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Cada cop més comerços se sumen al Black Friday 

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

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

MOD.
PARK

Més de 20 anys d’Experiència i Qualitat

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

MOD.MOD.
PARKPARK
MOD.MOD.
PARKPARK 9,85€/m2
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PorcellànicPorcellànicPorcellànicPorcellànic
imitació fustaimitació fustaimitació fustaimitació fusta
· Gran format 114x20cm.· Gran format 114x20cm.· Gran format 114x20cm.· Gran format 114x20cm.· Gran format 114x20cm.· Gran format 114x20cm.
· Rectifi cat.· Rectifi cat.· Rectifi cat.· Rectifi cat.
· Destonifi cat.· Destonifi cat.· Destonifi cat.· Destonifi cat.
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www.sucasa.es
+ Informació + immobles + fotos

64.000€

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

157.000€

BUEN PISO!
Ref. 12370 Z. ROCABLANCA: De excelentes 
cualidades. Vivienda de 100m2 reformado en 
su totalidad. Imagen sencillamente impeca-
ble. 4 dormitorios (actualmnte 3). Salón co-
medor de 28 m2 con” llar foc.”Balcón. Cocina 
equipada 12m2. 2 baños. Suelos gres. Calefac-
ción. Patio 12m2.

99.000€

OPORTUNIDAD POR PRECIO
Ref. 12618 Z. SANT MIQUEL DEL CROS: 
Atención! Vivienda 90 m2 en zona ajardinada 
y bien comunicada N -II y autopistas. Sin pasi-
llos y a pié llano, sin barreras arquitectónicas. 
Exterior, orientado y sol. 4 dorm.  (act.3). Am-
plio salón comedor. Cocina y baño reforma-
dos. Zona tranquila y de fácil aparcamiento.

229.000€

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

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

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

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

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

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

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

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

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

T. 93 757 12 82

25 ANYS

(Entreguem 6.000€ a l’acte)

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

+ DE 13.000 IMMOBLES GESTIONATS

T

VENUT!

Ref. 10260
JTO. PINTOR ESTRANY

86.000€

 que s’adapti 

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

69.000€

COMO UN ALQUILER
Ref. 12596 PALAU/ESCORXADOR: Buen 
piso de 82 m2 totalmente exterior con unas 
vistas estupendas sobre parque. En perfecto 
estado de reforma. 3 dormitorios (antes 4). 
Salón comedor de 22 m2. Cocina reformada. 
Galería anexa. Baño con ducha. A.a/ac. Precio 
muy asequible.

T

370.000€

UNIFAMILIAR
Ref. 12563 CAMÍ DE LA SERRA: Estupenda 
vivienda unifamiliar en la mejor calle de la zona. 
Edifi c. reciente, varias plantas, 260m2 + jardín 
100m2. Excelentes vistas. Salón com. 40m2. 
Gran cocina offi ce 16 m2. 4 dorm.  1 tipo abuhar-
dillado con terracita solarium. Garaje 2 vehícu-
los. Perfectamente emplazada.

T

173.000€

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

T

64.000€

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

T

129.000€

REALMENTE ESPECIAL
Ref. 12622 LLAVANERES: Exclusiva para 
nuestros clientes. Bonito conjunto residencial 
junto al mar, zonas ajardinadas, piscina, zonas 
deportivas con pistas (tenis, basquet,), parque 
infantil. Zona aparcamiento. Piso alto y perfec-
tamente orientado, vistas únicas. Sol y tran-
quilidad. Buena inversión. Alta rentabilidad!

T 135.000€

PISO + PARKING
Ref. 12603 SEMI CENTRE/Z. HOTEL CIU-
TAT DE MATARó: Una de las mejores opcio-
nes. Perfectamente comunicado a un paso 
del centro. 1/2 altura, reciente construcción. 
Destaca su luminosidad y sol. Distribución 
muy acertada. 2 dormitorios. Salón comedor. 
Cocina integrada. Parking Incluido.

T

97.500€

BUENA COMPRA
Ref. 12625 Z. AVDA. GATASSA: En la mejor 
zona, más comercial y activa. Ascensor. Buen 
piso 80 m2 restaurado impecable. Destaca su 
distribución interior priorizando al máximo 
los espacios. 3 dormitorios (2 dobles). Salón 
comedor amplio. Cocina equipada. Galería de  
10m2 .Suelos parquet. Puertas lacadas.

T

157.000€

BUEN PISO!
Ref. 12370 Z. ROCABLANCA: De excelentes 
cualidades. Vivienda de 100m2 reformado en 
su totalidad. Imagen sencillamente impeca-
ble. 4 dormitorios (actualmnte 3). Salón co-
medor de 28 m2 con” llar foc.”Balcón. Cocina 
equipada 12m2. 2 baños. Suelos gres. Calefac-
ción. Patio 12m2.

T

99.000€

OPORTUNIDAD POR PRECIO
Ref. 12618 Z. SANT MIQUEL DEL CROS: 
Atención! Vivienda 90 m2 en zona ajardinada 
y bien comunicada N -II y autopistas. Sin pasi-
llos y a pié llano, sin barreras arquitectónicas. 
Exterior, orientado y sol. 4 dorm.  (act.3). Am-
plio salón comedor. Cocina y baño reforma-
dos. Zona tranquila y de fácil aparcamiento.

T

250.000€

CON ESTUDIO SUPERIOR30M2
Ref. 12576 CAMÍ DE LA SERRA: Ubicado en 
una de las mejores zonas. Vivienda de 110m2 + 
estudio superior de 30m2. Finca de sólo 4 ve-
cinos. Vivienda de aspecto muy cuidado y es-
pacios amplios. Tiene 4 dormitorios. Gran salón 
comedor. Cocina equipada. 2 baños uno suitte. 
Parking incluido. 

T

167.000€

TOTALMENTE EXTERIOR
Ref. 12623 SEMI CENTRE: Vivienda 100 m2 
perfectamente ubicado junto acceso ciudad. 
vistas despejadas. Amplio salón com. de3 
26m2. Balcón/Terracita ideal/veranos. Coci-
na equipada y amplia Galería. 4 dorm. Baño 
+ aseo. Suelos parquet. Parking moto (coche 
opcional) + trastero incluido. 

T

229.000€

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

T

Ref. 10260
JTO. PINTOR ESTRANY
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  Aquesta portada de la revista especial de la Fosbury 
“27 Jocs, 28 Històries” ha estat reconeguda amb un 
premi de Bronze als “Premis ÑH” que premien els 
millors treballs del disseny periodístic d’Espanya, 
Portugal i l’Amèrica Llatina. Així, ho va decidir aques-
ta setmana el jurat del certament reunit a Medellín 
(Colòmbia). Els Premios ÑH són un dels més pres-
tigiosos de la península ibèrica, organitzats per la 
delegació espanyola de la Society for News Design 
(SND-E). Aquest any és que el primer cop que s’han 
obert també a l’Amèrica Llatina. En aquesta edició 
de 2016 s’hi han presentat 2.620 treballs, de 120 mit-
jans periodístics d’un total de 15 països.

Un gran reconeixement internacional per a aquesta 
portada dissenyada pel dissenyador Xavier Esteve, 
en una categoria guanyada per una portada de la 
revista Esquire, amb el premi de plata per la revista 
Forbes i reconeixements per la Revista 02 i Yorokobu. 

La Revista Fosbury guardonada als 
Premis ÑH de disseny periodístic

L’ENQUESTA

Perceps masclisme al teu 
entorn?

63,2% Sí.
36,8% No.

CAPGROSSOS DE MATARÓ

LA PREGUNTA

T'acolliràs a les ofertes del 
Black Friday?

OCUPACIONS

Tot i quedar desert, el Premi Iluro manté el seu prestigi i va omplir 
l'Ateneu de la Fundació Iluro de gent en l'acte de dimarts 15.

APLAUDIT:  La colla castellera ha 
tancat la seva millor temporada, 
un 2016 de rècord en castells de 
9 i de gamma extra.

CASTIGAT: El fenomen de les ocu-
pacions d'habitatges és tan latent 
que ja ha motivat una comissió 
transversal de l'Ajuntament.

VOTA L'ENQUESTA A:

 Daniel Ferrer 

Davant de tot

Davant de tot 1747.indd   1 23/11/16   12:51



www.maresmed.com
Tel: 935 108 080

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

A partir de
445.000€
Distribució i acabats
personalitzats

minuts
de Barcelona

minuts
de Mataró Park

20

2

Parcel·les de 450m2
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PER QUI SERÀ?
Ja es poden proposar noms, comença la cursa per 
trobar el ‘Mataroní de l’Any 2011’
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Especial Centre Històric

Sin título-2   1 23/11/11   13:12

 Foto antiga Les portades

 El passat fabril de la ciutat de 
Mataró és una constant en les fo-
tografies antigues. Com és el cas 
de la instantània cedida aquesta 
setmana per Ll.B, en la qual es pot 
veure la façana de Can Llinàs, un 
tint situat al Carrer Llull que va 
estar en marxa durant molts anys. 

"No recordo ben bé la data 
d'aquesta foto perquè el meu pare, 
que apareix a la foto, hi va treballar 
durant molts anys quan jo era pe-
tit i en torns molt llargs de feina", 

A la fàbrica amb esclops

explica. És el segon començant per 
l'esquerra, i hi apareix amb d'al-
tres companys que havien sortit 
un moment a descansar. 

"El que més em sobta, enca-
ra avui, d'aquesta fotografia, és 
que treballessin amb esclops als 
peus!", explica, una cosa avui molt 
inusual. 

Mataró conserva avui la plaça 
de Can Llinàs en record a aques-
ta fàbrica. 

De fa 25 anys

De fa 15 anys

De fa 5 anys

Foto: Ll.B.

Foto antiga 1747.indd   1 23/11/16   12:24
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La presentació del 25N

FCC explota el servei de recollida de residus i neteja.

Cedida 

 Arxiu 

  L’alcalde, David Bote, ha de-
manat a la Gerència Municipal i 
a la Direcció de l’Àrea de Gestió 
de l'Espai Públic de l’Ajuntament 
que s’encarregui l’elaboració d’un 
informe-auditoria 
per analitzar el 
nivell d’acompli-
ment del contrac-
te del servei de re-
collida de residus, 
neteja viària i de 
platges. La con-
fecció de l’infor-
me s’ha anunciat 
avui a la Comissió 
Informativa Municipal de Gestió de 
l’Espai Públic. L’estudi, que s’en-
carregarà a una empresa externa, 
ha d’estar enllestit en 3 mesos i del 
resultat se’n donarà compte no-
vament en comissió informativa. 
Així mateix, l’alcalde ha demanat 
la concreció d’un conjunt d’actu-
acions complementàries que per-
metin millorar la transparència en 
relació a la informació vinculada 
a aquest servei.

 En el passat Ple municipal el 

L’alcalde encarrega una auditoria de l’acompliment del 
contracte de neteja viària i recollida de residus

Un informe per avaluar el 
contracte de Mataró amb FCC

  Avui divendres és 25 de novem-
bre, el Dia Internacional contra la 
violència vers les dones. Per cul-
minar els actes dedicats a aquesta 
jornada i reivindicar la cita del dia 
25 de cada mes, l’acte institucio-
nal tindrà lloc a les 19.30 h, davant 
de l’Ajuntament i consistirà en 
una acció teatral i la lectura del 
manifest. 

Manifest i homenatge
Entitats i col·lectius de dones de 
la ciutat, a través de diferents dis-
ciplines artístiques, manifestaran 
el seu rebuig contra les violències 
masclistes i en suport de les do-
nes que les pateixen. També es 
farà un homenatge a les dones 
assassinades per violència mas-
clista. A continuació, Mireia Feixas, 
com a representant de l’Associa-
ció Universitària Sin Vergüenza, 
llegirà el manifest.

Aquest any, els actes al voltant 
del 25 de novembre s'han articulat 
sota el lema “Les microviolències 
també fan mal”, es vol donar eines 
per aprendre a reconèixer aquestes 
formes d’actuar per poder elimi-
nar-les i construir, entre tots, una 
societat més equitativa.  | Redacció

L'acte institucional del 
25N, a les 19:30h

Contra la violència 
vers les dones, avui a 
l'Ajuntament 

8

L'Ajuntament va 
adjudicar a FCC el servei 
el 2014 per 8 anys i ara 
avaluarà el compliment 
del contracte

Govern municipal es va compro-
metre a donar informació actua-
litzada i detallada de la situació i 
estat del contracte, que és el de 
major quantia de l’Ajuntament.

A més, l’infor-
me que ara s’en-
carrega pretén 
resoldre possi-
bles dubtes de 
l’opinió pública 
davant una pre-
sumpta mala pra-
xi en el contrac-
te del servei als 
ajuntaments de 

Barcelona i Badalona.

El contracte més important
El servei de recollida de residus, 
neteja viària i de platges es va adju-
dicar el 2014 a FCC per un termini 
de 8 anys i un import total de 61 
milions d’euros. En el darrer Ple 
es va aprovar una modificació del 
contracte per introduir diferents 
millores en el servei, per la qual 
cosa el contracte modificat puja 
ara a 63.358.688 euros. | Redacció

CiutatCiutat núm. 1747 del 25 de novembre a l'1 de desembre de 2016





Voluntaris del banc dels aliments, en una de les edicions del Gran Recapte Arxiu

Sobretot oli, llet, conserves i aliments infantils  
El Banc dels Aliments no es marca una xifra concreta però espera assolir com a mínim 
les 4.600 tones del Gran Recapte de l'any passat

Solidaritat: Marta Gómez - ACN

 El Banc dels Aliments celebra 
aquest cap de setmana del 25 i 26 
de novembre la vuitena edició del 
Gran Recapte d'Aliments i enguany 
ha fet una crida especial perquè els 
ciutadans aportin oli, llet, conser-
ves de peix i carn i aliments infan-
tils, ja que són els productes més 

necessitats. Enguany s'habilitaran 
2.500 punts de recollida i per això 
calen 27.500 voluntaris, dels que 
ara mateix ja n'hi ha inscrits uns 
20.000, motiu pel qual s'ha fet una 
crida també per poder cobrir tots 
els punts. 

El Banc dels Aliments en la seva 
delegació al Maresme insisteix  
en la importància d’aconseguir 

aquestes fi gures que, a Mataró, a 
tan sols una setmana del recap-
te, encara faltaven 193 voluntaris 
i 4 coordinadors. Des de l’orga-
nització recorden que es tracta 
de fer una acció solidària i, so-
bretot “de ciutat”, per “ajudar a 
aquells que més ho necessiten”. 
Des de la delegació del Maresme 
fan una crida a través dels mitjans 

Ciutat
www.totmataro.cat/ciutat

Obertura 1-2 ciutat 1747.indd   2 22/11/16   19:37



Valoració  
gratuïta  

i sense  
compromís

MATARÓ · Barcelona, 3 · Tel. 93 796 40 11

Vine i  
et taxem  
al moment  
les teves 
joies

PAGUEM EL MILLOR
PREU PEL SEU OR» «



El voluntariat, clau per tirar endavant la iniciativa Arxiu

Tota la informació del 
Gran Recapte es pot 
consultar al seu portal 
web www.granrecapte.
com. Lloc on hi ha tot el 
material per fer-ne difusió 
i també tots els establi-
ments que participen de 
la recollida en cada ciutat. 
Així, a Mataró hi ha uns 
trenta punts de recolli-
da que com a la resta de 
Catalunya, es posaran en 
marxa amb els horaris 
habituals del comerç.

núm. 1747 del 25 de novembre a l'1 de desembre de 2016

de comunicació recordant també 
que qui fa la campanya “són tots, 
tant els que donen aliments, com 
els que els reben”. Per ser volunta-
ri només cal omplir un formulari 
a la pàgina web i establir un torn 
horari dels disponibles.

El president de la Federació 
Catalana de Banc dels Aliments, 
Frederic Gómez, destaca que un 
dels eixos de la campanya és mi-
llorar la qualitat dels aliments que 
s'aporten i ha dit que enguany no 
s'han posat un topall però que 
esperen assolir com a mínim les 
4.600 tones de l'any passat. El Gran 
Recapte se celebra simultàniament 

arreu del país.
La vuitena edició d'aquesta ac-

tivitat se celebrarà sota el lema 
'La màgia la poses tu!'. A través 
d'aquesta els Bancs dels Aliments 
esperen recollir bona part dels ali-
ments que els han de servir per 
atendre les persones que estan en 
situació de pobresa alimentària. 
En aquest sentit, Gómez ha des-
tacat que malgrat els indicadors 
de millora econòmica, i el fet que 
els benefi ciaris no pugen sinó que 
s'han estabilitzat o han disminuït 
lleugerament, el 2015 van conti-
nuar atenent 235.000 persones.

"És molt poc"
Gómez ha celebrat que l'evolució 
d'aquestes campanyes ha estat 
molt positiva fi ns a assolir les 4.600 
tones de l'any passat, però ha la-
mentat que malgrat que sembli 

molt, continua sent "molt poc" 
per poder atendre totes les neces-
sitats. Segons calcula l'entitat, les 
necessitats actuals reclamen 484 
kilograms anuals per persona. El 
2015 el Banc va distribuir 23 tones 
d'aliments i el Gran Recapte va 
permetre cobrir el 20% d'aquestes 
necessitats.

Crida a la col·laboració
Per això, ha dit que és molt impor-
tant tant la col·laboració ciutada-
na aportant aliments com fent-se 
voluntari. Les donacions es podran 
fer presencialment als punts ha-
bilitats o bé a través d'internet. 
D'altra banda, ha fet una crida 
especialment a què la gent, indi-
vidualment o en família, s'apunti 
a col·laborar en els torns de quatre 
hores que s'organitzaran per po-
der fer efectiva aquesta recollida. 

Crida maresmenca a sumar més voluntaris als punts de recollida
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La Diputació de Barcelona treballa amb els ajuntaments per lluitar contra la violència
masclista a través de programes de detecció, prevenció, atenció i recuperació. 

La implicació de tothom és essencial per a la construcció d'un futur lliure de violència.

diba.cat/25N
#jodicprou

Com t’has vestit avui?
No provoquis!

Saps que ho faig
perquè t’estimo.

No facis cas de les
teves amigues!

Amb qui estaves
quan t’he trucat?

Saps que ho faigSaps que ho faig
perquè t’estimo.

Què fas connectada
a aquestes hores?

PROUDIGUEM PROU
A LA VIOLENCIA MASCLISTA'

Dia Internacional per a l’eliminació
de la violència envers les dones
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Comissió especial per a les noves ocupacions
L’Ajuntament crea un òrgan per centralitzar informació i accions davant el comprovat 
augment d’aquests casos i els problemes de seguretat i convivència que ocasiona

Habitatge: Cugat Comas 

  El fenomen de la nova ocupa-
ció d’habitatges preocupa l’Ajun-
tament de Mataró, que ha creat 
una comissió d’àmplia represen-
tació per a gestionar i centralit-
zar la informació d’aquests casos. 

Les regidores de Via Pública i de 
Benestar Social, Núria Moreno 
i Isabel Martínez van presentar 
dimecres aquest nou òrgan que 
ha de servir per avaluar els casos 
que s’estan multiplicant a la ciutat 
i gestionar el risc per a la seguretat 
i la convivència en les comunitats 

de veïns. Segons han comprovat 
tant Serveis Socials com la ma-
teixa Policia, el fenomen va en 
augment –tot i que no n’aporten 
dades– i també han detectat casos 
de “màfi es clientelars que fan ne-
goci amb la necessitat de la gent” 
segons Martínez. Moreno assegura 

Ciutat
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que el gran objectiu del nou òr-
gan és “compatibilitzar el dret a 
l’habitatge amb la convivència i 
la seguretat, que ens preocupa”.

Uns ocupants diferents
Aquesta nova ocupació no té res 
a veure amb el moviment okupa 
ni amb els casos relacionats amb 
l’inici de la crisi econòmica, en 
molts casos atesos i reorientats 
pels mateixos serveis socials. Isabel 
Martínez ha assegurat que “ara hi 
ha una nova tipologia de persones 
que comet el delicte d’ocupar i el 
perfil és el de ‘pillos’ que no passen 
per benestar social i que potser 
ni tan sols responen al perfil de 
beneficiaris d’ajudes”. 

L’Ajuntament crea aquest òrgan 
per a donar atenció integral als 
casos, creuar informació i sumar 
agents com l’Agència de l’Habi-
tatge, la Fiscalia o el col·legi d’ad-
vocats. Serà funció de la comissió 
també elaborar protocols d’ac-
tuació per abordar els diferents 
casos que es donin d’aquesta pro-
blemàtica, cada cop més extensa 
a la ciutat.

Moreno emmarca aquesta co-
missió també en el Pla de Seguretat 
Local i la seva aposta pel civisme 
i la convivència.

L’Ajuntament vol intervenir en els casos d’ocupacions que generen 
problemes de seguretat i convivència en comunitats de veïns 
i que “contribueixen a la degradació de parts de la ciutat”. En 
aquest sentit Núria Moreno assegura que “volem posar el focus 
d’atenció en les comunitats amb problemes i poder respondre 
dels problemes que s’hi generen, garantint la convivència”. En 
aquest sentit es multiplicaran les atencions, serveis de mediació 
o es desenvoluparà l’ordenança de pisos buits no només per a 
actuar en els casos existents sinó, també, per detectar els pisos 
susceptibles de ser ocupats abans que es produeixi l’entrada. 

Generen problemes

núm. 1747 del 25 de novembre a l'1 de desembre de 2016
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L'espai de l'antiga Fibra

Les obres a la pista del Casal de Joves.

Cedida 

 Arxiu 

  El Casal de Joves tindrà la pista 
poliesportiva coberta el mes de 
març vinent. Un imprevist en les 
obres han endarrerit el termini de 
fi nalització previst per al desembre, 
però no afectarà en la consecució 
del projecte fi nal: una pista total-
ment coberta per a la pràctica de 
diversos esports i l'aprofi tament 
per a esdeveniments massius de 
fi ns a 800 persones.

