reubicat els passos de vianants 
antics i nous, s'han habilitat els 
estacionaments en bateria i han 
senyalitzat els sentits únics de cir-
culació de cada carrer.

Els treballs han tingut una durada 
aproximada de dues setmanes i es-
peren garantir l'estat òptim dels car-
rers de l'Ametllareda. L'Ajuntament, 
a més, va informar prèviament als 
representants de les comunitats de 
l'Ametllareda sobre tots els canvis 
previstos en aquesta iniciativa reco-
manada des de l'estudi de mobilitat 
i el Pla Local de Se g uretat Viària del 
Servei Català de Trànsit. | Red

Delimiten de manera més 
clara les diferents zones

Nova reordenació del 
trànsit a l'Ametllareda 
de Llavaneres

El ple del Consell Comarcal del Maresme

L'Ametllareda de Llavaneres Cedida 

Cedida 

Sentits únics

S'esatableixen els 
sentits únics de circulació 
de cada carrer
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Ref. 2688: Peramas: Con ascensor. 3 habi-
taciones, cocina offi ce con galería anexa, 
salón-comedor luminoso, 1 baño. Suelo 
parqué. Zona con todos los servicios!!

EXCLUSIVA

115.000€

Ref. 2534: Rocablanca: 100 m2 con as-
censor. 4 habitaciones, salón-comedor 
con chimenea y salida a gran balcón, 
cocina offi ce, 2 baños, 1 suite.  Orientado 
a mar!! 

167.000€

VIVIENDA + PARKINGDÚPLEX CON TERRAZA

Ref. 2468: Cerdañola: Semi nuevo con 
ascensor. 1 habitación, cocina inte-
grada al salón comedor, 1 baño y 1 
aseo. Comunidad reducida!!

121.000€

Ref. 2199: Junto Molinos: 110 m2 con as-
censor.  4 habitaciones (2 dobles), cocina 
offi ce con salida a galería, gran salón 
comedor con salida a balcón, 1 baño. 
Edifi cio señorial!!

195.000€ 230.000€

VISTAS PANORÁMICAS ZONA NAU GAUDÍ

Ref. 2671: Centro: Semi nuevo con as-
censor y acabados de calidad. 2 ha-
bitaciones, cocina offi ce, gran salón 
comedor con salida a patio de 30 m2, 
1 baño. Junto estación y la playa!!

CASA EN PLENO CENTRO

Ref. 2690: Centro: Construida en 2 plantas. 
4 habitaciones (2 dobles y 1 triple), gran 
cocina offi ce, amplio salón comedor, 
patio 35 m2, balcón, 2 baños. Trastero, 
“safareig” y estudio!!

384.000€

Nuestros mejores deseos de 
Amor y Felicidad para el 

nuevo a– o 2018!nuevo a– o 2018!
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És el director d'Els Pastorets, els quals es podran veure a la Sala Cabanyes a partir del 6 de gener

Marc Molina,
Un cop un pastor hi havia

Laia Mulà

 Tornen els mítics i esperats Pastorets de la Sala 
Cabanyes, un espectacle anual que Mataró rep amb 
alegria després dels intensos mesos de treball del seu 
equip. Enguany arriben més tard de l'habitual a causa 
de les obres que han tingut lloc a l'espai de l'entitat 
i que han aturat la seva activitat. Tot i haver hagut 
d'assajar a altres espais de Mataró, el seu equip s'ha 
mantingut fidel a la tradició preparant Els Pastorets 
que s'estrenaran aquest dissabte 6 de gener i que, 
per primera vegada, estaran sota la direcció de Marc 
Molina, el mataroní director i productor de teatre.