La causa de l'endarreriment ha 
estat quan s'ha detectat que el mur 
de tancament que limita la pista 
amb el pavelló Josep Mora i el seu 
pati exterior no tenia fonaments 
ni cap element de contenció de 
terres.És per això que la Junta de 
Govern Local ha hagut d’aprovar 
aquesta setmana una modifi ca-
ció del projecte, que suposa fer 
els fonaments i un nou mur de 
contenció de formigó armat per 
consolidar l’estructura del tanca-
ment. Aquest fet suposa un incre-
ment d’uns 40.000 euros respecte 
del pressupost d’adjudicació de 
les obres de la coberta, que pas-
sa a costar més de 375.000 euros 

L'espai servirà per a la pràctica de diversos esports i per 
a acollir actes de fins a 800 persones

Mataró estrenarà al març la 
pista coberta del Casal de Joves

 L'Associació de Veïns de 
Rocafonda vol recuperar per al 
barri l'espai que ocupava el Centre 
Social Ocupat de la Fibra. El solar, 
situat a la Ronda de Rafael Estrany 
amb la Plaça del Pintor Cusachs 
és propietat de l'Ajuntament i està 
en desús des que es va procedir 
a l'enderroc del que havien estat 
primer els Tallers CYPP. L'AV de 
Rocafonda vol recuperar la deno-
minació amb què es va conèixer 
l'espai, 'La Fibra' i ha convocat per 
aquest dissabte, 26 de novembre, 
a les 11 del matí, al Centre Cívic 
de Can Noè per decidir com volen 
recuperar aquest espai.

Des de l'Associació volen fer 
valdre els 14.000 metres quadrats 
i parlen que sigui "netejat i utilit-
zat per la gent que vivim al barri". 
Asseguren que "estem en conver-
ses amb l'Ajuntament i hem de-
manat de posar al PAM 2017 un 
pressupost per la neteja i perquè 
ens cedeixi aquest espai". I afegei-
xen que "és necessari que veïns i 
veïnes també ens organitzem per 
fer que ben aviat tinguem aquest 
solar que pot ser tan útil i que ara 
només és un lloc molt brut i molt 
fosc".  | Redacció

Assemblea oberta aquest 
dissabte a Can Noè

L'AV de Rocafonda 
vol recuperar l'espai 
de l'antiga Fibra

i també un increment de 3 me-
sos respecte al termini d’execu-
ció inicial.

Una pista per a múltiples usos
Les obres permetran disposar d’un 
espai cobert permanentment ven-
tilat de prop de 900 metres qua-
drats, que comptaran amb una 
pista central de bàsquet de 28 x 
15 m, dues pistes transversals de 
18 x 12 m i una pista central per 
a entrenaments de futbol sala i 
handbol.A més a més, es preveu 
incorporar un petit magatzem de 
material esportiu a peu de pista i, 
en planta altell, un espai tècnic per 
reubicar els aparells exteriors de 
climatització del Casal de Joves, 
entre altres modifi cacions tècni-
ques de l'espai.

Igual que ja es va fer amb la pista 
coberta de l'Eusebi Millán, l’espai 
s’adaptarà a les normatives d’ac-
cessibilitat i contra incendis per fer 
possible utilitzacions especials que 
acullin activitats de pública concur-
rència amb un aforament màxim de 
810 espectadors a peu dret. | Redacció
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El mercat de la plaça Cuba

Una mostra del deteriorment d'un fanal.

Arxiu 

 Arxiu 

  L'oxidació important que pre-
senten alguns dels fanals de la 
ciutat ha arribat al consistori. La 
Junta de Govern Local va aprovar 
la setmana passada un projec-
te d'execució urgent, renovació 
o sanejament de 724 suports de 
l'enllumenat públic per sanejar 
la situació. I és que la situació 
en què es troben molts d'aquests 
fanals podria provocar la seva cai-
guda a la via pública. Per evitar 
aquest risc, l'Ajuntament ha de-
cidit actuar.

La inversió prevista s'enfi la fi ns 
als 267.143,88 euros. Uns diners 
que haurien de substituir de ma-
nera urgent 309 suports, que pre-
senten un estat d'oxidació molt 
important i que posen en dubte la 
seva capacitat mecànica de servei. 
A aquests 309 suports s'hi sumen 
415 fanals més, amb oxidació evi-
dent, que es preveu sanejar la part 
més malmesa i avaluar el seu estat 
i funció d'afectació. 

En aquests moments, i abans no 
es treballi en una diagnosi comple-
ta al Pla director de l'enllumenat 

Una inversió de 267 mil euros servirà per prevenir el risc 
de caiguda dels fanals deteriorats per oxidació

Es renovaran 724 fanals 
deteriorats de la via pública

  La Plaça de Cuba renovarà els 
tres elevadors que té a l'interior 
del Mercat Municipal destinats a la 
càrrega dels productes de venda i a 
la retirada d'escombraries. L'acció 
es tirarà endavant en els pròxims 
mesos amb l'objectiu d'evitar les 
avaries constants que pateix en 
aquests moment per "no tenir les 
característiques més adients per a 
l'ús intens que requereix la càrrega 
i descàrrega de mercaderies del 
mercat", segons explica l'Ajun-
tament al seu portal web.

Elevadors més moderns
Els nous elevadors estan disse-
nyats per traslladar un pes aproxi-
mat de 1.000 kg amb una capacitat 
d'unes 13 persones. Les parets, 
les portes, el terra i el sòcol seran 
d'acer inoxidable. 

La substitució d'aquest apa-
rells es farà progressivament 
d'elevador en elevador. Les obres 
s'han adjudicat a l'empresa Kone 
Elevadores SA per un import total 
de 103.885,76 euros.  | Marta Gómez

Són 3 elevadors destinats 
a la càrrega de material

Elevadors nous a la 
Plaça de Cuba per 
evitar més avaries

de Mataró previst pel 2017, l'Ajun-
tament ha tirat endavant una au-
ditoria que ja ha fet renovar 32 
fanals. Aquesta actuació dels 724 
fanals que es troben en la matei-
xa situació, arribarà abans que 
s'executi el Pla director, ja que es 
troben molt malmesos i l'audito-
ria desaconsella esperar-se tant.

El pipí dels gossos
L'Ajuntament relaciona el deteri-
orament d'aquests fanals al dèfi cit 
de manteniment dels darrers anys 
a conseqüència de la crisi econò-
mica i també  a l'incivisme d'alguns 
propietaris de gossos que perme-
ten que aquests orinin als edifi -
cis i mobiliari públic, provocant 
aquesta oxidació. L'Ordenança 
de Via Pública prohibeix aquestes 
pràctiques i en responsabilitza al 
propietari de l'animal. 

Abans que aquestes mesures no 
es tirin endavant, el projecte s'ha 
d'aprovar defi nitivament i superar 
els tràmits d'exposició pública, 
licitació i adjudicació a una em-
presa especialitzada. | Marta Gómez
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El problema dels llibres de text

Grup Municipal de Ciutadans

Publireportatge

Aquesta setmana ens acompanya la Maria 
Jesús Moreno, de 46 anys, mare de 3 fills en 
edat escolar, actualment a l'atur i amb moltes 
ganes de tirar endavant.

A quina escola van els teus fills?
Al Cor de Maria. I n'estic molt contenta!
Com portes el tema de la despesa en 
llibres de text?
Doncs, ja t'ho pots imaginar amb tres nens.
De quina quantitat estem parlant?
En la primària, com és el cas, uns 300 €, és a 
dir, si tens tres mainades són 900 €

I com t'ho has fet estant a l'atur?
Gràcies a la col·laboració dels pares que ens 
ajudem, cedint-nos els llibres dels nostres fills.
I, tot això, ha estat possible per la desinteressa-
da iniciativa d'una mare de l'AMPA que va acon-
seguir connectar amb les famílies que teníem 
aquesta necessitat i també amb les que estaven 
disposades a lliurar-los.
No es va assolir del tot però s'ha aconseguit co-
brir una part important de la necessitat.
Està contenta amb aquesta iniciativa? 
I tant!
I els seus resultats?
També, encara que és cert que amb més orga-
nització s'aconseguirien més llibres.

L'Entrevista
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Les propostes 
de Ciutadans

El Grup Municipal de Ciutadans creiem, 
com la Maria Jesús i molts d’altres mataronins, 
que l’Ajuntament de Mataró hauria de liderar els 
ajuts, donant en tot moment el suport necessari 
a les AMPAS i coordinant la gestió dels recursos 
perquè realment les famílies amb aquestes ne-
cessitats rebin l’ajut que es mereixen.

Per tot això, i mentre no arribem a la gratuïtat 
total demanada reiteradament per Ciu-
tadans al Parlament de Catalunya, el Ple de 
l’Ajuntament de Mataró del 3 de Novembre va 
aprovar, a proposta del Grup Municipal 
de Ciutadans, establir un veritable siste-
ma d’ajuts i suport a les AMPAS, en la 
difícil gestió de les necessitats de las famílies 
que per la seva situació demanen aquet servei.

Alumne d'un centre escolar de Mataró, estudiant a casa seva.
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Ofertes i descomptes
ara ja en tots els sectors

El comerç català ha abraçat una tradició que desconeixia fa un lustre

  El comerç de casa nostra ja ha abraçat per com-
plet una tradició que no és genuïna però ja ha 
arrelat del tot: el Black Friday. Tot i que es tracta 
d'una tradició sorgida als Estats Units, cada vega-
da agafa més força i presència al nostre país i un 
gran nombre de marques i establiments se sumen 
a aquesta bogeria, que té en els descomptes i les 
oportunitats el seu gran reclam. 

Amb el gran punt culminant avui divendres, els 

comerços donen el tret de sortida de la campanya 
de Nadal amb la celebració durant tota aquesta set-
mana del Black Friday. Val la pena sortir a passejar 
i buscar unes oportunitats que es converteixen 'de 
facto' en unes rebaixes d'una setmana just abans 
de l'època de més consumisme de l'any.

Després del Black Friday, encara hi ha el 'Cyber 
Monday' en què els productes apareixen encara 
més rebaixats a les botigues on line.

BLACK    FRIDAY
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Vine al Centre Natació Mataró
NOMÉS del 21 al 25 de novembre

MATRÍCULA GRATUÏTA!
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QUE NO SE’T PASSI 
el BLACK FRIDAY!

Vine al Centre Natació Mataró
NOMÉS del 21 al 25 de novembre
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Una tradició lligada al 
Dia d'Acció de 
Gràcies dels EUA

El Black Friday és l'endemà d'aquesta 
festivitat americana

 El 'Black Friday' o Divendres negre té lloc l'en-
demà del dia d'Acció de Gràcies i marca l'inici de 
les compres nadalenques als Estats Units, ja que 
els comerços ofereixen tot tipus de descomptes. 
En els seus orígens nord-americans aquesta data 
no rebia cap nom específi c i són dotzenes les hi-
pòtesis de les raons de la seva gènesi. Des de la 
celebració del dia de venda d’esclaus, els divendres 
de davallada borsària, la crisi fi nancera del 1869 
en què el mercat de l’or es va desplomar, un di-
vendres de compres massives a Filadèlfi a el 1961. 

Hi ha dues teories predominants que s'han im-
posat i que expliquen el seu nom. Alguns l'atri-
bueixen al fet que en aquest dia comença l'època 
en què els comerços aconsegueixen canviar els 
números 'vermells' per positius ('negres') mentre 
que, d'altres, asseguren que l'adjectiu negre té el 
seu origen en el 19 de novembre de 1975, quan 
The New York Times va utilitzar per primera ve-
gada aquest epítet fent al·lusió al desgavell del 
trànsit i el caos que s'havien produït aquell any 
a la ciutat de Nova York a causa dels descomptes 
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del dia posterior a Acció de 
gràcies. Per tant primer van 
ser els descomptes i després 
la negror.

El dia d'Acció de Gràcies
Als EUA, el dia d'Acció de 
Gràcies, que se celebra el quart 
dijous del mes de novembre, és 
tan important o fi ns i tot més 
que el dia de Nadal.

El 1620 un grup de pelegrins 
va viatjar des d'Anglaterra 
fi ns a Amèrica amb el vaixell 
Mayfl ower, que després de 66 
dies de viatge va desembar-
car a Plymouth, actual estat 
de Massachusetts-. Els colons 
fugien de les restriccions im-
posades per l'Església i també 
de la pobresa que colpejava en 
aquells moments el seu país. 
En arribar a la seva nova casa 
es van trobar desemparats i 
el dur hivern amb el qual es 
van topar va fer que el nom-
bre de pelegrins es reduís a la 
meitat. La salvació d'aquest 
grup va arribar de la mà d'un 
indi de la tribu pawtuxet que 
va ensenyar als supervivents 
a cultivar blat, caçar, pescar i 
evitar les plantes verinoses. A 
més, l'indi també els va aju-
dar a forjar una aliança amb 
la tribu local, els wampanoag.

El novembre de 1621 els co-
lons van organitzar una festa 
per celebrar que la collita havia 
estat un èxit i van convidar els 
natius americans per agrair-los 
la seva ajuda. Aquest va ser el 
primer Dia d'Acció de Gràcies 
de la història. Nova York es va 
convertir el 1817 en el primer 
estat que va adoptar ofi cial-
ment aquesta tradició. Tot i 
que no va ser fi ns al 1863 que 
el Dia d'Acció de Gràcies va ser 
declarat festa nacional.
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Tecnologia, 
una de les 
més buscades

També els cotxes s'han 
sumat a la tradició

 Segons un estudi realitzat per 
Global Leads Group, la majo-
ria d'espanyols que van realit-
zar alguna compra durant el 
Divendres Negre de l'any passat 
es van decantar per productes 
de tipus tecnològic. D'aquesta 
manera el 36 per cent va adqui-
rir algun producte en aquesta 
línia. El va seguir la moda amb 
el 29 per cent, l'esport amb el 
13 i la salut i la bellesa amb el 
5 per cent.

Si ens centrem en els productes 
per tipus, vam descobrir que 
els consumidors van buscar 
smartphones, tauletes, portàtils 
i consoles majoritàriament.Pel 
que fa als productes smartpho-
ne més buscats durant aquest 
dia, tampoc hi va haver grans 
sorpreses, sent Apple qui es por-
tés el gat a l'aigua. Els consumi-
dors preferentment van intentar 
adquirir iPhone 5S i iPhone 6. El 
tercer lloc de la llista va ser per 
al Samsung Galaxy S5, mentre 
que el quart i el cinquè van ser 
per Sony Xperia Z i Motorola 
Moto G.

Sectors menys "rebaixeros"
La raó pot ser que el tecnolò-
gic és un sector amb menys 
tendència a les rebaixes, una 
raó similar justifi ca que el sec-
tor automobilístic sigui un dels 
darrers a arribar però que apos-
ten més fort pel Black Friday en 
l'actualitat.
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Els catalans es gastaran una mitjana de 219 
euros durant el Black Friday

Sis de cada deu han manifestat la intenció de comprar-hi algun producte

Els catalans es gastaran una mitjana de 219 euros 
durant el Black Friday d'aquest any, molt similar als 
221 euros de la mitjana estatal, segons ha revelat 
l'Observatori Black Friday Worten-GfK. L'estudi 
destaca que el 61% dels catalans consultats tenen 
la intenció de comprar algun producte durant les 
promocions del Black Friday, que se celebrarà 
aquest divendres 25 de novembre. Aquest percen-
tatge se situa per sota de la mitjana espanyola, que 

se situa en el 67%. 

Tecnologia i moda
La tecnologia i la moda són els sectors que es pre-
veu que rebin més compres durant el Black Friday, 
considerat com un dels dies de més compres de 
l'any, només superat per les compres de Reis. Es 
preveu que la facturació a nivell de l'Estat augmenti 
un 24% en relació amb l'any passat.

BLACK    FRIDAYBLACK    FRIDAY
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Per avançar compres 
de Nadal i per 
estalviar 

El 96 per cent dels catalans ja coneixen 
què és el Black Friday

 Segons l'estudi, el Black Friday, és conegut per 
un 96% dels catalans -una dada superior al 94% de 
la mitjana a nivell de l'Estat-, que sobretot tindran 
interès en comprar productes relacionats amb la 
tecnologia, especialment 'smartphones' i ordina-
dors portàtils, que representa un 56% del total de 
la intenció de compra, seguida de la moda (48%) 
o les joguines (18%).

Una altra de les conclusions de l'estudi és que el 
Black Friday s'ha instaurat com un moment per 
avançar les compres ja previstes per part dels com-
pradors. El 86% dels catalans enquestats indiquen 
que compren durant el Black Friday per aprofi tar 
les seves promocions, mentre que les altres raons 
són per evitar la pujada de preus en Nadal (49%) 
o evitar problemes d'estoc (29%).

A nivell estatal, el 38% dels consumidors tenen in-
tenció de comprar més productes durant el Black 
Friday, mentre que el percentatge de consumidors 
que té intenció de fer més compres per al regal del 
Pare Noel o Reis són la meitat (19%).
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BLACK    FRIDAYBLACK    FRIDAY

La Fira de 
Nadal s'hi 
suma

Aquest dissabte obre 
portes a Santa Anna

 Que el Black Friday és l'avant-
sala de l'època de Nadal és evi-
dent i notori fi ns al punt que ja 
s'assenyala de facto com a punt 
de partida de la pròpia campa-
nya, tot i que aparentment no 
hi tingui res a veure. Qui també 
coincideix amb aquesta jornada 
comercial, si més no en dates, és 
la posta a punt del primer gran 
indici nadalenc a casa nostra: la 
Fira de Pessebres i ornaments 
de Nadal que aquest dissabte 
obre a la Plaça de Santa Anna, 
fi ns al 23 de desembre.

Arbre i portalada
La Fira de Santa Llúcia, una de 
les més importants, arriba amb 
novetats, com una portalada 
monumental que remetrà els 
visitants als clàssics mercats 
centre-europeus de Nadal o 
també l'avet natural monu-
mental de 12 metres d'alçada 
que prové d'una fi nca particular 
acollida al pla de gestió forestal 
de la Generalitat.

Un total de 27 parades, 22 
d'elles de productes nadalencs i 
cinc més de gastronomia pròpia 
de les dates, conformen l'oferta 
d'una Fira que cada any atrau 
milers de persones i que comp-
tarà amb una programació 
complementària promoguda 
per Promoció Econòmica de 
l'Ajuntament entre la que desta-
ca la presència dels personatges 
dels Pastorets.

Tot black 11,12 fira.indd   2 23/11/16   17:48



Sin título-4   1 23/11/16   16:59



Agenda
www.totmataro.cat/agenda

Dissabte

26 
novembre

21:30h // 
Sala Clap (c. Serra i Moret, 
6. Mataró) // Anticipada: 
6€. Taquilla: 8€. 

BELLAKO + CHILDRAIN + MELTDOWN,
SI NO VOLS METAL, TRES TASSES! 

+ INFO // www.totmataro.cat/agenda

MÚSICA //

Artclic!: Mostra de videoclips 
(Deliris) + DJ Sweet
Dissabte 26 novembre / 20.30h /
Casal Nova Aliança (c. Bonaire, 
25. Mataró)
Jordi López, més conegut com a 
DJ Sweet, és productor i DJ de 
hip-hop. Deliris és una productora 
de vídeo de Mataró. 

'80 Anys des de Federico'
Dissabte 26 novembre / 21.30h / 
Teatre Principal (C. Església, 45-
47. Arenys de Mar) / Preu: 5€.
David Montero, al saxo, i Eliecer 
Navarro, recitant, recorden els 
'Sonetos del amor oscuro' de 
Federico Garcia Lorca.

Musical de musicals
Diumenge 27 novembre / 18h 
/ Foment Mataroní (c. Nou, 11. 
Mataró) / Preu: 22€. Reduïda: 20€.
Recorregut pels musicals més co-
neguts de la història, a càrrec de 
la companyia M&M i Rafató Teatre.

Atomic Leopards Duet 
Dijous 1 desembre / 20h / L'Arc 
Cafè Cultural (c. Pujol, 26. Mataró) 
/ Taquilla inversa.
Rock'n'roll, blues, swing... Grup for-
mat per Santi Lluch i David Lluch.

Green Valley
Divendres 2 desembre / 22h / Sala 
Clap (c. Serra i Moret, 6. Mataró) / 
Anticipada: 11€. Taquilla: 14€.
Reggae, roots i dancehall a càrrec 
de sis músics alabesos i catalans. 

TEATRE I DANSA //

El llarg dinar de Nadal
Divendres 25 novembre / 21h / 
La Sala d'Argentona (Pl. Nova, 
Argentona) / Anticipada: 10€. 
Taquilla: 14€.
Una peça carregada d'humanitat, 
humor i tendresa, on us conviden 
a viure 90 anys a través dels seus 
90 dinars de Nadal. 

'Pulso' 
Dissabte 26 novembre / 18h / Can 
Gassol (Pl. de la Pepa Maca, 15. 
Mataró) / Gratuït amb invitació
Assaig obert d'una proposta que 
neix de la trobada de la companyia 
Atempo Circ amb el grup musical 
Marasma Zibra on tenen lloc múl-
tiples disciplines de circ i creació.

Guia cultural

El Clap es convertirà demà dis-
sabte a la nit en un refugi de 

la música metal de la mà d'un tri-
plet de grups que encapçala els 
Bellako. Aquests mataronins 
presenten el seu tercer LP 
"Extinction" on demostren 
un so clar, directe i contun-
dent. Pur trash metal. Els 
altres dos grups tenen 
denominació d'origen 
del País Basc, venint 
d'Hernani i Gazteiz. 
Tres tasses del rock més 
dur per a una nit per fer 
tremolar la sala.
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MicroteatreMataró
Divendres 25 i dissabte 26 novem-
bre / 20, 21, 22 i 23h / L'Arc Cafè 
Cultural - El Públic - Antiga Casa 
Paco - La Peixateria - Café Selva 
- Leboel Cafê & Lunch - Celler 
Castellví - La Manduca de la Gema 
- El Quiosc de Can Carreras - Can 
Silveri Celler Taverna (Mataró)
Primer Concurs de Microteatre a 
Mataró, per votació popular. Un 
nou concepte de format teatral 
diferent i original: Obres de 15 mi-
nuts, representades per entre 2 i 4 
actors en espais petits i integrats 
en l’ecosistema comercial i d’oci 
de la ciutat.

Mostra VOC (Versió Original 
en Català)
Dissabte 26 novembre / Matí 10h 
i Tarda 17h / Foment Mataroní (c. 
Nou 11. Mataró) / Preu sessió: 2€.
Premis i mostra d’audiovisuals 
en català, impulsat per Òmnium 
Cultural. Les sessions consten de 
90 min. de curtmetratges, 10 min. 
websèrie i 90 min de llargmetratge. 

Isa Garcia + micro obert
Dimecres 30 novembre / 21h 
/ Cafè de Mar (c. Santa Rita, 1. 
Mataró)
Nit de poesia intensa, amb la sen-
sibilitat exquisida d'Isa Garcia.

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

INFANTIL //

Biblioteca Pompeu Fabra (Pl. 
Occitània, Mataró).
Dissabte 26 novembre / 11h: 
'Benvingudes familiars', visita per 
conèixer la biblioteca.
Dimarts 29 novembre / 18h: L'hora 
del conte especial: 'Tomàquets que 
s'estomaquen', companyia Patawa.

TEATRE /

'In memoriam. La quinta del 
biberó'
Dissabte 26 novembre / 21h / Teatre 
Monumental (La Riera, 169. Mataró) 
Platea: 17€. Amfi teatre: 14€.   
La Kompanyia Lliure recorda la 
lleva del biberó de la Guerra Civil, 
amb el testimoni de supervivents.

MÚSICA /

Maria Arnal i Marcel Bagés
Diumenge 27 novembre / 20h /
El Públic (c. d'en Xammar, 6. 
Mataró) / Entrada: 12€.
Concert del duet que està sacsejant 
el panorama de la cançó acústica 
moderna catalana.
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XERRADA /

'Urbanisme i arquitectura de 
l'ocupació a Jerusalem'
Divendres 25 novembre / 19h / Can 
Palauet (c. d'en Palau, 32. Mataró).
Carles Casamor (Arquitecte i re-
dactor de projectes de Cooperació 
Internacional a Palestina) i Adi 
Masarwi (arquitecte palestí).

XERRADA /

'La nena del fanalet'
Dimecres 30 novembre / 18h / 
Biblioteca Antoni Comas (C. Prat 
de la Riba, 110. Mataró).
Conte explicat amb teatret de ni-
nots, a càrrec dels Amics Waldorf 
Mataró. Recomanat per a infants 
de 4 a 6 anys.

RUTES I VISITES //

Punts històrics de Mataró du-
rant la Guerra Civil
Dissabte 26 novembre / 10h / Punt 
de trobada: Av. de Jaume Recoder 
amb Camí Ral (Mataró)
Recorregut per punts històrics de 
la ciutat signifi catius de la Guerra 
Civil espanyola.

XERRADES I LLIBRES /

'Diàleg i Pau: 5 anys sense la 
violència d’ETA'
Divendres 25 novembre / 19h / 
Biblioteca Municipal  Ernest Lluch 
(C. Santa Eulàlia, Vilassar de Mar)
Amb la participació de: Patxi López, 
diputat al Congrés i ex-lehendakari, 
i Miquel Iceta, 1r secretari del PSC.

'Segle XV. La recuperació de la 
Llibertat d'Argentona'
Divendres 25 novembre / 19h / 
Casa Gòtica (Plaça de l’Església, 
4. Argentona) 
Xerrada d'Alexis Serrano (president 
Centre d'Estudis Argentonins) i 
Enric Subiñà (director de l'Arxiu 
Comarcal del Maresme).

Talking About...
Tertúlies literàries en anglès.
Divendres 25 novembre / 19h / 
Biblioteca Antoni Comas (Mataró): 
'The ballad of the sad cafè and other 
stories', de Carson McCullers.
Dijous 1 desembre / 19h / Biblioteca 
Pompeu Fabra (Mataró): 'The book 
of illusions', de Paul Auster.

Vermut solidari: 'La lluita la-
boral als escorxadors'
Dissabte 26 novembre / 12h / Cafè 
de Mar (c. Santa Rita, 1. Mataró)
Escorxador Esfosa de Vic. Organitza: 
Coordinadora Obrera Sindical.

'Joves i la violència de gènere'
Dissabte 26 novembre / 18.30h / 
Les Esmandies (Rda. O'Donnell, 
94. Mataró) 
Patriarcat dins del sistema educa-
tiu i l'Amor romàntic. A càrrec de 
Núria Alcaraz i Paula Franquesa.  

'Cassiopea, reina d’Etiòpia'
Dissabte 26 novembre / De 17 
a 21h / Observatori Cosmos (c. 
Bonaire, 25, àtic. Mataró)
Observació astronòmica i xerrada 
sobre mitologia clàssica a càrrec 
de Diego Rodríguez.

'El sufi sme'
Dilluns 28 novembre / 20h / Sala 
d’Actes Fundació Iluro (c. Santa 
Teresa, 61. Mataró)
Conferència de Halil Bárcena, is-
lamòleg català especialitzat en la 
saviesa del sufi sme. Organitza: 
Estudis Socials Cristianisme s. XXI.

'Beethoven i el seu entorn'
Dimarts 29 novembre / 18h / 
Col·legi Aparelladors i Arquitectes 
Tècnics (Pl. Can Xammar, 2. 
Mataró) / Preu: 5€.
5a sessió: "Etapa de maduresa 
(1815-1827)". Cicle de xerrades a 
càrrec de Joan Vives, locutor-re-
dactor de Catalunya Música. 

Biblioteca Popular Fundació Iluro
(c. d'en Palau, 18. Mataró).
Divendres 25 novembre / 17:30h: El 
conte de la rotllana: 'En Santi va a la 
biblio', de la Fundació El Maresme.
Dimecres 30 novembre / 17.30h: 
Art Time: parlem i pintem 'Turner', 
coneguem els colors de la tardor.
Dijous 1 desembre / 17:30h: L'Hora 
del Conte... en anglès: 'Little Cat 
and The Snow' de Franz Rosell.

Sortim en família: 'Dansa per 
a nadons'
Diumenge 27 novembre / 10.30  
i 12h / Aula de Teatre (C. Juan 
Meléndez Valdés, 2. Mataró) / 
Preu: 7€ (adults acompanyants).
Espai per compartir l’experiència 
del moviment a través de la dansa, 
per a nadons de 6 a 13 mesos. A 
càrrec de Cristina Castellà.

Esclats de vida a la tardor: 
els bolets
Diumenge 27 novembre / 12h / 
Can Boet. Centre de patrimoni ar-
queològic i natural (C. de Francesc 
Layret, 75 Mataró). Inscripció prè-
via: 93 741 29 30.
Activitat destinada a famílies amb 
nens i nenes de 5 a 12 anys.

Tandarica Circus
Diumenge 27 novembre / 18h / 
Teatre Principal (c. Església, 45-
47. Arenys de Mar) / Anticipada: 
5€. Taquilla: 6€.
Espectacle de pallassos a càrrec de 
la Cia. Passabarret, que ells anome-
nen 'retro-balkan-rock'n'roll circus'. 
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'La República Catalana exigeix 
un nou pacte social'
Dimarts 29 novembre / 19h / Sala 
d'actes Fundació Iluro (c. Santa 
Teresa, 61. Mataró)
Xerrada de Joan Puigcercós (ERC), 
exconseller de Governació de la 
Generalitat de Catalunya. 

FESTES I FIRES //

Festa Major Sant Andreu 2016 
Sant Andreu de Llavaneres
Divendres 25: 22.30h Ca l'Alfaro, 
Nit Jove amb Pachawa Sound i 
Tribu Tabú. Dissabte 26: 10.30h 
Pl. Vila, Visita 'Llavaneres, entre 
el Renaixement i el Modernisme'. 
12h Ca l'Alfaro, 2n Concurs percus-
sió Llavatraka. 13.30h Pg. Mare de 
Déu de Montserrat, Escudellada 
solidària. 22.30h Ca l'Alfaro, Nit 
Revival (karaoke, actuacions de 

ball i DJ Straw&Berry).Diumenge 
27: 11.30h des del Casal, Cercavila i 
ballada de gegants. 17h Ca l'Alfaro, 
Taller de circ. 17h, Cinema i cris-
petes. Dimecres 30: De 10 a 14h 
Parc Ca l'Alfaro, Ludoteca infantil. 
18h El Casal, Espectacle infantil 
"Zum" de la Tresca i la Verdesca. 
19h, Xocolatada popular.       

Mercat de la il·lusió
Dissabte 26 novembre / De 9 a 
15h / C.C.Calisay (Riera Pare Fita, 
31. Arenys de Mar)
Mercat de segona mà de l'Associ-
ació Arenyenca contra el Càncer.

10è Mercat d'Intercanvi de 
Punts de Llibre
Dissabte 26 novembre / D'11 a 
13h / Biblioteca Pompeu Fabra 
(Pl. Occitània, Mataró)
Espai d'intercanvi de punts de llibre. 

11a Fira Intercanvi de Joguines
Diumenge 27 novembre / 11h / 
Centre Parroquial (c. Bernat de 
Riudemeia, 4. Argentona)
D'11 a 12h, recepció de joguines, 
xocolatada i masterclass de zumba 
de l'Associació Miriquituli & Mou-te. 
De 12 a 13h, intercanvi de joguines.

TALLERS I CURSOS //

Classe gratuïta de Pilates
Dissabte 26 novembre / 10h / 
UEC Mataró (c. Nou, 29. Mataró)
Coneix els benefi cis que pot apor-
tar al teu cos i la teva ment.

Per enviar informació

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C/ Xammar, 11

Formulari: totmataro.cat/agenda
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'Paula Anglada'
Les Esmandies Casal de Barri 
(Rda. O’Donnell, 94. Mataró) / 
Inauguració: divendres 25 novem-
bre a les 19h. Fins al 20 desembre.
Exposició de dibuixos i pintures.

'El pergamí 436 del fons munici-
pal de Mataró, les franqueses de 
la baronia del Maresme. S. XV'
Museu Arxiu Can Caralt (Sant 
Andreu de Llavaneres) / Inauguració: 
divendres 25 novembre a les 17h. 
Fins l'11 de desembre.

'Qui sóc vull contar-vos…'
Can Serra. Museu de Mataró (El 
Carreró, 17, Mataró) / Inauguració: 
dissabte 26 novembre a les 19.30h.
Exposició 100 anys d'Els Pastorets 
de Mataró de Sala Cabanyes.

'Tres-cents'
La Destil·leria Espai Cultural (Camí 
Ral, 282. Mataró) / Inauguració: 
dissabte 26 novembre a les 
19.30h. Fins al 12 de gener.
Exposició col·lectiva de 25 artistes. 

'Mira'm!'
Espai Gatassa (C. Josep Montserrat 
Cuadrada, 1. Mataró) / Del 28 de 
novembre al 13 de desembre.
Retrats de la fotògrafa mataronina 
Raquel Romero.

'Madola. 30.000 anys d.C.'
Casa Gòtica (Plaça de l’Església, 
4. Argentona) / De l'1 al 31 de 
desembre.
Produccions ceràmiques de l'artista.

Biblioteca Pública Pompeu 
Fabra (Pl. Occitània. Mataró).
Del 21 al 26 de novembre: 
• 'Mostra de punts de llibre'.
Fins al 10 desembre:
• 'Retrats de paraula', fotografi es 
de Carles Rodríguez Marín.
Fins al 15 de desembre:
• 'Tres mesos amb Care Santos'.
Del 7 al 30 de novembre:
• 'De Llull a puntCAT': recorregut 
història de la llengua catalana.

'Trini Gómez: Visages'
Casal Nova Aliança (C. Bonaire, 25. 
Mataró) / Fins al 4 de desembre. 
Mostra de retrats i fi gures recents 
de l'artista mataronina. 

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

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

'Entre taques i gargots'
Col·legi d'Aparelladors i Arqui-
tectes Tècnics (Pl. Can Xammar, 2. 
Mataró) / Fins al 26 de novembre. 
Olis recents de Jordi Torrent.

'Vestir i desvestir cossos. 
Fenomenologies d'aparició' 
Can Marfà (Passatge Can Marfà, 1. 
Mataró) / Fins al 18 de desembre.
Refl exió al voltant del cos des de 
la perspectiva de la moda i l'art. 

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

'Santi Clavell: Tres anys 
després...'
Galeria Lolet Comas (c. Sant 
Joaquim, 27 bis. Mataró) / Fins 
al 28 de novembre. 
Obra amb tècnica de l'aquarel·la.

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

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

Càntirs i pintures de Clemente 
Ochoa
Museu del Càntir (Pl. Església, 9. 
Argentona) / Fins el 29 novembre. 
De Manuel Clemente i Ochoa.

Original, Espai d'Artesans (Pl. 
A.Guimerà, 4, Vilassar de Mar) / 
Fins al 12 de desembre:
• 'Moments', J.M. Paufi la.
• 'Elements', Montse Lopez Izquierdo.

Per enviar informació

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C/ Xammar, 11

Formulari: totmataro.cat/agenda

INAUGURACIÓ //

'Inazio Abrao: Detalles 
Constructivos'
Ateneu de la Fundació Iluro (La 
Riera, 92. Mataró) / Fins al 8 gener.
Una exposició d'Inazio Abrao, mestre 
fuster i escultor gallec, on treu els 
elements amagats dels mobles de 
fusta i els descontextualitza.
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Salut

La Hipnosi, 
una eina de la PNL

El llenguatge hipnòtic és la co-
lumna vertebral en els processos 
de canvi de la programació neuro-
lingüística, per aconseguir induir a 
les persones a uns estats de trànsit 
molt profunds on es produeixen 
canvis en el nostre subconscient.

QUÈ ÉS LA HIPNOSI? És com 
un somni incomplet induït per 
la suggestió, on la persona entra 
en un estat profund de relaxació.

Quantes vegades hem perdut la 
noció del temps i de l'espai estant 
desperts? Doncs aquests proces-
sos són el que s'anomena trànsit 
o estat hipnòtic.

La hipnosi clínica o autohip-
nosi té una finalitat científica per 
aconseguir canvis en el benestar 
psicofísic i en els comportaments; 
cal diferenciar-la de la hipnosi de 
show o espectacle. Ningú que no 
estigui predisposat a ser hipnotit-
zat ho serà i en el cas de rebre una 
ordre que vagi en contra dels seus 
valors i creences, automàticament 
sortirà per si sola del trànsit.

Si dividim la ment en dues parts, 
la conscient ocuparia el 12%  i la 
inconscient el 88% i es comuni-
quen entre si en el sistema nerviós 
central. Entrem en trànsit quan 
accedim al subconscient.

Les neurones es trasmeten infor-
mació entre elles de forma elèctrica 
i, depenent dels cicles d'ona per 
segon, la ment pot estar en quatre 
nivells: BETA, ALFA, ZETA I DELTA. 
Quan entrem al nivell ALFA, és on 
podem accedir a la informació del 
subconscient i implementar no-
ves suggestions per produir canvis 
positius en la persona, ja que aug-
menta la capacitat d'imaginació i 
creativitat en les persones.

En definitiva, la hipnosi és un 
estat de relaxació on la nostra con-
centració està focalitzada en una 
sola idea per produir canvis.

CARLES SANCHEZ - KORR

 

PNLProgramació  Neurolingüística

T'ajudem a 

aconseguir-ho amb: 

Carles Sánchez
Expert en Flors de Bach 
i Coach Master en PNL

Som al centre de Matar—
C. Melcior Palau 8, Baix 1a á  Matar—
(al costat de la Pla• a Granollers)
93 798 08 45 / 638 55 63 44
www.kormataro.cat

TEVA
VIDA

PREN EL 

DE LA

CONTROL

 metode 
Floral
del dr. bach
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ACTIVITATS //

Jornada participativa: 'Casals 
de gent gran: un model?'
Dimarts 29 novembre / De 9 a 13h 
/ Sala d'actes del Cafè de Mar (c. 
Santa Rita, 1. Mataró)
Jornada pràctica que permet a la 
ciutadania opinar sobre el model 
de casals de gent gran. Ponències 
i debats en grup. 

Geografi a: '50 anys del pantà 
de Sau, una obra cabdal per a 
Barcelona'
Dimecres 30 novembre / 18h / 
Foment Mataroní (c. Nou, 11. Mataró).  
Aules Sènior de Mataró d'Exten-
sió Universitària. Conferència a 
càrrec de Jaume Font (Professor 
de Geografi a de la UB). 

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

CASALS //

UDP. Casal de gent gran 
Les Santes-Escorxador. C. 
Floridablanca, 118. Mataró. Telf: 
93.790.36.72. 
• Sopar-Ball, penúltim dissabte de 
mes, 20:30h. • Activitats: Tai-Txi 
(Dill i dimc matí). Mandales (Dimt 
tarda). Labors  i Patchwork (Dill 
tarda). Relaxació (Dimt i div tarda). 
Petanca (tardes). Melé de Petanca 
(dilluns tarda 15:15 a 19h). Ping-
pong i Informàtica (dmt. i div. matí). 
"Juguem al Quinze" (Dij tarda).

Associació de gent gran La 
Gatassa. Av. de La Gatassa, 25. 
Mataró. Telf: 93.757.87.30.
• Actuacions: Dijous 1 Desembre a 
les 17h, actuació musical del grup de 
Play Back "Cors Alegres" del Casal 
Jaume Terradas. • Excursions: Del 
12 al 17 desembre, a Lloret de Mar, 
preu: 179€. • Ball dimecres 16,30h 
a la Sala del Bar. • Activitats i ta-
llers: Pintura a l’oli. Puntes coixí. 
Coral. Petanca. Informàtica. Grup 
Play Back i Teatre Gatassa.

Casal de la gent gran del Parc 
de Mataró. C. Corregiment, 28. 
Mataró. Tel: 93.757.13.17. 
• Ball: diumenges i festius de 17 a 
20h. Dissabte 10 desembre, Sopar-
ball. Dimecres 29 desembre, sopar 
ball Fi d'Any. • Tallers i cursos: Dilluns 
28 novembre de 16 a 19h, Taller gra-
tuït de centres fl orals de Nadal  amb 
fl ors seques. • Caminades: dimarts 
matí, a les 8h. • Actuacions: Dissabte 
17 desembre,  17.30h Cantada de 
Nadales del grup d’havaneres Vol de 
Gavines i 18h Espectacle de Teatre-
musical. Dijous 22 desembre de 10 a 
12h, actuació dels tallers del casal. Al 
acabar, torrons i cava per a tothom.

Casal de gent gran Jaume 
Terradas. Carrer Argentona, 59. 
Mataró. Tel: 93.757.99.52. 
Activitats al Casal: • Ball: tots els 
diumenges a les 17h. • Juguem tots: 
cada dimecres a les 16h. • Petanca: 
melé cada diumenge.

Per a enviar informació:

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C. d'en Xammar, 11. Mataró
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Agenda 1747.indd   6 23/11/16   16:21



1P VORAMAR 1686.pdf   1   25/8/15   18:26



El mite del petit príncep

No es neix humà. Se n'aprèn. Per 
això existeixen els mites, les lle-
gendes. Expliquen, no com es va 
fer, sinó que hi ha una dinàmica 
que hi porta. Les formes són di-
ferents en cada cultura. Per això 
el mite no s'ha de prendre mai al 
peu de la lletra. Exemple, la Bíblia 
per als qui la coneixen explica 
com van ser creats Adam i Eva. 
Però no és històric. És una forma 
de narrar en el món judeocristià 
de com va fer-ho Déu. Cal pren-
dre l'esperit: Què vol dir? Moltes 
persones m'ho han dit: Ens han 
enganyat. Ni molt menys. Els mi-
tes són narracions humanes fetes 
pels humans per als humans. I 
com la bíblia, les altres religions.

Prenem un mite actual que nin-
gú se l'agafa al peu de la lletra, 
però sap treure'n lliçons, pensa-
ments, ensenyances. EL PETIT 
PRINCEP d'Antoine de Saint 
Exupéry (1900-1944). Qui no el 
conegui, li recomano vivament 
que el llegeixi. És curt, però molt 
ric. Un mite actual o modern que 
porta a valorar, a mostrar la qua-
litat humana profunda, la interi-
oritat. Allò pel que l'Ésser Humà 
és Ésser humà: Ser ell mateix. I 
reflecteix: Comprensió, estimació, 
respecte, dignitat, confiança, etc. 
I afirma: Allò més profundament 
humà és invisible.

Hi ha molts camins per cultivar 
aquesta qualitat humana profun-
da o interioritat. No només la re-
ligió, sinó també la música, l'art, 
la poesia, les matemàtiques, la li-
teratura, la filosofia, la psicologia, 
el dret. Tot afavoreix travessar els 
diferents nivells de consciència. 

JAUME PATUEL I PUIG
Pedapsicogog - Psicoterapeuta

jpatuel@copc.cat

Apunts
psicològics
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Sèniors

Descomposició social

Mai abans en la Història de la 
Humanitat, les capacitats tècni-
ques han estat tan potents i ac-
cessibles com en l'actualitat. El 
desenvolupament massiu d'In-
ternet, a partir dels anys noran-
ta, ha canviat profundament les 
formes de socialitzar, compartir i 
treballar. S'ha creat riquesa, total-
ment impensable, en llocs social-
ment i geogràficament dispersos. 
Tota aquesta riquesa però, no ha 
servit per evitar, l'actual realitat 
d'una descomposició social, ini-
ciada durant els darrers deu anys. 
El benestar social ha deixat de ser 
un resultat creïble en les opcions 
dels partits polítics, siguin vells o 
nous. Totes les línies de conten-
ció, han demostrat ser no vàlides 
per al comú de la gent. Entrem en 
un temps en el qual cap promesa 
electoral podrà ser creguda, si no 
és capaç de demostrar que serveix 
perquè les noves i actuals genera-
cions, es desenvolupin i visquin 
decentment mitjançant el treball.

La societat és cada vegada més 
desigual i fàcilment les diferències 
es tornen acumulatives. Qui perd 
un tren, queda sense destí. Als pa-
ïsos més desenvolupats la classe 
mitjana ha redescobert la deso-
cupació. Les noves generacions ni 
tan sols tenen accés al treball o, si 
el tenen, és tan precari que no els 
permet experimentar el significat 
real del què fan. El treball ha deixat 
de considerar-se el centre de l'acció 
col·lectiva, l'origen de l'autonomia 
personal i l'aportació de cadascú 
a la societat. En la cultura popular 
d'avui, el treball ha esdevingut un 
bé escàs, en vies extinció, generador 
d'una forta angoixa vital.
JOSEP ARACIL I XARRIÉ
President d'Eurosènior

joarxa@gmail.com
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Joan Vinzo

Can Fugarolas en una imatge d'arxiu

Arxiu 

 Arxiu 

 Can Fugarolas, l'antic taller 
automobilístic rehabilitat com 
a espai social i cultural al carrer 
Tolón llança un segon Verkami amb 
motiu del seu ter-
cer aniversari. Si 
just a l'inici de la 
seva singladura ja 
es va cobrir amb 
èxit una primera 
campanya de mi-
cromecenatge per 
fi nançar la posada 
a punt de l'espai, 
ara el que s'encara 
és la part més difícil de la rehabi-
litació de l'edifi ci. 

Per això es proposen un ambici-
ós objectiu d'arribar a 15.000 euros 
en els pròxims quaranta dies i ofe-
reixen un ampli catàleg de recom-
penses per tal de facilitar arribar 
a aquesta xifra. L'àmplia nòmina 
d'entitats i col·laboradors facilita la 
qualitat d'aquestes recompenses. 