Membre de la Sala Cabanyes des de fa més de dues 
dècades, Molina va començar fent de pastor. Va con-
tinuar fent de follet, de Mataties i, després d'haver 
estat uns anys una mica desvinculat del muntatge, 
ara n'és el director. “M'ha caigut el regal de dirigir 
aquest espectacle perquè tenir la responsabilitat de 
fer-los a la meva manera i amb el teu punt de vista 
sempre és un goig i un plaer”, confessa. Com a novetat 
destacada enguany han retocat el text amb l'objec-
tiu de ser fidels a la mètrica de l'original de Ramon 
Pàmies. “Escrit a finals del segle XIX, el text contenia 
molts barbarismes perquè no existia encara la nor-
malització lingüística”, destaca Molina. Al llarg dels 
anys, els diversos directors els havien modificat sense 
tenir massa en compte que “el text estava escrit en 
vers i, per tant, tenia una mètrica i un ritme concret”. 
Ara han revisat els versos per ser fidels a l'original 
eliminant-ne els barbarismes. Molina també s'ha 

proposat mantenir l'estructura original de l'obra i 
ha fet alguns canvis interpretatius i d'escena. Tot i 
això, confessa que “molts canvis que tenia en ment 
s'han quedat en el tinter perquè les obres de la  no ens 
han permès tenir l'escenari”.  Arribar a l'estrena ha 
estat una petita odissea però  “gràcies a l'equip humà 
que forma aquesta santa casa, que s'hi ha posat al 
200 per cent”, poden estrenar l'espectacle, agraeix. 

Factea Produccions

Dirigir l'any 2004 el muntatge 'Aventures a la Gàl·lia' 
li va fer descobrir la passió per la direcció. Més tard, 
amb un altre mataroní, l'Oriol Miras, va apostar per 
crear Factea Produccions. Des d'ella han produït 
diversos muntatges, l'últim dels quals és 'Tractat 
de Blanques', dins el Cicle Fet a Mataró. Considera 
que gràcies al cicle poden experimentar amb l'obra 
i veure quins elements funcionen. 

APunts

Defineix-te: Sóc perfeccionista, sensible i busco 
rodejar-me d'un equip potent amb qui poder delegar

una pel·lícula: 'Singing in the rain'

un llibre: 'L'ombra del vent', de Carlos Ruiz Zafón

un viatge: M'encantaria perdre'm en autocaravana 
a Nova Zelanda un temps indefinit

un repte: Poder seguir fent el que m'agrada

 Daniel Ferrer 

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

PISO ECONÓMICO: Planta baja con 
patio de 15m2 muy bien conservado, 2 
hab., baño completo  con ducha, coci-
na formica, calefacción.

OPORTUNIDAD, PISO REFORMADO: 
3 hab. 1 doble, baño completo con ducha, 
cocina con galería anexa, suelos de gres, 
exteriores aluminio. puertas de haya.

PISO CON PARKING Y TRASTERO: 
Comunidad reducida con ascensor, 4 hab. 
2 dobles, cocina  office, galería, 2 baños 
completo, exter. aluminio, calefacción.

EXCELENTE UBICACIÓN Y GRAN 
METRAJE:115m2, 4 hab. 2 dobl, 2 baños 
compl., cocina office, galería, salón com. 
28m2, balcón, calefaccion, ascensor.

PISO ALTO CON ASCENSOR: Piso alto 
con ascensor reformado, calefac., 4 hab. 
2 dobl, baño con ducha, cocina haya, ga-
lería, puertas roble, ext. aluminio blanco

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

PISO 1/2 ALTURA CON ASCENSOR: 
4 hab. (2 dobles), 2 baños compl, cocina 
office roble, salón comedor, chimenea, 
a.a., calefacción, armarios empotrados. 

.Ref. 2488 
PLA D'EN BOET:

99.000€

Ref. 2490 
Z.EIXAMPLE:

119.000€

Ref. 1424 
Z.CENTRO:

242.000€

Ref. 1423 
Z. EIXAMPLE:

239.000€

Ref. 2491 
EIXAMPLE:

175.000€

Ref. 4493 
Z.CERDANYOLA:

118.000€

Ref. 4490 
Z.ROCABLANCA:

189.000€

T

T

T T

T

T

OBRA NUEVA - OPORTUNIDAD: 
Planta baja con jardin de 60m2, 2 hab. 
espaciosas, 1 baño completo, cocina in-
dependiente. Último piso a la venta.