Canvi de contracte
El que fa tres anys era un espai 
abandonat ha anat prenent forma 

La nau d'associacions socials i culturals necessita 15.000 
euros per assegurar el futur de l'edifici 

Verkami obert per poder 
rehabilitar Can Fugarolas

   La mesura anunciada pel con-
seller de Salut, Antoni Comin, de 
fi nançar l'atenció primària en 
funció de les necessitats socio-
econòmiques de la població de 
cada territori, no agrada, d'entra-
da, l'Ajuntament de Mataró.  "Ens 
preocupa que l'anunci parlava de 
reordenació i no d'un pressupost 
addicional i podria passar que el 
pressupost no s'incrementi", diu 
el regidor de Sanitat, Joan Vinzo, 
que denuncia la "precarietat la-
boral" del personal sanitari com 
a conseqüència de les retallades.

Tres ambulatoris a la llista
A la capital del Maresme hi ha 
identifi cats tres ambulatoris a la 
llista dels més necessitats –un al 
barri de Rocafonda i dos al barri de 
Cerdanyola– i el regidor aplaudeix 
l'atorgament de més pressupost. 
"Ara hem d'esperar a veure com 
es materialitza perquè la nova 
contrac tació l'ha de fer el Servei 
Català de la Salut i no cada ABS 
concreta", comenta el regidor so-
bre l'arribada de nous recursos. Per 
a Vinzo és necessari "consolidar 
plantilles per evitar oscil·lacions 
de personal".  | Redacció

Cerdanyola i Rocafonda 
són els centres assenyalats

Vinzo posa en dubte 
l'anunci de més 
recursos pels CAPs

2

És el segon Verkami de 
Can Fugarolas, després 
del que va servir per 
posar en funcionament 
un equipament de ciutat 
ubicat a l'Havana

en tot aquest temps i acull en l'ac-
tualitat més de 25 associacions a 
més de comptar amb 280 socis i 
sòcies. Recentment, Can Fugarolas 

ha fi rmat un con-
tracte de maso-
veria urbana que 
substitueix el con-
tracte de lloguer 
per un contracte a 
10 anys a canvi de 
rehabilitar l’edi-
fi ci. D'aquesta 
manera, doncs, 
es destinaran els 

recursos a rehabilitar els espais 
més malmesos de l'antic taller, 
per seguir acollint tota l'activitat 
que coincideix a la nau.

Obres urgents
La màxima prioritat en aquestes 
obres serà la reparació del vola-
dís, molt malmès. Dins el mateix 
paquet d'obres es compta amb la 
ignifugació de les bigues, repara-
ció del forjat de la paret exterior, 
il·luminació de la planta baixa i 
condicionament dels lavabos. | Red

CiutatCiutat núm. 1747 del 25 de novembre a l'1 de desembre de 2016

Tot ciutat can fugarolas + vinzo.indd   1 22/11/16   12:46



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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Ctra Nacional II, núm. 70
MATARÓ - CABRERA DE MAR
atencioclient@iquodrive.com
Telf. 902 103 780 · 937 936 085
i a més benzinera: amb la garan�a:

 

Codi descompte vàlid �ns al 31-12-16 a iquodrive Mataró - Cabrera de Mar
per compres mínimes de 60€. No acumulable a altres promocions.

introdueix el codi
a iquodrive.com5%

DESCOMPTE
TM36

Fes la teva compra a 
www.iquodrive.com

Escull el dia i l’hora que 
passaràs a recollir-la

Te la carreguem al teu 
cotxe en menys de 5 minuts
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El CE Mataró porta cinc jornades 
sense encaixar cap gol i ja és segon

 FERMS EN DEFENSA 
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Opinió Ferran Àngel
Col·laborador del Tot Esport

A tots ens agrada que els nostres 
equips guanyin sempre i de forma 
contundent, però és evident que 
no sempre és així. De fet, excepte 
comptades ocasions, la majoria 
d'equips passen per moments 
força dolents d'on intentar treure 
bons resultats encara es conver-
teix en una tasca més difícil.
El Mataró Feimat, que va comen-
çar el seu retorn a la lliga EBA 
molt bé, sumant dues victòries en 
els seus dos primers partits, està 
sumit ara mateix en una situació 
força més complicada, després 
d'haver encaixat 6 derrotes conse-
cutives, que han fet passar l'equip 
de la zona alta a les últimes posici-
ons del seu grup.

Ja podíem suposar que el re-
torn a Lliga EBA seria complicat, 
però després del bon inici, l'actual 
ratxa negativa fa molt difícil que 
els jugadors puguin jugar amb la 
suficient confiança per poder so-
lucionar les circumstàncies difícils 
als partits. Els percentatges de tir 
baixen, els rivals sembla que  ho 

anotin tot i un petit parcial con-
trari es converteix en una munta-
nya més alta que l'Everest.

Precisament aquests són els 
moments en què els equips més 
necessiten el suport de l'afició i el 
Mataró Feimat no n'és l'excepció.

Aquest diumenge 27, a les 18.30 
h, just després del partit de les 
noies davant del Terrassa, al Josep 
Mora hi tenim una cita important 
per ser aquesta ajuda extra que 
necessiten els mataronins per no 
caure en el desànim massa aviat, 
i siguin capaços de sobreposar-se 
a les complicacions que el propi 
partit portarà implícites, i recupe-
rin aquella confiança bàsica per 
poder sumar una victòria que se-
ria importantíssima.

El seu rival, el Salt, a priori hau-
ria de ser un equip assequible pel 
que indica la taula (ocupa l'última 
posició del grup C de lliga EBA), 
però no per això cal pensar que la 
victòria serà més fàcil per als ma-
taronins que, de ben segur, neces-
sitaran el suport de tota l'afició.

Quan el canell tremola...
...és quan és més important la confiança i suport de l'afició

Col·laborador del Tot Esport

Staff
Suplement coŀ leccionable
d'informació esportiva

NÚMERO 1452 | 2A ÈPOCA 
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redaccio@eltotesport.com

www.eltotesport.com

Redacció: Josep Gomà 
Disseny: Joan Guillén
Col·laboren: Ferran Ángel, Da-
niel Ferrer (fotos), Àlex Gomà, 
Jordi Gomà, i els serveis dels 
clubs.
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el Esporttot
Xavier Blanco
Pescasub  SPAS de MataróEl Personatge

El mataroní va rebre la 
medalla de bronze de la Real 
Orden al Mérito Deportivo

Agenda
CASA

WATERPOLO Div. d'Honor Fem.
LA SIRENA CNM - TERRASSA
Diumenge 27 | 12.00 h | Complex Joan Serra
WATERPOLO Div. d'Honor Masc.
QUADIS CNM - CANOE MADRID
Dimecres 30 | 14.00 h | Complex Joan Serra

BÀSQUET Lliga EBA
MAT. FEIMAT - SALT
Diumenge 27 | 18.30 h | Palau Josep Mora
BÀSQUET Copa Catalunya Fem.
PLATGES MAT.- CN TERRASSA 
Diumege 27 | 16.30 h | Palau Josep Mora
BÀSQUET Copa Catalunya Masc.
MATARÓ PARC BOET - VIC
Dissabte 26 | 19.15 h | Pavelló Eusebi Millán

FUTBOL 2a Catalana
UD CIRERA -  LLOREDA
Diumenge 27 | 12 h | Municipal Cirera
FUTBOL 3a Catalana
MOLINOS - YOUNG TALENTS
Diumenge 27 | 12 h | Mpal. Vista Alegre Molins

              FORA
FUTBOL 2a Catalana
LLAVANERES - CE MATARÓ
Dissabte 26 | 18 h | Municipal Llavaneres
HANDBOL 1a Estatal
S.ESTEVE PAL.- JH MATARÓ
Dissabte 26 | 18 h | Pavelló S.Esteve Palautor.
HOQUEI PATINS OK Lliga Fem.
CERDANYOLA-MEDICARE CHM 
Diumenge 27 | 12.30 h | Pavelló Cerdanyola

+ INFO: WWW.ELTOTESPORT.COM

el Esporttot MINUT ZEROMINUT ZERO
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1  CE MATARÓ

0  SANT ADRIÀ

CE MATARÓ: Pol, Lluís, Rueda, Kiku, 
Willy, Sergi, Fiti, Óscar (Marcelo 60'), 
Bargalló (Parri 89'), Aitor Gonzàlez i 
Ricky (Isma 79'). 
GOL: 65' AITOR de penal (1-0).

3  FUNDACIÓ GRAMA

0  UD CIRERA

UD CIRERA: Compte, Kaddur, Izar 
(Ivan 46'), Albertito, Peque, Roger, Said 
(Carlitos 46'), Joel (Othman 62'), Perei-
ra (Romero 46'), Joan, Aleix (Omar 74').

GOLS: 28' Omar (1-0); 38' Lumbreras 
(2-0); 71' Víctor (3-0).

SEGONA
CATALANA

El Mataró va tenir 
moltíssimes ocasions de gol

El CE Mataró va guanyar un partit 
important davant el Sant Adrià i 
puja al segon lloc de la taula.

El partit es va jugar a un alt ritme 
i amb molta intensitat entre dos 
equips que van buscar la victòria, 
proporcionant d'aquesta manera 
un joc molt atractiu i amb moltes 
ocasions de gol, sobretot per part 
de l'equip local que, de tota mane-
ra, va haver de marcar de penal. 

A la primera part l'equip local ja 
va disposar de diverses ocasions, 
les dues més clares a peus de Ricky, 
però també una altra de Lluís, una 
d'Òscar (a la foto de dalt), per no-
més una de clara dels visitants. 

A la represa es va repetir el mateix 

i Willy en va tenir una altra, abans 
que Bargalló fos objecte del penal 
que va transformar Aitor. 

La defensa i la porteria locals 
es va mantenir molt segures i van 
mantenir per cinquena setmana 
seguida la porteria a zero, mentre 
a l'altre costat les ocasions es van 
anar succeint amb el porter visitant 
salvant-ne dues de claríssimes da-
vant Ricky i Bargalló quan el gol ja 
es cantava. Però cap al fi nal també 
el Sant Adrià donar un bon ensurt.

La UD Cirera no va tenir cap opció 
davant un dels equips més forts del 
grup i que és el nou líder després 
de l'ensopegada de la Guineueta.

El partit va començar igualat, 

El Mataró ja és segon
12a jornada (19-20 novembre)
Guineueta - LLAVANERES .................... 2-3
Europa B  - Esp. Can Pi .........................3-0
Lloreda - Martinenc B ........................... 2-1
Besòs BV - Llefià .................................... 4-3
Badia - Carmelo ...................................... 2-1
Fud. Grama - CIRERA .............................3-0
Canyelles - Sarrià ...................................1-0
CE MATARÓ - Sant Adrià .......................1-0
PREMIÀ MAR - SANT POL...................... 2-4

Classificació 
Fund. Grama 26; CE MATARÓ (un partit 
pendent) 24; Guineueta 23; Besòs BV i 
Sant Adrià 21, Sarrià i SANT POL 20; LLA-
VANERES 19; Europa B 16; Lloreda i PREMIÀ 
MAR 15, Llefià 14; Martinenc B, Canyelles 
i Badia 13, CIRERA 11; Esp. Can Pi 9; Car-
melo 7.

13a jornada (26-27 novembre)
LLAVANERES - CE MATARÓ   (DS 18 h) 
CIRERA - Lloreda  (DG 12 h) 
Sarrià - PREMIÀ MAR (DG 12.15 h)
Llefià - SANT POL (DG 17.15 h) 

Derbi maresmenc a Llavaneres i 
partit important a Cirera
El dissabte el CE Mataró juga per 
primera vegada en partit oficial a 
Llavaneres davant un equip irregular 
capaç del millor i del pitjor. 
El diumenge la UD Cirera rep el Llore-
da en un matx força transcendental, 
ja que l'equip cirerenc està en zona de 
descens i no pot permetre's una altra 
ensopegada a casa. La temporada 
passada el resultat va ser 4-2.

Empat al camp del 5è
El juvenil del CE Mataró va empatar 
a un gol al camp del 5è classificat, el 
Gimnàstic Manresa. Ara l'equip groc-i-
negre és 13è amb punts. 
El dissabte rep a les 17.30 hores el 
Girona B que és 10è amb un punt més.
ALTRES RESULTATS.- Juvenil B (Prefer.): 
CE Mataró B - Olot 2-2; Cadet (Pref) 
CEM - Llagostera 0-2; Infantil (Div. 
Honor): Nàstic Manresa - CEM 1-2. El 
Mataró és cinquè amb 18 punts.

 Un gol de penal decideix

Nova victòria mataronina. | D.F

amb respecte entre els dos equips 
i sense que cap dels dos es llancés 
a l'atac. El Cirera va tenir les pri-
mer ocasions en rematada d'Izar i 
en un possible penal per mans no 
assenyalat. Aquestes dues jugades 
van esperonar l'equip local que va 
agafar les regnes del partit i mos-
trant-se molt resolutius va marcar 
dos gols abans del descans.

A la represa els canvis fets per 
Antonio Gonzàlez no van donar 
el resultat esperat i la Grama va 
ampliar el resultat a la sortida d'un 
còrner.

Lliga Nac. Juvenil

El líder va ser superior i resolutiu

www.eltotesport.com |  P. 3FUTBOL
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3  UD MATARONESA

1  PLA D'EN BOET

UD MATARONESA: Rafa, Carlos (Hassan 
67’, Jurado (Vicent 59’), Comas (Lluis 67), 
Toni, Bryan, Aitor, Mosquera, Manolo (Simon 
59’), Aldo (Tommy 67’), Miguel i Pedro. 
PLA D'EN BOET: Jairo (Rubén 67’), Javito 
(Eric 63’), Marc Palau, Collado, Musa, 
Carlos, Diego (Vela 56’), Manu (Cortés 
63’), Ito, Àlex Palau (Valencia 63’) i Valle.

TERCERA
CATALANA

En el derbi de la jornada, els lo-
cals, sabent el bon moment del Pla 
d'en Boet, van plantejar un partit 
molt seriós, que va frenar la sorti-
da fulgurant del Boet. Les jugades 
d'atac es van anar alternant d'àrea 
a àrea, sense gols, fi ns que en el 
minut 29 l'àrbitre va assenyalar 
un penal per mans i Toni des dels 
onze metres va posar per davant 
als arlequinats. 

A la segona meitat tot va seguir 
igual, amb el Boet que en les juga-
des a pilota aturada tenia la seva 
millor arma, mentre la Mataronesa, 
tenia més control de la pilota, i Toni 
en el minut 56 va aconseguir el 

La Mataronesa a roda

12a jornada (20 novembre)

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

Classificació 
Young Talents Badalona Sud 27; MATA-
RONESA 26; Argentona 24; LA LLÀNTIA 
i Districte 030, Premià Dalt 23; MOLI-
NOS 22; Singuerlín i Vilassar Mar B 21, 
Arenys de Mar i Vilassar Dalt 17; Cabrils 
11; La Salut i Santvicentí 10; PLA D'EN 
BOET i Cabrera 9, Turó Peira 8; Pineda 0.

El Molinos rep el líder
El partit més destacat d'aquest cap de 
setmana és al camp del Molinos, on 
l'equip local rep el líder.
13a jornada (27 novembre)
PLA D'EN BOET - Pineda (DS 18 h) 
MOLINOS - Young Talents (DG 12 h)
Arenys Mar - LA LLÀNTIA  (DS 17 h)
Vilassar B - MATARONESA (DS 16.15 h)

Grup 5è (7a jornada)
Juventus - Rocafonda .......................... 3-1
Juvesport - Calella  ............................... 1-5
Sant Pol B - Cerdanyola ACELL ............ 1-1
Iluro - Tiana ............................................0-4
Mataró At. - Dosrius .............................. 7-1
El Tiana és líder amb 24 punts, seguit 
de Rocafonda amb 18 (un partit 
pendent).
Grup 6è (7a jornada)
Tiana B - MOLINOS B .............................. 1-5

El Molinos va guanyar 2-3 al camp del 
Masnou At. i el CE Mataró va perdre 
per 4-1 a Sant Fost.
El Molinos és 2n amb 18 punts i el 
Mataró 10è amb 9.

 La Mataronesa està en bona ratxa

La Mataronesa es va endur el derbi. | D.F

Quarta Catalana
0  VILASSAR DALT

0  UD MOLINOS

UD MOLINOS: Sandro Pulido, Gorka 
(Llavero 82'), Grau, Héctor Deniz, Abel 
Moreno, Roca, Badre, Adán Nevado 
(Óscar 76'), Xavi (Navarro 61'), Augusto 
Campos, Manrique.

1  LA LLÀNTIA

1  VILASSAR MAR B

AD LA LLÀNTIA: Carrión, Sergio 
López, Artero, Alexis, Jordi Cano 
(Blasco 63'), Ibrahima, Isra (Toni Martín 
79'), Jerreh (Aitor Moreno 63'), Diallo 
(Chamarro 55'), Ibu, Sergio Cobo (Ángel 
Vega 63').

El Molinos necessitava refer-se des-
prés de la greu ensopegada de la 
setmana anterior a casa davant el 
Premià de Dalt, en un partit en el 
qual va rebre cinc gols, i ho va fer 
millorant l'aspecte defensiu i man-
tenint la porteria a zero. 

Però no va haver-hi encert en 
atac i es va haver de conformar 
amb un sol punt.

L'equip verd no va poder sumar els 
tres punts davant un rival directe, 
i es va haver de conformar amb 
un sol punt. El partit va ser molt 
disputat amb domini de les defen-
ses. Al quart d'hora de la segona 
part es van avançar els visitants, 
però de seguida va replicar Sergio 
Cobo. Fins al fi nal els dos equips van 
buscar el triomf però sense èxit.

2a Catalana Fem.

segon gol i poc després Comas va 
marcar el 3-0. Va ser un cop dur per 
als visitants que en el minut 71' van 
aconseguir el gol de l'honor, obra 
d'Ito, de falta directa, tot i que ja 
no va servir de res.

el Esporttot FUTBOL
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5  MOSCARDÓ MADRID

13 LA SIRENA CNM

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

PARCIALS: 0-5, 2-3, 0-2, 3-3.

DIVISIÓ HONOR 
FEMENINA

La Sirena va estrenar 
el nomenament amb un 
triomf fàcil

L'equip de La Sirena CN Mataró, 
uns dies després de conèixer que 
havia estat escollit com a millor 
equip català de l'any 2016 pel Jurat 
de la Nit de l'Esport Català, es va 
desplaçar a Madrid per enfrontar-se 
a un equip que estava per sobre 
però que no va ser rival i va acabar 
cedint a la superioritat mataronina. 

L'equip de Florin Bonca va de-
cidir el matx en el primer quart 
amb un parcial de 0-5, per molt 
que a la porteria rival hi hagués 
la internacional Patrícia Herrera, 
que poc va poder fer davant l'allau 
de joc mataroní.

Després el partit es va igualar 

El Quadis, després de dues derro-
tes seguides, davant els dos equips 
vallesans que persegueixen el líder, 
es va retrobar amb el triomf en 
un partit força còmode davant el 
Catalunya jugat en horari poc ha-
bitual de dimarts i en un dia plujós, 
en el qual, a darrera hora, el sol va 
aparèixer per fer d'espectador del 
primer triomf local a casa aquesta 
temporada. 

El Quadis va sortir concentrat 
i els visitants no, i de seguida el 
marcador assenyalava un 2-0. La 
diferència al fi nal del primer quart 

una mica, però la diferència va anar 
augmentant fi ns als vuit gols fi nals, 
clara demostració de la superioritat 
mataronina, que va permetre que 
tinguessin minuts les jugadores 
més joves.

Van destacar, com en el darrer 
partit, Ciara Gibson i Clara Cambray, 
autores entre les dues de més de la 
meitat dels gols de l'equip.

El Terrassa sorprèn
5a jornada (19 novembre)
Mediterrani - Sabadell ........................3-21
Moscardó - LA SIRENA CNM ...............5-13
Rubí - Dos Hermanas ..........................14-7
Zaragoza - Concepción ........................8-9
Terrassa - Sant Andreu ..................... 10-10

Classificació 

Sabadell 15, Sant Andreu, i Terrassa 
10; LA SIRENA CNM i Moscardó 9; 
Mediterrani 6; Rubí 4; Dos Hermanas i 
Concepción 3; Zaragoza 1.

6a jornada (27 novembre, 12 h)
LA SIRENA CNM - Terrassa

Arriba la revelació
Aquest dissabte arriba l'equip que, de 
moment, és la revelació de la tempora-
da, i que el passat cap de setmana va 
treure un empat a un dels equips pun-
ters com és el Sant Andreu. La tempo-
rada el resultat va ser de 11-4.

El Quadis ja és cinquè
6a jornada (19 novembre)
Navarra - Rubí ........................................9-4
QUADIS CNM - Catalunya ................... 10-4 
Canoe - Terrassa ..................................7-10
Molins - Mediterrani ............................3-15
CN Barcelona - Barceloneta  ..............4-6
Sant Andreu - Sabadell.......................9-14

Classificació 

Barceloneta 18; Terrassa i Sabadell 15; 
CN Barcelona 12, QUADIS CNM i Canoe 
9, Sant Andreu 7; Rubí i Navarra 6, 
Mediterrani 4; Molins i Catalunya 3.
7a jornada (30 novembre, 14 h)
QUADIS CNM - Canoe Madrid

El dimecres la "bèstia negra"
La celebració el dissabte de l'elecció del 
president de la Federació Espanyola ha 
fet canviar els horaris i el Quadis rebrà 
el Canoe madrileny el dimecres vinent. 
L'equip madrileny s'ha convertit en la 
"bèstia negra" i en les dues darreres 
temporades ha derrotat cinc cops el 
Quadis (quatre en lliga i una en Copa). 
El darrer triomf va ser la temporada 
13-14 per 10-6.

El millor equip català de l'any 
2016 guanya a Madrid 

Victòria còmoda del Quadis

Enfrontament del curs passat. | ARXIU

Div.Honor Masc.

10 QUADIS CN MATARÓ

4  CATALUNYA

QUADIS CN MATARÓ: Marc Pannon, 
Ramiro Veich (2), Víctor Roqué, Marc 
Corbalán (3), Víctor Fernàndez (1), Raül 
Loste, Pol Barbena (2), Gustavo Guima-
raes, Àlex Codina (1), Thomas Lucas (1), 
Pau Schnizler, Albert Merino.

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

ja era de tres gols i al descans de 
cinc. L'equip local es va relaxar una 
mica al tercer, però en el darrer 
va tornar a prémer l'accelerador.

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

32 SANT MARTÍ ADRIAN.

JOVENTUT MATARÓ: Pol Gavañach, 
Pascual Flores i Daniel Torvisco porters; 
Dani Aguilera, Bernat Bonamusa (6), 
Jan Bonamusa (2), Àlex Bosch (3), 
Berenguer Chiva, Pepo Juàrez (4), 
Marc López (1), Carlos López (3), Bernat 
Muñoz (5), Marc Pey, Oriol Prat (3), Pol 
Vallhonesta, Manel Núñez (1).

PARCIALS CADA 5': 1-1, 2-5, 5-7, 7-11, 
10-14, 11-15 descans; 13-17, 16-20, 20-24, 
23-28, 26-31, 28-32.

26 JOVENTUT MATARÓ

21 CARDEDEU

JH MATARÓ: Laia Argelich i Marta Espejo 
porteres; Irene Hernàndez (4), Laia Nonell 
(3), Glenda Alís, Saray Romer, Ona Muñoz 
(7), Clara Poo (7), Isabel Latorre (1), Marina 
Seda (2), Katina Juárez (2).

1A ESTATAL
MASCULINA

Els mataronins no van poder 
trencar la mala ratxa i van 
perdre a casa

El Joventut Mataró va rebre la ter-
cera derrota consecutiva en perdre 
davant un dels equips més potents 
de la competició, que és el segon 
classifi cat i el màxim golejador. 
Amb aquesta derrota l'equip local 
queda a només dos punts de les 
posicions de descens. 

L'equip visitant no va tardar a 
agafar un avantatge de quatre gols 
(3-7), i després va saber mantenir 
aquesta diferència fi ns al descans, 
tot i la millora de l'equip local en 
l'aspecte ofensiu.

A la represa l'equip visitant, amb 
gent molt experimentada, va con-
tinuar controlant la situació, ja que 
la diferència en el marcador es va 
anar movent sempre entre els 3 i 
els 5 gols, cosa que va fer que mai 
patís per emportar-se els dos punts, 
destacant la gran tasca dels seus 
esquerrans a l'ala dreta de l'atac.
L'equip mataroní, tot i donar bona 
imatge i malgrat la gran segona 
part de Bernat Bonamusa (6 gols 

El JH Mataró va guanyar, demos-
trant caràcter de líder, un partit que 
a la primera part s'havia complicat 
mol,  ja que el Cardedeu va arribar 
a dominar de cinc gols.

L'equip local, que tenia la baixa 
de Sandra Fargas la seva màxima 
golejadora, va anar anivellant, i va 
fer una gran segona part. Amb un 

El líder perd a casa
10a jornada (19 novembre)
JOVENTUT MATARÓ - S. Martí .........28-32
S Joan Despí - S.Esteve Palaut. .....29-25
S.Bonanova - La Roca ......................29-33
Sant Cugat - Sant Quirze ................26-27
Sesrovires - Montcada ......................22-17
Bordils B - Granollers B ...................22-25
Sarrià - Palautordera .......................25-26
OAR Gràcia - Esplugues .................. 30-25
Classificació 
Sarrià 18, Sant Quirze, Granollers B, S. 
Martí Adrianenc 16, Sesrovires 14, La 
Roca 13; Montcada i Sant Joan Despí 
11; Palautordera 8; S.Esteve Pal. 7; JH 
MATARÓ, Sant Cugat 6, Salle Bonanova 
5; Esplugues i OAR Gràcia 4, Bordils B 3.

11a jornada (26 novembre, 18 h)
S.ESTEVE PALAUT.- JH MATARÓ
Primer partit en categoria estatal en 
aquesta pista de l'equip mataroní.

El Joventut més líder
9a jornada (19 novembre)
OAR Gràcia - Granollers At. ............29-32
Lleida Pardinyes - Gavà ....................33-21
Vilamajor - S.Joan Despí B ..............32-31
JH MATARÓ - Cardedeu .....................26-21
Sant Quirze - Ascó  ...........................25-25
Vilanova Camí - Coope Sant Boi ... 24-24
Canovelles - Montcada ....................37-20
Classificació
JH MATARÓ 18, Sant Quirze 15; Lleida 
Pardinyes i Vilamajor 124, Granollers 
At. 13; Cardedeu 12; Vilanova Camí 10; 
Ascó 8; SJ Despí B i Canovelles 6, Sant 
Boi 4; Gavà i Gràcia B 3; Montcada 0.
10a jornada (27 novembre, 18 h)
ASCÓ - JHMATARÓ  

ALTRES RESULTATS
2a Catalana: Rubí- JHM B 23-22; Juv. 
masc.: JHM - Castelldefels 40-36; Juv. 
fem: Riudellots - JHM 21-13; Cadet: Safa 
Gavà- JHM 28-21; Infantil (Lliga Cat): 
JHM- Esplugues 33-31; Inf. femení (1a 
Cat): Sant Martí - JHM 13-30.
1a Cat. fem.: Llavaneres- Cardedeu B 
24-17; 3a Cat. masc: Llavaneres Caldes 
d'Estrac - Vilanova 34-24.

Guanyen amb caràcter de líder

Sempre van anar a remolc

gran treball defensiu en 4:2 va des-
tarotar l'atac rival, i la gran actua-
ció de la portera Marta Espejo s'hi 
va afegir, fent que l'equip visitant 
només marqués 6 gols en tota la 
segona part. I en atac es va com-
pletar la feina amb un bon joc col-
lectiu, amb Clara Poo i Ona Muñoz 
molt resolutives.

en aquests trenta minuts), mai es 
va veure que fos capaç de poder 
remuntar el partit.

El JHM sense superar el rival. | d.f

Remuntada del Joventut. | d.f

Lliga Cat.Fem.

el Esporttot HANDBOL
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Les mataronines, després 
d'una gran segona part, 
es mostren superiors a 
l'Arenys Bàsquet

Les noies d'Adrià Castejón visita-
ven la pista de l'Arenys en el der-
bi maresmenc de Copa Catalunya 
femenina, amb la intenció de se-
guir en les posicions capdavante-
res de la classifi cació, i així ho van 
aconseguir.

Les grogues ja van començar 
molt intenses, amb un primer par-
cial de 10 a 18, tot i que les are-
nyenques van reaccionar al segon 
quart, tornant el parcial i enviant 
el partit empatat a 26 al descans. 
La sentència del partit va arribar 
a la segona part, on l'actuació de 
Magriñà i Kador va ser determi-
nant per sumar una nova victòria.

Partit complicat dels d'Alberto Peña a 
la pista de l'Artés, quart classificat de la 
categoria, on, a més a més, s'hi sumava la 
baixa de Marc Rubio, importantíssim els dos 
últims partits per als taronges.
La defensa no va funcionar i des del primer 
moment es van veure a remolc d'un Artés 
molt més fluid ofensivament. A la segona 
part les circumstàncies no van millorar i els 
mataronins van sumar la primera derrota.

Els de Charly Giralt no van poder reaccionar 
i aconseguir una victòria a la pista del Sant-
feliuenc per trencar la mala ratxa a lliga 
EBA i van caure derrotats amb claredat.
Amb un parcial de sortida de 23 a 8, era 
evident que tampoc seria el dia per als 
maresmencs que es van veure superats en 
tot moment, anant a remolc i sense perme-
tre que els jugadors anessin guanyant la 
confiança necessària per poder remuntar.

Superioritat mataronina. | ARXIU

1a derrota de la temporada. | ARXIU No poden parar la mala ratxa. | ARXIU

El Platges de Mataró 
s'endú el derbi maresmenc

Derrotes del Mataró Parc Boet i el Feimat

91  CB ARTÉS

71  MATARÓ PARC BOET

MATARÓ PARC BOET: Vàzquez, Smith 
(9), Canals (3), Hermoso (3), Naharro 
(15), Jansen (10), Franch (15), Corella 
(8), Cid i Forcada (4). 

49 ARENYS BÀSQUET

62 PLATGES DE MATARÓ

PLATGES DE MATARÓ: Kador (18), 
Gómez (4), Murat (3), A. García (2), 
Magriñà (24), E. García, Cárceles, López, 
Harris (9) i Keohe (2). 20 de 44 en tirs 
de 2, 6 de 19 en tirs de 3 i 4 de 10 en 
tirs lliures.

PARCIALS: 10-18, 16-8, 11-16 i 12-20.

83 CB SANTFELIUENC

61  MATARÓ FEIMAT

MATARÓ FEIMAT: Diallo (6), Guallar 
(11), Serratacó (4), Rodríguez (4), Ventura 
(6), Viñallonga (5), Romero (4), Espiga (5), 
Tardio (2), Coll (8), Miralles (6) i Traver.

LLIGA EBA 
- Grup C

Cauen a la penúltima 
posició
8a jornada
Santfeliuenc - MATARÓ FEIMAT ...... 83-61
Sant Nicolau - JAC Sants ................74-92
Collblanc - Olivar ................................81-78
ARENYS - Cornellà .............................64-72
Calvià - Menorca ................................72-58
Grup Barna - Martorell..................... 64-71
Castellbisbal - Salt ........................... 82-63

Classificació 
Martorell i Menorca, 14; Castellbis-
bal i Cornellà, 10; Calvià (-1 partit), 
Santfeliuenc i Grup Barna, 12; ARENYS (-1 
partit), Colblanc (-1 partit) i JAC Sants, 11; 
Sant Nicolau, Olivar i MATARÓ FEIMAT, 10; 
Salt (-1 partit), 9. 

9a jornada
Aquest diumenge a les 18.30 h, el Mataró 
Feimat rebrà el CB Salt al Josep Mora, en 
una nova ocasió per acabar amb la ratxa 
de derrotes, i més si considerem que el 
seu rival ocupa l'últim lloc de la taula.

Recuperen la 3a posició
Al capdavant de la taula Barça CBS i 
Cerdanyola comparteixen el liderat de la 
categoria i recuperant la tercera posició, 
dues derrotes per sota, ja apareix el 
Platges que aquest diumenge a les 
16.30h buscarà no despenjar-se al Josep 
Mora on rebrà el CN Terrassa.

Classificació 
Barça CBS i Cerdanyola, 19; PLATGES DE 
MATARÓ, 17; Jet Qsport, 16; Igualada i CN 
Terrassa, 15; ARENYS, 13; Sese, Tarragona 
i Granollers, 12. 

Són segons compartint 
liderat
El Mataró Parc Boet ha caigut a la 
segona posició però compartint liderat 
amb el Sant Josep. Aquest dissabte a les 
19:15 rebrà el Vic a l'Eusebi Millán.

Classificació 
Sant Josep i MATARÓ PARC BOET, 15; Vic, 
Artés i Granollers, 14; Sant Cugat, 13; 
Sant Narcís i Santa Coloma, 12; Bisbal i 
Badalonès, 11; Pia Sabadell i Sant Quirze, 
10; Sabadell, 9 i Sant Gervasi, 8.

Copa Catalunya F.

Copa Catalunya M.

el Esporttot BÀSQUET
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La plantilla del Futsal Aliança. | CEDIDA 7  ALIANÇA MATARÓ

3  MONTSANT FS

FUTSAL: Picado, Sevilla, Abdick, López 
(3), Chiheb (1), Rodríguez (1), Caballeria 
(1), Carlos Villarin, Cristian Villarin (1), 
Catà i Novo.

El conjunt mataroní va acon-
seguir una gran remuntada el 
dia de la presentació del club

El sènior A del Futsal Aliança 
Mataró es va refer de la derrota 
patida a casa fa 15 dies davant la 
Fundació Grama, guanyant davant 
el seu públic 7-3 el Montsant de 
Barcelona. Tot i el resultat fi nal, 
hem de destacar que els mataro-
nins van començar el matx perdent, 
i no va ser fi ns al tram fi nal de la 
primera part que van capgirar la 
situació.

A la segona part el conjunt vermell 
es va mostrar superior al seu rival 
i va ser molt més efi caç de cara a 
porteria, una faceta del joc que ha 
fet que fi ns ara s’escapessin alguns 
dels punts que han volat del Teresa 
Maria i Roca.

TERCERA 
NACIONAL

Recuperen una posició 
9a jornada 
CANET - Arrels .........................................8-1
ARENYS DE MUNT - Sant Cugat .......... 3-7
Vacarisses - Isur .................................... 4-3
Castellar - PINEDA .................................8-5
SAN J. VILASSAR - PREMIÀ DE MAR .. 7-4
ALIANÇA MATARÓ - Montsant ..............7-3
Lliçà d'Amunt - Montcada ................... 3-2
Fund. Grama - Centelles ...................... 5-2

Classificació 
CANET, 24; Lliçà d'Amunt, 21; Fun-
dació Grama, 19; ALIANÇA MATARÓ i 
Vacarisses, 18; Isur, 17; Sant Cugat, 
15; Montsant, 13; Montcada, COVER 
PREMIÀ MAR i SANT JOAN VILASSAR, 
12; Arrels, 10; Castellar, 9; Centelles, 7 i 
PINEDA i ARENYS DE MUNT, 3.

10a jornada
El Futsal Aliança Mataró visitarà la 
pista del Pineda diumenge a les 12.30.

El juvenil del Futsal Inlingua Mataró 
va sumar 3 punts en una de les pistes 
més complicades de la categoria 
com és la de l'Acció Sant Martí. Els 
mataronins van guanyar 4-7 després 
de fer un gran partit.

Foto de família del CE Futsal Mataró. | D.F

Diumenge passat, 20 de novembre 
a les 10 hores al Pavelló Teresa 
Maria Roca de Mataró, el CE Futsal 
Mataró va celebrar la presenta-
ció ofi cial de tots els seu equips 
d'aquesta temporada 2016-17. 
Enguany el club compta amb 26 
equips, 3 sèniors i 23 equips de 
base, 280 jugadors que amb les 
seves respectives famílies, dele-
gats, directius i patrocinadors for-
men part d’aquesta gran família de 
prop de 1.000 persones que és el 
Futsal Mataró.

L'acte va començar amb la des-
fi lada de tots els equips de l'enti-
tat, tot seguit el regidor d'esports, 

Josep Maria Font i el president de 
l'entitat van fer els parlaments de 

rigor, i per acabar es va fer la tra-
dicional foto de família.

La presentació oficial del club va ser tot un èxit

Victòria del Futsal Aliança

D. Honor Juvenil

www.eltotesport.com |  P. 8FUTSAL
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1  MIS IBÉRICA MATARÓ

2  CP VILANOVA

MIS IBÉRICA MATARÓ: Albert 
Povedano (porter), Èric Florenza, Marc 
Povedano, Jordi Bartrès, Marc Figa, 
Èric Serra, Ferran Guimerà, Àlex Cante-
ro (1), Oriol Lladó i Sergi Grané (ps).

3  MEDICARE SYSTEM

4  CP MANLLEU

MEDICARE SYSTEM MATARÓ: Èrika 
Arellano (portera), Carla Fontdeglòria 
(1), Ona Castellví (1), Xantal Piqué, 
Aina Florenza, Joana Xicota, Anna 
Fontdeglòria, Júlia Canal, Marta Soler 
(1) i Ariadna Escalas (ps).

PRIMERA 
ESTATAL

Jordi Esteve va tornar a 
Mataró firmant una exhibició 
a la porteria visitant 

El Mis Ibèrica Mataró havia redre-
çat el seu camí d’aquesta tempo-
rada encadenant dues victòries i 
aspirava, en el partit contra el Club 
Patí Vilanova de Jordi Esteve, a 
situar-se clarament en la disputa 
per l’ascens. Però ben aviat es va 
veure que el Vilanova era un equip 
sòlid i experimentat i que David 
Aguilar faria patir els mataronins 
jugant molta estona dins l’àrea lo-
cal. Després d’uns primers minuts 
de tempteig, el ritme es va accelerar 
amb ocasions a les dues porteri-
es. El Mis Ibérica va tenir diverses 

El Manlleu es va endur el 
partit pràcticament a l’últim 
minut després de remuntar 
l’avantatge local 

Després de començar la lliga amb 
4 derrotes, les noies del Medicare 
System Mataró buscaven reacci-
onar en el partit que, a priori, no 
semblava el més propici, ja que el 
CP Manlleu, líder imbatut i sub-
campió de la temporada passada, 
era el rival que visitava el Jaume 
Parera. Però sí que va arribar la 
reacció i les mataronines van do-
minar durant molts minuts tant 
el joc com el marcador. Amb gols 
d'Ona Castellví i Carla Fontdeglòria 
el Mataró es va avançar i el Manlleu 
només va poder anotar en una ju-
gada preparada. Així es va arribar 

ocasions però no va ser fi ns a un 
refús, que Cantero va marcar el 
primer gol del partit.

A la represa va continuar la ma-
teixa dinàmica, on els porters van 
ser els grans protagonistes pràcti-
cament parant-ho tot, fi ns que als 
12 minuts els visitants van aprofi tar 
una superioritat per empatar el 
partit. Als minuts fi nals, amb els 
dos equips bolcats a l'atac, van 
tornar a ser els vistants que a 1'20 
pel fi nal van fer l'1-2.

Derrota que estanca
Jornada 7
ARENYS DE MUNT - Lleida Alpicat......... 6-3
Palafrugell - GEiEG ....................................5-4
Sant Feliu - Sant Cugat ............................4-5
SHUM Maçanet - Raspeig .........................5-1
Calafell - Barça B ........................................ 3-1
Tordera - Asturkockey .............................. 3-1
MATARÓ - Vilanova ..................................... 1-2

Classificació
Palafrugell 19; Vilanova, 14; Calafell, 13; 
Sant Cugat, Tordera i ARENYS DE MUNT, 
12; Asturhockey i SHUM Maçanet, 10; 
Lleida Alpicat i Barça B, 9; MATARÓ 8; 
Sant Feliu, 7; GEiEG, 4; Raspeig, 1 punt.

Desplaçament a Girona
Els mataronins visiten la pista del 
penúltim classificat, el GEiEG gironí, on 
tenen una bona oportunitat per tornar a 
recuperar el camí de la victòria i evitar 
quedar-se més estancats a la part baixa 
de la classificació.

Continuen a la cua 
sense puntuar
Jornada 6
Rivas Las Lagunas - Gijón .......................3-6
Sferic Terrassa - Bigues i Riells ............. 1-2
Alcorcón - Las Rozas .................................. 1-1
Voltregà - Sant Cugat ..............................4-0
MATARÓ - Manlleu .....................................3-4
Cerdanyola - Vilanova ..............................3-0
Liceo - Palau Plegamans .........................0-4

Classificació
Manlleu, 18; Voltregà i Bigues i Riells, 16; 
Gijón, 15; Palau Plegamans 10; Cerdanyo-
la i Liceo, 9; Sferic, Vilanova i Sant Cugat, 
6; Las Rozas i Alcorcón, 4; Rivas Las 
Lagunas, 1 i MATARÓ, 0 punts.
Visita a Cerdanyola
El CHM tindrà un partit complicat a 
Cerdanyola diumenge a les 18.30h.

Domini sense premi del Mis 
Ibérica Mataró contra el Vilanova

No n'hi va haver prou amb un gol. | D.F

OK Lliga Fem.

al descans amb un 2-1 al marcador.
La segona part semblava que 

permetria donar la sorpresa, amb 
les mataronines marcant el 3-1. 
A falta de 10 minuts la truita va 
començar a girar amb el Manlleu 
anotant el 3-2, i llençant-se a l'atac. 
Aconseguiria empatar a falta d'1:30 
i remuntaria 20 segons després 
gràcies a una falta directa.

El Medicare System encadena 5 derrotes 

el Esporttot HOQUEI PATINS
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Les noies del juvenil de l'IHC es van classifi car per la fase fi nal estatal. | D.F

Va perdre davant el 
Castelldefels, però obté el 
segon lloc en superar clara-
ment Covadonga i Hocquet

El passat cap de setmana es va dis-
putar al Camp Municipal de Hockey 
de la nostra ciutat la fase de sector 
del Campionat d'Espanya juvenil 
femení, amb quatre equips, entre 
ells l'Iluro Hockey Club, disputant-se 
les dues places que donaven accés 
a la fase fi nal. I l'equip local que 
dirigeix Jordi Barrio, tot i haver 
perdut el primer partit davant el 
Castelldefels, va sobreposar-se i 
guanyant clarament els dos se-
güents partits es va classifi car per 
a la citada fase fi nal.

En el primer partit, el divendres, 

l'Iluro HC va perdre per 1-2 davant 
el Castelldefels. El dissabte va supe-
rar per 5-0 el Covadonga de Gijón 
i fi nalment el diumenge en el de-
cisiu partit que tancava la fase, va 
guanyar per 4-0 l'Hocquet madri-
leny, que el dia abans també havia 
perdut per un ajustat 0-1 amb el 
Castelldefels.

La fase fi nal es disputarà a 
Santander del 3 al 6 de desembre.
Formen l'equip: Carla Moya, Marina Galin-
do, Inés Fanlo, Sara Ayter, Ana Luque, Gisel.
la Llobet, Mireia Montasell, Paula Picón, 
Anna Maragall, Marta Dorda, Anna Tolrà, 
Carla Cabrera, Cristina Beltran, Natalia 
Tarensi, Maria Correas, Adriana Montiel, 
Maria Fernàndez.
L'entrenador és Jordi Barrio, amb Arseni 
Sañé de segon i Joan Tolrà és el delegat.

L'Iluro HC juvenil es classifica 
per a la fase final estatal

Bon paper del Dojo Cervantes al 
Campionat de Catalunya de karate

Sort diversa per 
al CV Mataró

Els alumnes de l'escola van 
aconseguir tres medalles, 
2 ors i una plata

El passat dissabte 19 es va celebrar 
a Lliçà d'Amunt el Campionat de 

Catalunya de Karate 2016, on El 
Dojo Cervantes va participar amb 
5 alumnes, després d'uns quants 
anys de no fer-ho. Els alumnes 
van ser Samuel Mayo, José Luís 
Diaz, Max Montlleó, Sergi Moreno 
i David Paez.

L'escola va aconseguir tres me-
dalles on Sergi Moreno va quedar 
Campió de Catalunya a la modalitat 
de Kata, José Luís Diaz a la moda-
litat de Combat i Max Montlleó va 
aconseguir el subcampionat en la 
modalitat de combat.

La delegació del Dojo Cervantes. | D.F

Mentre que el sènior 
masculí va caure clarament 
contra l'Andorra, el femení es 
va imposar de manera 
contundent a Girona

El CV Mataró va sumar una victò-
ria i una derrota, les dues clares, 
en els partits disputats la passada 
jornada. Els nois visitaven la pista 
del líder, l'Andorra, on el resultat va 
ser prou explícit perdent per 3-0 
(25-18, 25-7 i 25-23). Els mataro-
nins només van poder plantar cara 
a l'últim set, tot i que fi nalment 
també es va escapar.
CV Mataró: Alex Servent, Vladi González, 
Alex fernández, Julián Espadas, Marc Ramón, 
Èric Serrano, Marc Llinàs, Èric Neila, Sergi 
Mesa. Ent. Míriam Esqué.