Ref. 4448
Z. P.I CADAFALCH:

165.000€

T

PISO 1/2 ALTURA CON ASCENSOR:PISO 1/2 ALTURA CON ASCENSOR:Ref. 4490 T

PISO ECONÓMICO:PISO ECONÓMICO: Planta baja con Ref. 2488 T OCASIÓN. PRIMER PISO DE 100M2:OCASIÓN. PRIMER PISO DE 100M2:Ref. 4493 

OPORTUNIDAD, PISO REFORMADO:OPORTUNIDAD, PISO REFORMADO:Ref. 2490 T

PISO CON PARKING Y TRASTERO:Ref. 1424 T

EXCELENTE UBICACIÓN Y GRAN Ref. 1423 

PISO ALTO CON ASCENSOR: Piso alto Ref. 2491 

OBRA NUEVA - OPORTUNIDAD:Ref. 4448 T

T

5365

T. 937 965 148
Rda. Francesc Macià, 28 (esqui. c/Castaños) · Mataró
inmobiliariacym@ono.com 
www.cymgestionesinmobiliarias.com

Feliz Año, 
c�  nues� os 

mej� es 
deseos!!

Feliz Año, 
c�  nues� os 

mej� es 
deseos!!
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MÉS IMMOBLES A LA NOSTRA WEB:  www.fi nquescastella .comwww.fi nquescastella .com

Propietari: li lloguem amb les màximes garanties.
Truqui’ns!  93 757 83 83info@fi nquescastella.com

www.fi nquescastella.com

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

Pis molt càlid al tranquil barri dels Molins
De 75m² amb espais molt ben aprofitats. 3 dor., 1 bany amb banyera i cuina 
office, calefacció, porta blindada, àmplia terrassa i traster. Terra de parquet con-
trasta perfectament amb els acabats blancs i de fusta, de manera que gaudirà 
d’un disseny més que modern.!  T 151318 120.000€

M� ins

Vol vendre 
o llogar
 el seu 

immoble?

4 habit. (2 dobles), bany complet amb banyera + 1 de servei, cuina offi ce 
amb safareig, ampli i lluminós saló menjador, balcó, aa / cc, tanc. alumini, 
parquet, ascensor. En carrer tranquil i fi nca molt familiar. No ho dubti i vin-
gui a veure-ho !!!!  T151285

Preciós pis de 106m2 molt lluminós!

262.500€

Cen� e

850€

Zona tranquil·la, tots els serveis, 3 habit. (1 suite), 2 habit. individ una 9m² i 
altra de 7m². 2 banys complets. Bonica terrassa 50m², barbacoa d’obra, cui-
na office moderna, saló menjador, terres parquet, finestres d’alumini i portes 
fusta. pl. garatge individual, ascensor! T151238

Via E� � a

Meravellós àtic a Via Europa de disseny!

287.000€

600€

3.000€

Pis pràctic ideal inversors o primer habitatge
Finca nova 8 anys, per entrar a viure. 2 habitacions, 1 bany amb dutxa, cuina 
integrada i saló menjador amb balcó amb magnífiques vistes Sol gairebé tot el 
dia i, a més, disposa d’aire condicionat i calefacció. Oportunitat única per zona, 
preu i estat ... No ho deixi escapar!!  T 151296 157.000€

Camí de la S�  aM� ins

www.fi nquescastella.com

Camí de la S�  a

Estimats Reis Mags, 

Aquest any he sigut 

molt bo/bona, així que
 

aquest Nadal 
m’agradaria rebre:

Estimats Reis Mags, 

Aquest any he sigut 

molt bo/bona, així que
 

aquest Nadal 
m’agradaria rebre:

Pau i Amor. . .
Pau i Amor. . .

Estimació. . .Estimació. . .
Somriure i 
Felicitat. . .
Somriure i 
Felicitat. . .

500€
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MÉS IMMOBLES A LA NOSTRA WEB:  www.fi nquescastella .comwww.fi nquescastella .com

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

870€

T110566 Eixample. Preciós pis a 5 minuts Plaça Sta Anna. 55m², 1 habit, bany 
complet amb dutxa, cuina americana, saló menjador amb balcó. Totes les comoditats, 
ascensor, calefacció, aire condicionat, terres de marbre. Truca’ns i vine a veure-ho!!