Les noies s'exhibeixen a Girona
El sènior femení va aconseguir una 
important victòria a Girona que el 
consolida a la zona alta te la classi-
fi cació. Tot i el marcador de 0-3 (23-
25, 22-25 i 14-25) els dos primers 
sets van ser força igualats, i la su-
perioritat no va ser clara fi ns al 3r.
CV Mataró: Desiree Pérez, Júlia Villar, 
Sandra Leo, Mariona Rubio, Olga del Palacio, 
Alba Madueño, Marta Claramunt, Mavi Pérez, 
Laura Ruiz, Cristina García i Mónica Cruz. 

Dojo
Cervantes

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

dojocervantes@fcarcasona.es
www.dojokaratecervantes.es

félix  7º DAN

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

www.eltotesport.com |  P. 10POLIESPORTIU
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Atletisme | Els més destacats 
laietanencs són premiats en 
la Festa dels Atletes
El passat dissabte es va celebrar 
al Complex del Centre Atlètic 
Laietània la tradicional Festa 
dels Atletes on el club va premi-
ar els seus atletes que més van 
destacar durant la passada tem-
porada. El guardó més preuat és 
el Trofeu al Mèrit i aquest any 
2016 ha estat per a Chuso Garcia 
Bragado, el marxador olímpic, 
que reeixia per segona vega-
da, i per a la velocista Martina 
Ballesteros, que obtenia el seu 
primer Trofeu al Mèrit.

També va rebre una distinció 
Raquel Gonzàlez, la marxadora 
del FC Barcelona i formada a l'al-
tre club de Mataró, el GA Lluïsos, 

per haver estat la primera atleta 
nascuda a Mataró en participar 
en uns Jocs Olímpics.

Taekwondo | El Tonbal va su-
mar un bronze al Campionat 
de Catalunya Júnior
El passat diumenge es va dispu-
tar el Campionat de Catalunya 
júnior en modalitat de com-
bat al Pavelló de la Mar Bella a 
Barcelona on el Club Tonbal hi 
va participar amb 4 alumnes. La 
millor classifi cada va ser Hafsa 
Samadi que va aconseguir pujar 
al tercer calaix del podi en pes 
mig femení de fi ns a 63kg.

Bàsquet| El Boet Fedamar 
aporta tres jugadors als 
Special Olympics.  
Aquest cap de setmana a Reus 
es celebren els Specials Olympic 

i tres jugadors del Boet Fedamar 
han estat seleccionats, així com 
l'entrenador de l'Equip, Germi 
Ars, per portar una de les se-
leccions que hi participa. Els 3 
jugadors són Dani Duran, Ferran 
Gironès i Edgar Barceló.

Tennis Taula| Gàlia Dvorak 
disputa la Lliga Europea de 
Nacions amb Espanya  
La palista mataronina Gàlia 
Dvorak va jugar amb Espanya 
contra el combinat suís el passat 
dimarts la segona jornada de la 
Lliga Europea de Nacions, des-
prés de caure a la 1a davant de 
Polònia, on l'equip espanyol es 
juga el pas al Campionat d'Euro-
pa 2017. Després d'aquest partit, 
només quedaran 2 jornades, el 
24 de gener i el 7 de Març. 

Més notícies esportives de la nostra ciutat

envieu informació a redaccio@eltotesport.com

el Esporttot POLIESPORTIU

TOTESPORT 1452 (11).indd   1 23/11/16   11:25



Sin título-1   1 23/11/16   9:21



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

Marea Negra  12:15  16:00  18:15  20:30  22:45  01:00 

Aliados  12:00  16:30  18:00  19:15  20:45  22:00  23:30 

La reina de España  12:00  16:15  19:00  21:50  00:30 

Animales fantásticos y dónde encontrarlos 

 12:00  16:20  19:10  20:00  22:00  00:45

 [dv.-ds.] 22:45     [ds.] 12:30            [En català]   12:20  15:50  

La llegada 12:15  16:30  19:00  20:10  22:35  01:00 

No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas            

 18:35  22:45  00:50         [dv.,dg.-dl.] 20:40       [dl.-dj.] 17:00

Jack Reacher: Nunca vuelvas atrás 

 22:00  00:35       [dl.-dj.] 16:00

Sully 12:15  15:50            [dg.-dj.] 22:45 

Trolls 12:15  16:00  18:05            [dv.-dj.] 17:00          [ds.] 20:40

Inferno 00:45

Un monstruo viene a verme 

 12:10  18:15  20:30  22:45  01:00      [ds.] 16:00

Cigüeñas 12:10

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

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

La historia de Jan 17:00  19:00 (27 nov.)     

Ocine Arenys
93 792 33 90 · Golfes: dissabtes                                                          

Aliados  

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

Marea Negra  

 16:00  18:20  20:30  22:40         [dv., dl.-dj.] 20:20  22:30

La reina de España  

 16:30  19:30  22:30           [dv., dl.-dj.] 19:15  22:15

Animales fantásticos y dónde encontrarlos 

 16:00  19:00  22:00

Un traidor como los nuestros 122:30         [dv., dl.-dj.] 22:20

La llegada 

 16:10  18:00  20:15  22:30

Como reinas 18:10

No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas  

 16:00  18:20               [dv., dl.-dj.] 18:10 

Jack Reacher: Nunca vuelvas atrás 22:15

El ciudadano ilustre  20:15               [dv., dl.-dj.] 20:10

Peppa Pig. Las botas de oro 16:45

100 metros 20:00

Sully 20:30

Trolls  16:20  18:20               [dv., dl.-dj.] 18:00

Un monstruo viene a verme 22:30      [dv., dl.-dj.] 22:20

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

fàcil! a www.totmataro.cat/agenda

Cinemes
www.totmataro.cat/cinema
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Cinema: Redacció

 El Foment Mataroní acollirà el 
26 de novembre la primera Mostra 
VOC (Versió Original en Català). 
Una iniciativa impulsada per 
Òmnium Cultural que s’emmarca 
dins el projecte VOC, que té com a 
objectiu potenciar la producció en 
llengua catalana així com la creació 
nous públics per a l'audiovisual i 
el cinema català.Concretament, 
la Mostra suposa la cloenda dels 
Premis VOC que atorgarà un pre-
mi al Millor Curtmetratge, Millor 

Òmnium porta a Mataró la Mostra VOC per 

promocionar la producció catalana

Websèrie i Millor Micrometratge. 
Cada categoria, a més, entregarà 
un premi popular. 

La mostra constarà de dues ses-
sions: una de matí, de 10 a 14h, i 
una altra de tarda, de 17 a 21h. 
Cada sessió està dividida: primer 
una part de 90 minuts en què es 
visualitzarà una selecció dels curt-
metratges participants; 15 minuts 
de pausa per poder votar el mi-
llor curtmetratge vist; 10 minuts 
per veure un capítol d’una web-
sèrie i un micrometratge. La sessió 
s’acabarà amb la projecció de dos 
llargmetratges. 

La presentació de la Mostra VOC.

Pregunta de la setmana
Quines altres pel·lícules 
ambientades a la II Guerra Mundial 
ha protagonitzat Brad Pitt?

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

Resposta del núm. 1747
‘3’

Guanyadors:
Aniol González Alfonso.

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

Més cinema a: www.totmataro.cat

UNA SECCIÓ
PATROCINADA PER

Concurs de Cine
2 entrades

núm. 1747 del 25 de novembre a l'1 de desembre de 2016

Tot Cinemes 1747.indd   3 22/11/16   19:57



Cinemes Les estrenes núm. 1747 del 25 de novembre a l'1 de desembre de 2016

ALIADOS

En Max és un espia del bàndol aliat a la 
II Guerra Mundial que s'enamora de la 
Marianne després d'una perillosa missió 
al nord d'Àfrica. La parella comença una 
relació amorosa fins que li notifiquen 
que ella pot ser una agent dels nazis.
Direcció: Robert Zemeckis
Intèrprets: Brad Pitt, Marion Cotillard, 
Lizzy Caplan, Matthew Goode
124min

MAREA NEGRA 

Basat en els esdeveniments succeïts al 
golf de Mèxic a l'abril del 2010, quan un 
accident en un oleoducte va causar una 
catàstrofe que va matar 11 persones i en 
va ferir 16, provocant una de les catàs-
trofes mediambientals més greus. 
Direcció: Peter Berg
Intèrprets: Mark Wahlberg, Kurt Russell, 
Kate Hudson, John Malkovich
107min

LA REINA DE ESPAÑA

Macarena Granada, la gran estrella ame-
ricana d'origen espanyol, retorna per 
encarnar a Isabel la Catòlica. En assa-
bentar-se de la notícia, Blas Fontiveros, 
que és a l'Alemanya nazi, decideix tornar 
i retrobar-se amb vells amics.
Direcció: Fernando Trueba
Intèrprets: Penélope Cruz, Antonio 
Resines, Neus Asensi, Ana Belén, Javier 
Cámara, Chino Darín

LOS EXÁMENES

En Romeo és un metge que va deixar 
enrere les il·lusions del seu matrimoni i 
de Romania. Tot el que importa ara és la 
seva filla, però és atacada al carrer i farà 
tot el possible per garantir que no per-
torbi el destí que ha triat per a ella.
Direcció: Cristian Mungiu
Intèrprets: Vlad Ivanov, Maria-Victoria 
Dragus, Ioachim Ciobanu
128min

AMARÁS SOBRE TODAS...

Una boja nit de primavera, Teo, un pintor 
en hores baixes, conquesta Ana, que 
descobreix en ell una persona excitant, 
divertida i eufòrica. Després, al llarg del 
temps, tots dos es troben en diferents 
llocs i la relació es complicarà. 
Direcció: Chema de la Peña
Intèrprets: Israel Elejalde, Lidia Nava-
rro, Nathalie Seseña, Eva Voucherite
94min

EN EL BOSQUE

Dues germanes viuen enmig d'un bosc a 
Carolina del Nord. Quan una nit marxa la 
llum, tothom es preocupa perquè pugui 
venir una guerra i s'acabi la civilització. 
Però elles volen que torni la llum per re-
cuperar el seu peculiar modus de vida. 
Direcció: Patricia Rozema 
Intèrprets: Ellen Page, Evan Rachel 
Wood, Max Minghella
101min
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ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN ARGENTONA:ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN ARGENTONA:
C/ Passatge dels Amics d’Argentona, 2 ARGENTONAC/ Passatge dels Amics d’Argentona, 2 ARGENTONA
(Ctra. del Cross a Argentona, lado ITV(Ctra. del Cross a Argentona, lado ITV
sin problemas de aparcamiento)sin problemas de aparcamiento)

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

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

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

T 93 161 50 15T 93 161 50 15

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

www. gress.es

OFERTA

MOD. PARK

Porcelánico
imitación madera
· Gran formato 114x20cm.
· Rectifi cado.
· Destonifi cado.

· Gran formato 114x20cm.· Gran formato 114x20cm.

MOD. PARKMOD. PARK

9,85€/m2
POR SÓLO

MOD. PARKMOD. PARK

PorcelánicoPorcelánico
imitación maderaimitación madera
· Gran formato 114x20cm.· Gran formato 114x20cm.
· Rectifi cado.· Rectifi cado.
· Destonifi cado.· Destonifi cado.
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Ral 504
Text: Jordi Gomà

 Ja fa temps que des d’aquestes línies hem co-
mentat que a Mataró s’està vivint una espècie de 
renaixement gastronòmic, amb l’aparició periòdica 
de nous restaurants molt interessants, no tan sols 
pels seus plats sinó també per tot el que els envolta. 
Un nou exemple és el Ral 504, que va obrir el passat 

juliol i s’ha confirmat com un dels restaurants més 
atractius de la ciutat. Amb una oferta de cuina tra-
dicional, de mercat, però amb un toc modern, bus-
quen ser originals amb els mètodes de cocció –com 
per exemple a baixa temperatura– i amb emplatats 
divertits. La carta va evolucionant segons els canvis 
de temporada, i la relació qualitat/preu és impressio-
nant. El menú de migdia entre setmana, per tan sols 
13 €, inclou un aperitiu, un primer a triar entre tres 
opcions, un entreteniment, un segon a triar entre 

 DANIEL FERRER 

www.totmataro.cat/restaurants

Oci, Restaurants
i gastronòmic
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Plats recomanats: Una de les especialitats del Ral 504 
són els arrossos, excel·lents, com l’arròs de llamàntol 
sense feina o el que s’afegirà properament amb el canvi 
de carta de temporada, l’arròs d’ànec, ceps i foie. També 
té molt d’èxit el tentacle de pop a la gallega amb dues 
textures de patata o el foie micuit d’ànec amb melme-
lada de figues. Les postres també són protagonistes, 
amb una especialista formada a l’Espai Sucre, amb 
temptacions com la mousse de xocolata de Tanzània 
amb gel de llimona i gingebre, i “crumble” de civada.

Vi recomanat: L’Intramurs de la Conca de Barberà, 
l’Ànima de Raimat, el Legaris de Rueda, el Pispa del 
Montsant i l’Abadia de Poblet de la Conca de Barberà.

carn, peix, arròs o vegetarià, unes postres amb cinc 
opcions casolanes i la beguda inclosa. Pròximament 
també hi haurà un nou menú de 24 € que sempre 
serà present a la carta, migdia, nit i també caps de 
setmana, amb un pica-pica de qualitat per començar 
i un segon a escollir entre tres opcions.

Es nota que el Ral 504 l’impulsen gent jove de Mataró, 
però amb més de vuit anys d’experiència en el sec-
tor, que demostren passió per la cuina i que per tant 
aporten un plus al restaurant, ja que per a ells no 
és tan sols una feina, sinó que intenten fer gaudir a 
la gent amb les seves creacions. A més el local, to-
talment reformat en un ampli espai obert, és molt 
agradable i ajuda a crear una atmosfera ideal per 
aconseguir una experiència gastronòmica rodona. 
Tot el producte que fan servir és fresc, per això la 
carta va rotant segons la temporada i el millor pro-
ducte disponible, i absolutament totes les elabora-
cions parteixen de zero al seu obrador.

Ral 504

Camí Ral 504, Mataró. · Telèfon 930 237 344
Horari de cuina: de dimecres a dissabte, de 13h a 
16h i de 21h a 23h. Dimarts i diumenge només al 
migdia, dilluns tancat.
Facebook i Instagram: Ral504.

núm. 1747 del 25 de novembre a l'1 de desembre de 2016
www.totmataro.cat/restaurants
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La presentació del projecte a l'Ajuntament.

 Daniel Ferrer 

Grups internacionals de quatre alumnes, dos suecs 
i dos mataronins, per elaborar un estudi de viabili-
tat econòmica d'una organització o empresa social. 
Aquest és l'objectiu del projecte "Enterprising & Fun" 
que ha impulsat l'Institut Miquel Biada de Mataró 
conjuntament amb l'Institut AfChapman de Suècia. 

Una iniciativa que arriba fa un any pràcticament 
per dues coincidències, tal com explica al Tot Mataró 
el coordinador de mobilitat internacional del centre 
educatiu mataroní, Martí Giménez: "Van ser dues 
coincidències que es van connectar: l'equip directiu 
volia apostar per la internacionalització acadèmica 
del centre i treballaven per saber com fer-ho i l'altra 
part és que jo vaig arribar al centre fa un any i jo 
abans havia estudiat a l'escola diplomàtica i a més 
a més treballava d'expert assessor en diplomàcies 
internacionals al Ministeri d'Afers Exteriors. Vaig 
tenir la gran sort d'estar al centre quan tot just es 
plantejava el projecte". A partir d'aleshores va ser 
el moment de posar sobre la taula totes les idees i 
encetar un procés intens de recerca per tirar enda-
vant aquesta internacionalització del Miquel Biada.

L'Institut Miquel Biada ha estat impulsor 
d'un projecte internacional que pretén  
unir alumnes d'entre 16 i 18 anys en la 
creació i elaboració d'estudis de viabili-

tat econòmica d'organitzacions o empreses soci-
als. Aquests grups de treball s'han fet amb l'Institut 
AfChapman de la ciutat de Karlskrona de Suècia.

La iniciativa, que ha rebut el fi nançament econò-
mic de la Unió Europea i el suport del Ministeri 
d'Afers Exteriors espanyol i l'Ajuntament de 
Mataró, ja ha fet la primera sessió de treball a 
la capital del Maresme aquesta darrera setmana. 

Al reportatge d'aquesta setmana exposem com 
és aquest projecte, anomenat "Enterprising & 
Fun", i com s'ha tirat endavant amb els valors 
de la inclusió, el respecte, la sostenibilitat i la 
justícia econòmica. 

El Miquel Biada  
s'internacionalitzaREPORTATGE

Text: Marta Gómez

Fotos: Daniel Ferrer

Un projecte educatiu anomenat "Enterprising and 
Fun" uneix suecs i mataronins

Tot 5,6,7 Reportatge 1747 Suecs al Biada.indd   2 23/11/16   10:54
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Finançament i suport
El projecte "Enterprising & Fun" ha rebut 33.000 
euros de la Unió Europea. El projecte educatiu ha 
estat ben valorat per l'ens continental i ha conce-
dit aquesta dotació econòmica que s'ha repartit 
entre l'Institut Miquel Biada, que com a impulsor, 
creador i coordinador del projecte rebrà 20.000 
euros i l'Institut AfChapman que com a soci col-
laborador s'emportarà els 13.000 euros restants.

A banda de la dotació econòmica, el projecte ha 
rebut el suport i aval del Ministeri d'Afers Exteriors 
i de l'Ajuntament de Mataró. De fet, el departa-
ment de Serveis Socials del consistori mataroní  
ha signat un acord amb l'Institut Miquel Biada per 
garantir que, a banda dels mèrits acadèmics, la 
selecció dels alumnes també prioritzi la possible 
situació de vulnerabilitat econòmica que estiguin 
patint les seves famílies. 

El procés cap al projecte final

"El procés va ser complicat i molt llarg. Vaig estar 
setmanes i setmanes rastrejant per Internet amb 
quins centres ens podíem connectar. Buscàvem un 
"partner" sobretot irlandès o britànic, però ens va 
sortir l'oportunitat del centre suec, a Karlskrona, i 
la vam aprofi tar", relata Giménez. 

A partir d'aquí els mataronins van organitzar un 
viatge cap a la ciutat de Karlskrona en la cerca de 
bastir ponts de diàleg i entesa: "Ens vam poder conèi-
xer tots plegats i els equips directius van estar en la 

mateixa sintonia, llavors ja era moment de preparar 
un bon projecte per presentar a la Unió Europea".

El projecte "Enterprising & Fun" ha estat selec-
cionat i fi nançat directament per la Unió Europea i 
avalat pel Ministeri d'Afers Exteriors i l'Ajuntament 
de Mataró. I és que els grups de treball internacional 
que s'han format han de treballar telemàticament en 
la creació d'organitzacions o empreses socials que 
dissenyin els propis alumnes, mostrant una forta 
responsabilitat social, sostenibilitat mediambiental i 
emmarcant-se en els principis de justícia econòmica 
com ara el comerç just. Iniciatives i valors que han 
agradat a l'ens continental. A més a més, aquestes 

Reportatge
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 Daniel Ferrer 

El projecte 
ha estat finançat 
per la Unió Europea 
amb 33.000 euros i 
avalat pel Ministeri 
d'Afers Exteriors"

organitzacions o empreses socials, han de tenir seu 
o bé a Mataró o a la ciutat sueca de Karlskrona.

Alguns exemples d'aquestes organitzacions o em-
preses podrien ser: l'anàlisi  i viabilitat d'un restaurant 
de cuina mediterrània a Karlskrona on els treballadors 
siguin refugiats sirians o la creació d'una companyia 
de dansa resident a Mataró en la qual la meitat dels 
ballarins tinguin discapacitats físiques o intel·lectuals.  

Inclusió de tots

Si una cosa ha volgut tenir clara des d'un principi 
l'Institut Miquel Biada, és que la internacionalitza-
ció del projecte que estaven impulsant no havia de 
crear discriminacions entre els alumnes o favori-
tismes davant de les famílies amb més poder ad-
quisitiu. És per aquest motiu que el fi nançament 
rebut ha permès la inclusió de tots els alumnes, 
també per aquells que en una altra ocasió no s'ho 

haguessin pogut permetre. "Tenir l'oportunitat de 
sortir del barri de Cerdanyola, de sortir de Mataró... 
pels nostres alumnes suposa una enorme obertura 
d'horitzons personals, acadèmics i professionals", 
assegura Giménez que conclou: "per a ells és una 
experiència que realment els està canviant la vida".  
Recordem que són alumnes de tan sols 17 anys.

Primera sessió de treball a Mataró

Aquesta setmana passada van ser a Mataró 20 alum-
nes suecs per tirar endavant la primera sessió de 
treball conjunt del projecte. L'anglès forma part de la 
llengua vehicular de tot el treball, una unió que busca 
"una immersió lingüística el més dilatada possible" i 
que en els darrers set dies també s'ha posat a prova.

Una prova de foc que, de moment, des de la co-
ordinació del projecte i el mateix Institut Miquel 
Biada s'ha valorat molt positivament: "l'experiència 
de moment és fantàstica, tot és millorable i es pot 
refl exionar, però fi ns ara tot molt, molt, positiu i en-
riquidor", assegura Martí Giménez que afegeix: "que 
els nostres alumnes estiguin començant a aprendre 
a treballar en equips internacionals és important, 
en un futur ho necessitaran i els aporta també una 
experiència personal molt rica".

Els vint alumnes mataronins participants en 
l'"Enterprising & Fun" tornaran la visita a Karlskrona 
durant deu dies per a fer la segona sessió de treball. 

núm. 1747 del 25 de novembre a l'1 de desembre de 2016
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Una start-up mèdica i piano intel·ligent 
Els Premis Cre@tic guardonen VessConnect i PianoPocket amb premis de  5.000 i 
3.000 euros com a millors projectes innovadors

Emprenedors: Redacció

 Un nou dispositiu mèdic i un 
piano plegable són els guanya-
dors dels Premis Cre@tic d’aquest 

2016. Les empreses VessConnect 
i PianoPocket han dissenyat els 
dos projectes innovadors que van 
ser guardonats durant la Nit dels 
Emprenedors del Tecnocampus.

VessConnect és una empresa 
de nova creació que ha estat guar-
donada amb 5.000 euros per la 
creació d’un dispositiu quirúrgic 
que simplifi ca les anastomosis, les 

AMB EMPENTA
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La presidenta de la Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme, 
Dolors Guillén, va destacar en el seu discurs l'alta participació en 
aquesta edició dels Creatic -s'hi han presentat 34 projectes-, i va 
animar els participants a no llançar la tovallola en moments de 
difi cultat. "Per al Tecnocampus, l’emprenedoria és un dels actius 
més importants que tenim; rebem emprenedors de totes les pobla-
cions del Maresme, però tots amb el mateix denominador comú: 
la il·lusió d’emprendre", va apuntar.