T 110559 Via Europa.  Espectacular pis tot reformat de disseny. Espais molt amplis, 
60m², 2 habitacions, bany complet amb dutxa, cuina amèrica, saló menjador, aa / cc, 
ascensor, pàrquing i traster inclòs. Molt bona zona, familiar i al costat de tots els serveis!

850€

Meravellós àtic a Via Europa de disseny!

T 110379 St Vic. Montalt. Excel·lent planta baixa moblada,120 m² 3 habit, 2 banys, cuina 
office, saló menj. , preciosa terrassa, finestres alumini, pàrquing i zona comunit., piscina !!!

T410219 Llavaneres-Centre. Preciós pis amb piscina comunitària i zona enjardina-
da. 100m², 3 habitacions, 1 suitte, cuina equipada, galeria, menjador a la terrassa de 
100mts a nivell, dos banys complets, dues pla. pàrquing, traster i piscina!

1.500€

600€

3.000€

T 301112 Centre. Local a peu de carrer de 150m2 al costat de la Plaça de les Tereses, 
bany, Ideal serveis, comerç, Truqui’ns i vingui a veure’l !!!

650€

Pis pràctic ideal inversors o primer habitatge

T110552 Arenys de Mar-Centre. S’enamorarà d’aquest habitatge amb increïbles vistes 
al mar i al port. 60m², 2 habitacions, un bany amb dutxa, cuina tipus office, una àmplia terras-
sa amb vistes al mar, ascensor i totalment moblat!!

825€

T 302997 Camí Serra. Ampli local cial 100m², zones més sol·licitades de Mataró: 
Gaudiu d’aquest local totalment reformat. Persiana és elèctrica!!

500€

870

T 302997 Camí Serra. Ampli local cial 100m², zones més sol·licitades de Mataró: 
Gaudiu d’aquest local totalment reformat. Persiana és elèctrica!!

400€
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Les vivendes estrella
són exclusives d’Urbenia

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

364.000€

ARGENTONA - Madà R 40785

Excel·lent casa als 4 vents, sol tot el dia. 4 
hab, jardí 300m2 i z.comunit. Per entrar!

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

249.000€

Mataró - Parc Central R 80050

Pis seminou de 3 hab amb terrassa de 60m2! 
Pk inclòs. Zona immillorable. Ocasió única!!

245.000€

MATARÓ - Eixample R 19175

Pis fantàstic de 4 hab i balcó tipus terrassa 
orientat a mar. Amb pk i traster. Impecable! 

78.000€

MATARÓ - Cerdanyola Sud R 19090

Pis amb vistes al mar. 3 habitacions i molta 
llum natural. Pocs veïns i zona ben equi-
pada!! 220.000€

DOSRIUS - Can Massuet R 80345

Casa de 95m2 en gran terreny amb horta i 
galliner. Calefacció, llar de foc i amb vistes 
al mar!145.000€

MATARÓ - Rocafonda R 19158

Ideal inversors. 4 hab i 2 banys. Finca 
senyorial amb asc. A prop de comerços i 
transports!!

259.500€

MATARÓ - Via Europa R 18651

Rodejat de zones verdes. Gran pis de 4 ha-
bitac. amb terrassa 60m2. Amb parking! Molt 
bon estat.!

230.000€

ARGENTONA - Ginesteres R 80219

Casa als 4 vents, amb molta llum i vistes pa-
noràmiques. 6 hab + golfes. Ben comunicada. 
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Entra a www.urbenia.es per veure
el tour virtual de la vivenda!

Pèrits 
Judicials

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

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

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

Baixos amb pati i dúplex amb grans terrasses

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

ALTRES OFICINES: 
BADALONA, EL MASNOU, PREMIÀ DE MAR
                                

Des de
159.000 €

Obra nova al C/Fortuny nº 24

Promoció de

ALTRES OFICINES:
BARCELONA, GRANOLLERS, PREMIÀ DE MAR
ALTRES OFICINES:
BARCELONA, GRANOLLERS, PREMIÀ DE MAR

MATARÓ - Ronda Prim, 82
ARENYS DE MAR - Riera Pare Fita, 30
PREMIÀ DE MAR - Gran Via 218

ALTRES OFICINES:
BADALONA, BARCELONA, GRANOLLERS
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