34 propostes

unions quirúrgiques de vasos san-
guinis, i que en millora la rapidesa, 
la seguretat i l’efi càcia. L’empresa 
Skiverse va quedar en segona po-
sició en la categoria d’start-ups, 
gràcies a un motor de reserves que 
permet agregar tots els productes 
i serveis propis de les estacions 
d’esquí i posar-los a disposició 
de les agències de viatge.

La millor idea se la va endur 
PianoPocket que va merèixer el 
premi, dotat amb 3.000 euros, 
per la creació d’un teclat plega-
ble i fàcilment manipulable cre-
at a partir de teixits intel·ligents. 
En aquest cas, el segon classifi -
cat va ser Ocean Atm105, que vol 
comercialitzar un comandament 
a distància de pilot automàtic i 
intercomunicador de dades de 
navegació per a embarcacions.

En emprenedoria università-
ria, el premi va ser per a EHeN- 
Emergency Health Network, que 
proposa crear una aplicació espe-
cialitzada per al personal del servei 
d’emergències extrahospitalàries.

núm. 1747 del 25 de novembre a l'1 de desembre de 2016
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PG
F A Ç A N E S

TREBALLS
VERTICALS

REFORMES
INTEGRALS

REHABILITACIÓ
DE FAÇANES

Av. Jaume Recoder 46 · Mataró

apgfachadas@gmail.com

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

HIPOTECAS: 
100% + GASTOS

Una motxilla per veure millor els ciclistes 
Eurecat desenvolupa un sistema lumínic que es pot activar mitjançant el mòbil, de 
manera que aquesta electrònica flexible es pot adaptar 

Emprenedors: Redacció

 El centre tecnològic Eurecat ha 
dissenyat la motxilla per augmen-
tar la visibilitat dels ciclistes, de 

manera que els automòbils vegin 
millor els canvis de direcció que 
fan. Per aconseguir-ho, ha desen-
volupat un sistema lumínic que es 
pot activar mitjançant el mòbil. 

D’aquesta manera, el ciclista pot 
descarregar la ruta que vol fer i 
activar els intermitents i el llum 
de frenat de la motxilla mitjançant 
el seu mòbil. 

AMB EMPENTA
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El centre tecnològic ha presentat a la mateixa fi ra, també, un la-
boratori de ciberseguretat especialitzat en Internet de les Coses 
per a combatre els riscos que comporten per a ciutats, empreses i 
organitzacions els objectes connectats a la xarxa, una tecnologia 
que l'any 2020 es calcula que assolirà els 20.000 milions d’elements.
Altres innovacions d’Eurecat que han estat presents a la Smart City 
Expo són les seves solucions integrals de visualització interactiva 
immersiva i 3D aplicades al subsòl de Barcelona. Aquest desenvo-
lupament té aplicació en múltiples plataformes com a valor afegit a 
projectes industrials, culturals i de visualització de dades, així com 
realitat augmentada, realitat virtual i indústria 4.0.

Més novetats

La tecnologia que ha permès crear 
la motxilla és l’electrònica fl exi-
ble, que permet  posar una capa 
d’intel·ligència als objectes i de 
forma  transparent per a l’usuari. 
Aquesta tecnologia es pot aplicar a 
les peces de vestir i és compatible 
amb la seva neteja a la rentadora.
El procés per crear aquests tipus 
d’elements prové d’una anàlisi de 
la funcionalitat dels objectes, amb 
la fi nalitat de crear elements intel-
ligents, que aportin més funcions, 
en aquest cas, seguretat activa tot 
integrant el sistema de llum quan 
es va en bicicleta.

Presentada a Barcelona
El Centre Tecnològic va presentar 
aquesta motxilla a la fi ra Smart City 
Expo, a Barcelona del 15 al 17 de 
novembre. La fi nalitat d’Eurecat 
és traslladar la tecnologia que té 
en els seus laboratoris al mercat, 
perquè les empreses la puguin in-
corporar en els seus productes, de 
forma que el seu ús sigui el més 
senzill i sostenible possible.

núm. 1747 del 25 de novembre a l'1 de desembre de 2016
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COMPRA VENDA 

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

COMPRA VENDA IMMOBILIARIA

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

TRASPASSOS-LLOGUERS

LLOGO HABITACIÓ EQUIPADA tv, 
micro, nevera, internet, dret a cui-
na. Zona privilegiada. 639.703.037 
ES LLOGUEN VIVENDES a dife-
rents zones de Mataró, cases, naus 
industrials. Opcions de compra. 
607.444.232
NECESSITEM VIVENDES DE llo-
guer i venda pels nostres clients: 
Mataró zones Centre i Havana. 
93.790.96.09
MATARÓ-CENTRE. Local ideal per 
a despatx, bany amb dutxa, instal-
lació elèctrica nova, ascensor. 
200€/mes 93.790.96.09 ref. P2109
MATARÓ-EIXAMPLE. Pis zona Parc 
Central, 4 hab., 1 bany, 1 lavabo, sa-
ló ampli, cuina, 2 safaretjos, balcó i 
ascensor . 700€/mes 93.790.96.09 
ref. P2056
ALQUILO HABITACIÓN señor. 
611.454.139

TRASPASSOS-LLOGUERS

MATARÓ-ROCAFONDA. Pis de 3 hab., 
2 banys, saló amb cuina offi ce, sa-
fareig, calefacció, ascensor. 650€/
mes 93.790.96.09 ref. P1958
ALQUILO ESTUDIO amueblado con 
terreno. 2 habitaciones. 500€ gas-
tos incluidos. Urbanización Can 
Cabot. 615.170.534 
SE TRASPASA BAR Mesón Willy 
(Cirera) a pleno rendimiento. Telf. 
679.247.824 

TREBALL

FALTA OFICIALA REPUNTE . 
93.740.90.08 
SE BUSCA CHICA  para Bar 
Restaurante. Interesadas llamar al 
telf. 93.001.39.74 
PRECISAMOS PERSONAS para ofi -
cina en Mataró. Marta 619.220.947 
PRECISEM DONES ENTRE 30-50 
anys. Amb funcions d’encarrega-
da i cambrera per a pis de relax. 
625.511.066
CHICA BUSCA L IMPIEZA. 
671.140.648 
BUSCO FEINA NETEJA. 645.354.442 
BUSCO TRABAJO cuidado niños, 
mayores, limpieza, aj.cocinera. 
612.214.489 
CATALANA SE OFRECE limpieza tar-
des. 658.087.254 
ME OFREZCO HORAS tardes pa-
ra cuidado mayores, limpieza. 
617.993.949 
CUIDO ANCIANOS INTERINA. 
688.276.991 
CHICA SE OFRECE cuidado perso-
nas mayores y canguro. 631.811.714 
AUXILIAR ADMINISTRATIVA, 
ATENCIÓ al client, recepció. Dona de 
49 anys. Experiència. Disponibilitat 
immediata. Català i Castellà. 
Amabilitat, empatia. 652.716.155 
ES FAN PEDICURES a domicili. Hores 
convingudes 619.650.253 
BUSCO TRABAJO limpieza, plancha. 
631.051.815 

ECONÒMICS

www.totmataro.cat/economics
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CLASSES

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

PROFESSIONALS

GRUP D’HAVANERES Mestre d’Ai-
xa. Havaneres, cançó marinera. 
Festes majors, festes de carrer, fes-
tes privades, casaments, aniversaris, 
etc. Informació sense compromís 
605.686.269 (www.mestredaixa.
com). havaneres@mestredaixa.com 
CASAMENTS. SOPRANO posa el cant 
a la teva cerimònia. Fes que aquest 
dia tan especial sigui inoblidable. 
625.947.230 Rosa 
SE HACEN OJALES y se ponen bo-
tones. Tel. 93.790.82.32 
REFORMES DE LA LLAR. Cuines, 
banys, terres, etc. Un bon equip 
de professionals al millor preu. 
677.592.739 
PAVIDNET: Neteja, manteniment i 
abrillantats. Pressupost sense com-
promís. 93.757.76.83 /607.249.790 
LAMPISTA,  FONTANERÍA , 
ELECTRICIDAD, aparatos eléctricos, 
reparación lavadoras, calentadores, 
calderas. 697.725.158 
MUDANZAS, PORTES, MONTAJE / 
desmontaje muebles. 20 €/hora. 
610.627.821 WhatsApp
MASAJES EMMA 662.257.120 
PINTOR, ESTUCADOR. 632.978.080 

C A L E F A C C I Ó
AIRE CONDICIONAT  BOMBA DE CALOR  INVERTER

Camí Ral, 572· Mataró· Tel. 937 574 943· info@maresmesertec.com · www.maresmesertec.com

38 SERVEI ASSISTÈNCIA PROPI
tècnics especialitzats en:

Reparació
Manteniment
Projectes

OFERTES
DE TEMPORADA

Pressupostos sense compromís

FINANÇAMENT EN 15 MESOS SENSE INTERESSOS

núm. 1747 del 25 de novembre a l'1 de desembre de 2016www.totmataro.cat/economics PER INSERIR ANUNCIS:  www.totmataro.cat/economics

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

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

VIA EUROPA: Llibreria papereria 
Mediterrani: Carrer Alemanya, 2

NO ET POTS DESPLAÇAR? 

TRUCA AL 937 961 642

T’HO POSEM FÀCIL!
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Sèniors

El moll de l'os

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

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

joarxa@gmail.com

SE PRECISAN

DE CARPINTERÍA
DE ALUMINIO

OPERARIOS

T: 93 756 05 05 info@alufactory.es

PROFESSIONALS

LAMPISTERÍA FERNÁNDEZ. 
Reparaciones, instalaciones. Agua, 
gas y electricidad. 610.565.628 
/93.799.64.77 /607.194.711
MUDANCES ECONÒMIQUES . 
692.021.141 
SERVICIO DE REFORMAS y construc-
ción. A partir 15€/h. Presupuesto sin 
compromiso. Se hace factura. www.
zoly.es 631.483.289 
PINTOR ECONÓMICO, EXPERIENCIA 
responsabilidad, l impieza. 
Excelentes acabados 629.988.598 
REFORMAS, OBRAS, REPARACIONES, 
albañilería, electricidad, fonta-
nería, gas, pintura. Económico 
670.232.977 
HIRUDOTERAPIA, MASAJES 
662.257.120 

VARIS

BUSCO PAREJA ESTABLE . 
674.471.893 José 

CONTACTES

LAIA 42 CATALANA. 687.072.165 
DOS AMIGAS. Japonesa y china. 
Nuevas. Zona Havana. 615.719.971 
KATY, PARTICULAR. 631.287.774 
TRAVESTI FEMENINA. WENDY. 
Bomboncito. 656.464.173 
MASAJISTA PICANTE 698.247.545 
MASSATGISTA GUAPÍSSIMA. Mataró. 
667.955.000 
ELI PELUQUERA. MASAJES eróticos. 
698.080.712 horas concertadas. 
PRECIOSA MASAJISTA 27 años. 
Pícara y sensual. Particular. Selecto. 
632.257.231 
PARTICULAR LATINA MULATA. 
Simpática. Complaciente. Completa. 
100 pecho natural. 632.543.291 
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Som Terra, a l'Avinguda Maresme  AA 

 Som Terra bufa les espelmes 
del seu primer aniversari perse-
guint la mateixa fi losofi a que els 
va empènyer a obrir el restaurant 
fa poc més d’un any: reivindicar 
el producte de proximitat, de la 
comarca i experimentar amb ell. 

Els productes frescos i de tem-
porada són la base d’una cuina 
de mercat elaborada a foc lent, 
pensada per a trobar-hi el més bo 
del Maresme: les seves verdures i 
hortalisses, les fruites, els vins... 
Així, la carta és no només extensa, 
sinó també ben variada. 

Sota aquesta fi losofi a, Som Terra 
vol que es gaudeixi el Nadal amb 
trobades familiars i amb amics de 
la mà de la millor gastronomia de 
la comarca per reivindicar-ne el 
bo i millor. 

Per això, sense allunyar-se de 
la tradició de l’escudella i la carn 
d’olla típiques d’aquestes dates, 
ofereixen menús especials per al 
dia de Nadal i Sant Esteve. 

Però és ben sabut que les cele-
bracions comencen dies abans, 
amb els sopars d’empresa, els 
retrobaments amb amics... Per 
aquest motiu, Som Terra vol que al 
voltant de la taula el client hi trobi 
el millor producte, amb un pica-
pica complet i variat i un segon a 
escollir entre carn i peix. Tot ple-
gat, perquè els comensals només 
s’hagin de preocupar d’assaborir 
la bona cuina en un entorn d'allò 
més acollidor. | Red.

Som Terra: del 
mercat a la taula

núm. 1747 del 25 de novembre a l'1 de desembre de 2016Publicitat
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L'escola GEM es connecta al Tub Verd
Una inversió de 54.000 euros permet al centre educatiu adherir-se a la xarxa d'energia 
renovable i estalviarà un 10 per cent en la seva factura energètica

Medi Ambient: Redacció

   L’Escola GEM s’ha unit al Tub 
Verd i es proveirà així d’energia ver-
da i renovable. L’escola va arribar 
a un acord amb MESSA, Mataró 
Energia Sostenible, que li ha per-
mès connectar-se al Tub Verd amb 
una inversió de 54.000 euros.

Aquesta iniciativa, inaugura-
da en el marc del 50è aniversari 
del centre educatiu, suposa per 
al centre educatiu l’eliminació de 
calderes i dipòsits, guanyant en 

seguretat i permetent ampliar el 
pati. A més a més, es reduiran les 
emissions de CO2 i l’escola estal-
viarà al voltant d’un 10 per cent 
en la seva factura energètica, ja 
que es deixaran de cremar 14.000 
litres anuals de gasoil.

Que la societat s'hi sumi
La regidora d’Urbanisme i Medi 
Ambient, Núria Calpe, va explicar 
que “per molt que el govern aposti 
per la sostenibilitat i l’energia ver-
da, el que és important és que la 
societat civil s’hi sumi”, i per això 
considera de vital importància 
iniciatives com la del GEM, que 
“converteixen aquest centre edu-
catiu en una escola del segle XXI 
que consciencia els seus alumnes 
sobre els reptes del canvi climàtic”.

En aquest sentit, la directora del 
centre, Montse Paradeda, es va 
mostrar satisfeta del gest que ha 
fet l’escola perquè “tenim interès 
en què el centre sigui sostenible, 
però sobretot que l’alumnat parti-
cipi i sigui responsable de les seves 
accions vers el medi ambient”.

El Tub Verd disposa actualment 
de 9 km de xarxa de calor i 1,2 km 
de xarxa de fred i calor.

17

Actualment dóna servei 
a 17 equipaments pú-
blics, dels quals 11 són 
equipaments municipals, 
17 clients terciaris  situ-
ats en edificis d’oficines 
El Rengle i 63 habitatges 
corresponents a tres edi-
ficis també del Rengle.

 El Tub Verd és una xarxa local de distribució de calor i fred que 
aprofita l’energia procedent de l’estació depuradora d’aigües 
residuals de Mataró i de la incineradora del Centre Integral de 
Valoració de Residus del Maresme. Es tracta d’una font d’ener-
gia verda i renovable d’alt rendiment, sense riscos associats, de 
baixes emissions de CO2, sense necessitat de calderes i de baix 
manteniment.

Actualment dóna servei a 17 equipaments públics, dels quals 11 
són equipaments municipals, 17 clients terciaris  situats en edificis 
d’oficines El Rengle i 63 habitatges corresponents a tres edificis 
també del Rengle. Dels 17 equipaments públics, 12 són de tipus 
educatiu, inclòs el TecnoCampus Mataró-Maresme.

Dotze centres educatius
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El Partit Popular demana desallotjar La Trama
Arran Mataró publica un vídeo a les xarxes socials en el que es veuen uns encaputxats cre-
mant una bandera espanyola i el retrat del rei Felip VI

Societat: Marta Gómez

  El Partit Popular demana el de-
sallotjament immediat de l'Ateneu 
Popular La Trama, situat al Passatge 
Cabanelles. Així ho han anunciat 
als mitjans de comunicació amb un 
prec que han traslladat a l'Ajunta-
ment en el qual reclamen que els 
sigui respòs pel consistori. 

La crema d'una bandera espa-
nyola i el retrat del rei, asseguren 
els populars, que és "un acte delic-
tiu" i que, per aquest motiu, dema-
nen "a l'alcalde de Mataró i també 
a la Regidora d'Espais Públics que 
ordenin les investigacions opor-
tunes" i que "es produeixi el tan-
cament de les activitats que s'hi 

realitzen per evitar  que es tornin 
a reproduir fets similars".

Un vídeo encén la flama
Tot plegat arriba després que els 
populars denunciïn haver vist 
un vídeo a través del compte de 
Twitter d'Arran Mataró en el que 
es veu com diferents persones 
encaputxades cremen una ban-
dera espanyola i un retrat del rei 
Felip VI.  Segons els populars és 
en aquest espai ocupat, La Trama, 
on es realitza l'acció i per això en 
demanen el tancament. 

El vídeo inclou a més a més 
d'imatges algunes explicacions. 
Entre aquestes s'assegura que les 
acusacions que fan des del Partit 

Popular són de l'onze de setem-
bre en un acte organitzat per l'Es-
querra Independentista.  El vídeo 
procedeix explicant que "arran 
d'un informe dels Mossos d'Es-
quadra, amb fotografi es i identi-
fi cacions, la fi scalia ha sol·licitat 
a l'Audiència Nacional que citi a 
declarar a cinc independentistes 
per un presumpte delicte d'injú-
ries a la corona". 

"Des d'Arran Mataró ens solida-
ritzem amb les encausades  i vo-
lem denunciar la persecució que 
rep l'independentisme en aquests 
moments de ruptura amb l'Estat 
Espanyol", continua l'audiovisu-
al d'Arran Mataró que sentencia: 
"Seguirem sense por cremant i 
desobeint fi ns a conquerir la ple-
na sobirania com a poble. Per uns 
Països Catalans lliures, feministes 
i socialistes". Arran Mataró està 
obtenint suport a les xarxes soci-
als amb la difusió d'aquest vídeo 
però també a través de l'etiqueta 
#NiReiNiPor.

Des del Partit Popular es lamen-
ten els fets i demanen amb urgèn-
cia que es pugui desallotjar aquest 
espai que, recorden, està ocupat 
des del juliol del 2015.

Anna Aluart 

El juliol del 2015 s'inaugurava l'Ateneu Popular La Trama, situat 
al Passatge Cabanelles. Una antiga fàbrica de 2.000 metres 
quadrats es va transformar en el nou ateneu, adequat com a 
espai per a un centre social ocupat a la ciutat de Mataró. La 
Trama es posava llavors a disposició del barri amb una jornada 
festiva amb una pintada de murals, visites guiades per l'espai, 
xerrades, activitats infantils i una cercavila. Des d'aleshores, les 
activitats s'han mantingut tot i algunes protestes com les que 
treu a la llum el Partit Popular. 

La Trama des de 2015
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RANGE ROVER EVOQUE. 
DES DE 31.390€*

Gamma Range Rover Evoque: consum combinat 4,2-8,6 l/100 km, emissions de CO2 109-201 g/km. 

 

*P.V.P. del Range Rover Evoque eD4 150 CV 4x2 Pure Tech manual des de 31.390 € (IVA o IGIC, transport, descompte promocional i impost 
de matriculació inclosos). Impost de matriculació (IEDMT) calculat al tipus general. No obstant això, el tipus aplicable a l’IEDMT pot variar en 
funció de la comunitat autònoma de residència. Preu promocional exclusiu per a unitats finançades amb FCA Capital España EFC, SAU 
segons condicions contractuals, amb un import mínim a finançar de 19.000 €, a un termini mínim de 24 mesos i una permanència mínima de 
24 mesos. Oferta vàlida per a vehicles matriculats fins al 31/10/2016 a penínsulai territori insular. El vehicle pot no correspondre's amb el que 
està d’oferta.
 

 

LAND MOTORS 
Crta. N-II km 643. Pol. Ind. Sta. Margarida CABRERA DE MAR. Tel. 93 741 80 25
www.landmotors.es

Concessionari o�cial Land Rover

NASCUT SALVATGE
CRIAT A LA CIUTAT.

RANGE ROVER EVOQUE.

 

   

AMB AQUEST EQUIPAMENT EXTRA

- InControl Touch Navegador amb SD

- Sensor de pluja amb encesa automàtica
 de llums 

- Llantes d'aliatge 18" - Style 506  

- Mirall interior electrocròmic

- Retrovisors exteriors de plegat elèctric, tèrmics 
  i amb il·luminació de voreres

- Control de distància d´aparcament davanter 
  i darrer amb càmera posterior

- Cristalls Privacy

El Range Rover Evoque s'adapta perfectament a 
la ciutat. Posseeix un disseny innovador i el 
motor diésel Ingenium totalment d'alumini, el 
millor motor que hem fabricat amb menor 
consum i emissions més eficients. Les llegen-
dàries prestacions de Land Rover milloren encara 
més amb el nou All-Terrain Progress Control. 

Evoque_150x228_TOT MATARO_CAT.pdf   1   10/10/16   11:26
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La Fira de l'Economia Social i Solidària, en imatges.

www.totmataro.cat/imatges

Imatges

Daniel 
Ferrer
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Horòscop per DHANNA ASTRÒLOGA
Diplomada per l’Associació d’Astrologia

de Catalunya.

www.totmataro.cat/horoscop

Horòscop
Àries (21/3 al 20/4)

Ara et sents més col·laborador. 

Participes d'activitats socials i es-

tàs obert a l'aprenentatge. Evita con-

flictes amb l'autoritat, sigui a la feina 

o en altres àmbits.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

Surt del cercle de confort per assolir 

objectius laborals, fes el primer pas, 

la resta vindrà sola i amb més confi-

ança. Has d'atendre necessitats d'una 

persona familiar.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

No sempre et pots sortir amb la teva 

i és amb la família amb qui hauràs de 

fer algunes concessions. És moment 

d'arribar a acords. Parla amb el cor i 

t'entendran millor.

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

No et guardis el que sents, parla amb 

algú de confiança. T'han decebut però 

no és la fi del món, aprèn de l'expe-

riència i et servirà per marcar límits 

en una altra ocasió.

Taure (Del 21/4 al 20/5)

La teva filosofia de vida i la teva feina 

es troben en conflicte. No saps com 

lidiar amb això i et provoca tensió. 

La solució apareixerà davant teu. 

Tingues paciència.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

Et sents vital però no acabes de tro-

bar el teu lloc en algunes qüestions. 

Si practiques esport, et sentiràs mi-

llor. Escull el que s'adapti a les teves 

condicions físiques.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

L'energia es renova i entre aire fresc 

a les teves idees. Necessites canvis i 

ara és el moment. Ja saps que si fas 

les coses de manera diferent, obtin-

dràs nous resultats.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

No tots pensem igual i no tothom té 

la teva visió de les coses. Estàs en un 

procés de canvis en l'àmbit afectiu, la 

teva manera d'estimar es pot veure 

profundament modificada.

Bessons (21/5 al 21/6)

Possible expansió familiar. Els trànsits 

del moment afavoreixen tenir descen-

dència, per tant vés amb compte si 

no és el que desitges. Noves respon-

sabilitats laborals.

Verge (Del 24/8 al 23/9)

Et pots sentir una mica insegur res-

pecte a assumptes de parella. Si ho 

pots resoldre, millor, si no caldrà ac-

ceptar la situació. Equilibri material 

per fer algunes compres.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

El sector amorós presenta novetats. 

Tu ja no vius les relacions de la ma-

teixa manera i així ho manifestes a 

la parella. Si tens projectes futurs, 

persevera, no ho deixis.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)

Possible ajut de recursos materials 

o d'un altre tipus. Amb els amics es 

poden establir desacords i algunes 

pèrdues d'amistat. Forma part del 

cicle actual de renovació.

www.facebook.com/dhannaastro

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

HORÒSCOP 1747.indd   1 23/11/16   11:29



Cultura

17 propostes per al concurs de microteatre
Una desena d’espais gastronòmics es convertiran en escenaris d’obres de 15 minuts els 
dies 25 i 26 de novembre en la primera edició d'aquest certamen

Teatre: Mireia Biel

 Un concurs de microteatre farà entrar Mataró en 
el circuit català d’aquesta nova disciplina teatral 
molt arrelada a la ciutat de Bacelona. Els dies 25 i 26 
de desembre, una desena d’establiments cediran el 
seu espai per a convertir-se en escenaris per a una 
vintena d’obres de màxim 15 minuts que es podran 
veure en diverses ocasions i que el públic podrà vo-
tar per a decidir-ne el guanyador. 

Disset peces dramàtiques, còmiques i fi ns i tot 
algunes de musicals. Són les propostes que progra-
ma el primer concurs de microteatre organitzat per 
la Direcció de Cultura de l’Ajuntament de Mataró. 
Micro històries de teatre comprimides en 15 minuts 
com a màxim, explicades per entre dos i quatre 
actors i amb capacitat per a ser representades en 
espais polivalents. 

Voluntat de continuïtat
El regidor de Cultura, Joaquim Fernàndez, aposta 

per aquest nou projecte, que “neix amb voluntat de 
continuïtat”, però sobretot, amb “ganes d’apropar-se 
a un públic allunyat del teatre i que amb aquest nou 
format pot conèixer de primera mà què es fa a la 
ciutat en la producció escènica”. 

La cultura, vehicle de promoció de ciutat
Les obres tindran com a escenari nou establiments 
del centre de Mataró, tant de la zona de la Plaça de 
Cuba com el casc antic, d’on naixeran dues rutes 
perquè els espectadors puguin recórrer els diversos 
espais i veure més d’una obra. 

Per a la regidora de Promoció Econòmica, Dolors 
Guillén, aquesta és una oportunitat que la ciutat no 
pot deixar escapar perquè “més del 60 per cent dels 
visitants que trepitgen la ciutat ho fan per la cultura 
i per tant iniciatives d’aquest tipus ens fan més forts 
i ens fan arribar a més públics”. Tots els espais són 
consultables a través d’un mapa interactiu que in-
corpora també els títols que es podran veure a cada 
establiment i els seus horaris. 

Els Capgrossos 
tanquen l'any 
carregant el 5 de 9

Mireia Biel 
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5 de 9 carregat per culminar el millor any
Terrassa és testimoni de l'aleta 'in extremis' dels Capgrossos al colós de gamma extra

Castells: Cugat Comas

  Quan hagin passat els dies i les setmanes i toqui fer 
endreça, els Capgrossos posaran 2016 al calaix dels 
bons records i també dels bons rècords. No podria 
ser d'una altra manera. L'any del 20è aniversari ha 
estat fructífer i va deixar per l'últim dia una cirereta 
amb regust agredolç, el primer 5 de 9 dels de blau 
que va caure just després de carregar-se. Una altra 
llenya, un altre gamma extra no descarregat que fa 
contrapès amb el 9 de 8 de Girona i la torre de 9 de 
Vilafranca a la balança de valoració dels de blau. Però 
també un mèrit important i un premi a setmanes 
d'assajos. La diada dels Minyons de Terrassa també 
va veure un 3 de 9 d'entrada i un 4 de 8 de tràmit. 
S'ha acabat 2016 castellerament parlant.

La Plaça Vella de Terrassa acollia la darrera gran cita 
de la temporada i ser-hi suposava pels Capgrossos 
un cert "bonus track" al seu any. Quasi per aclama-
ció popular, s'havia consagrat al 5 de 9 tota l'atenció 
de la jornada i els mataronins van tornar a portar a 
plaça un castell complexe i llarg, una pedra de toc 
de difi cultat més alta que la torre de 9 que és l'únic 
gamma extra que els blaus ostenten per complet. 
Després d'un altre 3 de 9 sense històries –realment 
la colla ha fet quasi tots els tresos de l'any amb el 
pilot automàtic– els de blau s'encaraven al 5 lligant 
una bona base, gràcies a l'ajuda de terrassencs i sant-
sencs i amb la concentració per bandera. Van sonar 
gralles i el 5 va ensenyar-se amb un punt rebel, ja 
d'entrada més esquiu que el del Concurs. Tant, que 
amb l'entrada de dosos es va desmuntar un castell 
que veia el port lluny i algunes vies d'aigua obertes.

A la segona, per convicció
Després, en torn de repetició, la colla va repetir ritus 
i va enlairar altre cop el castell amb la convicció per 
bandera. Va millorar prestacions tot el castell i en un 
exercici de mentalitat les peces es van mantenir a 
lloc durant tota la carregada. Una petita treva amb 
dosos col·locats va ser benzina per aguantar fi ns 
a les dues aletes, després de les quals hi va haver 
temps per a la fotografi a de rigor i gràcies. Tendre 
per dalt, el 5 va desfer-se de dalt a baix just després 
de carregar-se. Pels col·leccionistes de fotografi es, 
una més per a l'àlbum. Per l'esforç de la colla, pre-
mi petit. No hi va haver celebracions ni eufòries. Els 
Capgrossos són així.

Capgrossos 

Els Minyons, fent d'amfitrions, van completar a 
Terrassa la millor actuació completa de tots els 
temps amb els dos castells de 10, el 3 de 9 amb 
l'agulla i el pilar de 8. Amb la taula de puntuaci-
ons del Concurs –l'única que hi ha– supera tots 
els registres passats d'aquest 2016 espectacu-
lar. A Terrassa, també,  els Borinots, de Sants, 
van segellar un any immaculat amb la Tripleta 
Màgica en una actuació que va ser la darrera 
de Mia Castellví al capdavant dels Capgrossos 
com a cap de colla, després d'haver-los liderat 
el 2012, 2013, 2014 i aquest 2016.

La millor diada
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La presentació, a Dòria R. Dorda 

Lectura dramatitzada de l’última obra de Toni Cabré

‘Silencis’ fa el pes al 
Monumental

 Divendres passat es va presen-
tar a la llibreria Dòria el llibre "El 
fi n de semana perdido de John 
Lennon" (T&B Editores) d'Ivan 
Moldes. El periodista i produc-
tor Gabriel Abril es va encarregar 
de presentar l’autor, un bilbaí de 
naixement i mataroní d’adopció. 
Abril va exposar un interessant 
decàleg que portava per títol “10 
raons per les quals s’ha de llegir 
el llibre”, que va servir d’introduc-
ció a un captivant debat sobre els 
Beatles, en John Lennon i la mú-
sica en general. 

L’Ivan Moldes va arribar a 
Mataró l’any 2009. L’any 2010 va 
realitzar el curs de creació d’em-
preses a l’IMPEM i des de llavors 
es dedica a la docència i als serveis 
editorials. És professor de músi-
ca i anglès a l’Escola El Turó, de 
Mataró. La seva vida sempre ha es-
tat lligada al món de la música. Va 
aconseguir el seu primer contracte 
editorial escrivint cançons per a 
la discogràfi ca Universal i després 
es va especialitzar en literatura 
musical. Actualment està treba-
llant en "Beatles: 501 historias que 
deberías conocer". |  Roser Dorda

Ivan Moldes presenta el 
seu darrer llibre a Dòria

Ivan Moldes i "el cap 
de setmana perdut" 
de John Lennon

Els actors i Toni Cabré, dilluns al Monumental E. Gelonch 

Ciutat de Manacor de Teatre Jaume 
Vidal Alcover 2016, afegint així un 
nou guardó a la seva dilatada tra-
jectòria com a autor teatral. Ara 
l’editorial Món de Llibres acaba 
de publicar-lo. 

Per l’acollida que va tenir en-
tre el públic que gairebé omplia 
la platea del Monumental i per la 
constatació de la seva força dra-
màtica, estaria bé poder veure ben 
aviat un muntatge de ‘Silencis’ en 
el circuit professional català.

Dilluns que ve a la sala Villarroel 
de Barcelona se’n farà una nova lec-
tura, organitzada per la Fundació 
Romea. A més, el proper 20 de de-
sembre, a Can Gassol, es podrà 
fer també el tast d’una altra obra 
premiada de Toni Cabré: ‘Les ver-
ges virtuals’. En aquesta ocasió la 
lectura dramatitzada serà a càrrec 
d’Edu Buch, Sara Espígul, Mercè 
Pons i Andrea Portella, amb direc-
ció del mataroní Moisès Maicas.  
| Comas Soler

  Com una activitat més del cicle 
“Fet a Mataró” que l’ajuntament 
organitza periòdicament per a pro-
moure la creació escènica vincu-
lada a la ciutat, aquest dilluns al 
vespre, al Teatre Monumental, s’ha 
fet en primícia la lectura dramatit-
zada de ‘Silencis’, darrera obra del 
dramaturg mataroní Toni Cabré. 
L’han protagonitzat Aleix Albareda,  
Jordi Bosch, Claudia Cos, Gemma 
Martínez i Emma Vilarasau.

En una llarga nit d’insomni, Elsa, 
que és el personatge central de 
‘Silencis’, repassa tot el que li ha 
caigut a sobre d’ençà que s’ha que-
dat vídua. En la revisió del seguit 
de tripijocs en què se sustentava la 
vida acomodada i capriciosa que 
portava, van emergint moltes de 
les immoralitats que de manera 
sistemàtica són presents a la so-
cietat actual i les complicitats que 
les fan possibles.

El mes de maig passat Cabré va 
guanyar amb aquest text el Premi 
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MATARÓ SECTOR RESIDENCIAL CHALET EN VENTA

iluro
AGENCIA INMOBILIARIA

C. Gravina 10 · Mataró
T. 937 554 060 
illurocasals@gmail.com

5921. Chalet de calidad en venta con unos 411m2 y un 
jardín propio de unos 325m2.  Zona de copropietarios 
con piscina y zona de recreo perimetrado y privado.
LA VIVIENDA:
Planta de acceso hall de entrada, un dormitorio, amplio salón de 
estar con salida al jardín y porche, cocina ofi cce muy amplia y equi-
pada con columna de doble horno, un baño, un ofi cce y cuarto de 
aguas, toda la planta exterior con acceso al jardín.
Planta piso con 4 dormitorios dobles (el de matrimonio es una 
magnifi ca suite con baño privado que incluye encimera de már-
mol, bañera y plato de ducha con columna de hidro masaje) dos 

de los dormitorios comunicados mediante cuarto de estudio in-
termedio y con baño propio y otro baño más en el distribuidor.
Planta estudio con una amplia buhardilla con salida a terraza so-
lárium vistas espectaculares al mar y sierra litoral.
Toda la casa con calefacción y aire acondicionado, suelos en már-
mol marfi l y parquet Jatoba según las zonas, ventanas en alumi-
nio de calidad y cristales de cámara, persianas motorizadas y en 
lama de aluminio. 
Garage de unos 80m2 con ascensor a toda la casa.
Llaves en mano y visitas concertadas

Programació facilitada per m1tv

TV m1tv
16:00 1MÓN.CAT
18:00 L’ENTREVISTA
18:30 GAUDEIX LA FESTA
19:00 TORNA-LA A TOCAR SAM
19:30 JOCS SPECYAL OLIMPICS 
 REUS 2016
20:00 EN JOC 
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 EL PARTIT
23:30 DE TEE A GRENN
0:00 L’ENTREVISTA
0:30 PANTALLA OBERTA
1:30 L’ENTREVISTA
2:00 TEMPORADA ALTA
2:30 GAUDEIX LA FESTA

Dilluns
7:00 NOTÍCIES EN XARXA 
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 BEN TROBATS
12:00 GAUDEIX LA FESTA
12:30 L’ENTREVISTA
13:00 CREURE AVUI
13:30 CAMINANT x CATALUNYA
14:30 TEMPORADA ALTA
15:00 PANTALLA OBERTA
16:00 TORNA-LA A TOCAR SAM
16:30 L’ENTREVISTA
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 DE TEE A GRENN
17:45 ENDERROCK TV
18:00 CAMINANT x CATALUNYA
19:00 VIURE DES DE L’ESSÈNCIA
19:30 EN JOC
20:00 CARNET ESPORTIU
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 TORNA-LA A TOCAR SAM
21:30 CARNET ESPORTIU
22:00 INFORM. 24H. MARESME
22:30 EL PARTIT
0:00 INFORM. 24H. MARESME
0:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
1:00 ENDERROCK dilluns
1:30 GAUDEIX LA FESTA
2:00 INFORM. 24H. MARESME

Dissabte
7:00 INFORM. 24H. MARESME
7:30 CAMINANT x CATALUNYA
8:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
9:00 L’ENTREVISTA
9:30 INFORM. 24H. MARESME
10:00 GAUDEIX LA FESTA
10:30 DOSOS AMUNT
11:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
11:30 CREURE AVUI
12:00 ADOLESCENTS.CAT
12:30 ENDERROCK TV
12.50:  HOQUEI EN JOC
15:00 L’ENTREVISTA
15:30 INFORM. 24H. MARESME
16:00 1MÓN.CAT
18:00 BÀSQUET EN JOC
20:30 JOCS SPECYAL OLIMPICS 
 REUS 2016
21:00 DE TEE A GRENN
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 TEMPORADA ALTA
22:30 LA FÀBRICA
0:00 TORNA-LA A TOCAR SAM
0:30 ESTACIÓ DIGITAL +18
1:00 TELÓ DE FONS
1:30 GAUDEIX LA FESTA
2:00 DE TEE A GRENN
2:30 L’ENTREVISTA

Diumenge
7:00 DE TEE A GRENN
7:30 L’ENTREVISTA
8:00 CREURE AVUI
8:30 CAMINANT x CATALUNYA
9:30 L’ENTREVISTA
10:00 RELIGIONS
10:30 CREURE AVUI
11:00 MISSA EN DIRECTE DES 
 DE MONTSERRAT
12:30 FUTBOL EN JOC
14:30 PANTALLA OBERTA
15:30 L’ENTREVISTA

12:30 CARNET ESPORTIU
13:00 L’ENTREVISTA
13:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
14:00 INFORM. 24H. MARESME
14:30 RESERVA BIOSFERA
15:00 CARNET ESPORTIU
15:30 INFORM. 24H. MARESME
16:00 TORNA-LA A TOCAR SAM
16:30 L’ENTREVISTA
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 ESTUDI 3
17:45 ENDERROCK TV
18:00 PANTALLA OBERTA
19:00 ADOLESCENTS.CAT
19:30 L’ENTREVISTA
20:00 CARNET ESPORTIU
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 TEMPORADA ALTA
21:30 CARNET ESPORTIU
22:00 INFORM. 24H. MARESME
22:30 PANTALLA OBERTA
23:30 TORHNA-LA A TOCAR SAM
0:00 INFORM. 24H. MARESME
0:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
1:00 PANTALLA OBERTA
2:00 INFORM. 24H. MARESME
2:30 TELÓ DE FONS

Dijous
7:00 NOTÍCIES EN XARXA
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 BEN TROBATS
12:00 INFORM. 24H. MARESME
12:30 CARNET ESPORTIU
13:00 ADOLESCENTS.CAT
13:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
14:00 INFORM. 24H. MARESME
14:30 L’ENTREVISTA
15:00 CARNET ESPORTIU
15:30 INFORM. 24H. MARESME
16:00 PANTALLA OBERTA
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 DOSOS AMUNT
18:00 PANTALLA OBERTA
19:00 DE TEE A GRENN

19:30 TORNA-LA A TOCAR SAM
20:00 CARNET ESPORTIU
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 GAUDEIX LA FESTA
21:30 CARNET ESPORTIU
22:00 INFORM. 24H. MARESME
22:30 LA FÀBRICA
0:00 INFORM. 24H. MARESME
0:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
1:00 TORNA-LA A TOCAR SAM
1:30 DE TEE A GRENN
2:00 INFORM. 24H. MARESME
2:30 L’ENTREVISTA

Divendres
7:00 NOTÍCIES EN XARXA
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 BEN TROBATS
12:00 INFORM. 24H. MARESME
12:30 CARNET ESPORTIU
13:00 ADOLESCENTS.CAT
13:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
 (reemissió)
14:00 INFORM. 24H. MARESME
14:30 L’ENTREVISTA
15:00 CARNET ESPORTIU
15:30 INFORM. 24H. MARESME
16:00 PANTALLA OBERTA
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 DOSOS AMUNT
18:00 PANTALLA OBERTA
19:00 DE TEE A GRENN
19:30 TORNA-LA A TOCAR SAM
20:00 CARNET ESPORTIU
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 GAUDEIX LA FESTA
21:30 CARNET ESPORTIU
22:00 INFORM. 24H. MARESME
22:30 LA FÀBRICA
0:00 INFORM. 24H. MARESME
0:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
1:00 TORNA-LA A TOCAR SAM
1:30 DE TEE A GRENN
2:00 INFORM. 24H. MARESME
2:30 L’ENTREVISTA

2:30 DOSOS AMUNT 

Dimarts
7:00 NOTÍCIES EN XARXA
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 BEN TROBATS
12:00 INFORM. 24H. MARESME
12:30 CARNET ESPORTIU
13:00 DOSOS AMUNT
13:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
14:00 INFORM. 24H. MARESME
14:30 L’ENTREVISTA
15:00 CARNET ESPORTIU
15:30 INFORM. 24H. MARESME
16:00 DOSOS AMUNT
16:30 RESERVA BIOSFERA
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 L’ENTREVISTA
17:45 ENDERROCK TV
18:00 DOSOS AMUNT
 VERSIÓ LLARGA
19:00 TORNA-LA A TOCAR SAM
19:30 GAUDEIX LA FESTA
20:00 CARNET ESPORTIU
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 L’ENTREVISTA
21:30 CARNET ESPORTIU
22:00 INFORM. 24H. MARESME
22:30 DOSO AMUNT 
 VERSIÓ LLARGA
23:30 L’ENTREVISTA
0:00 INFORM. 24H. MARESME
0:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
1:00 L’ENTREVISTA
1:30 TELÓ DE FONS
2:00 INFORM. 24H. MARESME
2:30 GAUDEIX LA FESTA

Dimecres
7:00 NOTÍCIES EN XARXA
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 BEN TROBATS
12:00 INFORM. 24H. MARESME
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3a Trobada de Satanassos a la Sala Cabanyes, en imatges.

www.totmataro.cat/imatges

Imatges

Daniel 
Ferrer
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Una exposició dels Pastorets actuals als de cent anys enrere Arxiu 

Consulti a la 1a pàgina altres ofertes a Mataró

T

25 ANYS
13.000 IMMOBLES GESTIONATS

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

www.sucasa.es

4129

www.sucasa.es

4129

73.500€

INVERSIÓN!
Ref. 12454 JTO. CTRA. DE MATA: 2º piso de altura asequi-
ble y totalmente reformado . Sea propietario y pague menos 
que un alquiler.  Presenta una distribución muy acertada sobre 
70m2. 3 dormitorios ( act 2).Salón comedor ampliado. Cocina 
totalmente actualizada. Baño c/ducha. Suelos de parquet.!

T

PRÁCTICAMENTE NUEVO

129.000€

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

D250.000€

OCASIÓN ESPECIAL
Ref. 12487 LLAVANERES: Unifamiliar adosada en pleno 
centro, junto colegios/servicios en zona muy agradable. 4 dor-
mitorios. Salón 36 m2, chimenea. Jardín 50 m2. Cocina bue-
nas medidas. 2 baños+ aseo. Garaje vehículos, sala polivalente/
cuarto lavandería. Ocasión por precio/cualidades. 

 “Qui sóc, vull contar-vos”, una 
exposició sobre els cent anys d’Els 
Pastorets de Mataró, s’inaugura 

La Mostra “Qui sóc, vull contar-vos” es podrà veure fins 
al mes de març, culminant el Centenari

aquest dissabte al Museu de 
Mataró. La mostra, que agafa el 
títol d’una de les frases que diu 

El Museu acull l'exposició sobre  
cent anys de Pastorets  

Naïm als Pastorets, vol explicar 
l’espectacle més emblemàtic de 
la Sala Cabanyes i la seva evolució 
i renovació constant.

Tots els elements
L’exposició repassa tots els ele-
ments que caracteritzen Els 
Pastorets, tant els que pot veure 
el públic des de la platea com els 
que queden ocults entre bambo-
lines. Ja sigui per als espectadors 
més fi dels o bé per als que saben 
ben poques coses d’Els Pastorets, 
la mostra permet descobrir els as-
pectes més importants del mun-
tatge, reconegut com a Patrimoni 
Cultural de la Ciutat l’any 1981.

Es preveu que a la inauguració 
ofi cial de l'exposició hi assisteixi el 
Conseller de Cultura del Govern de 
la Generalitat Santi Vila.  | Redacció
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"Omplim de present creacions del passat"
Entrevistem Maria Arnal i Marcel Bagés, un duet que està sent una de les grans revelacions 
musicals en català, de públic i crítica abans del concert del Públic (Diumenge 27, 20h) 

Música: Cugat Comas

   Com va néixer un projecte 
tan singular?
Som un grup de característiques 
silvestres, un projecte que no 
té un recorregut normal. Jo no 
he estudiat música sinó que la 
meva vinculació era a partir del 
col·lectiu "Compartir dóna gustet' 
que lligava la música tradicional i 
el món digital. A través d'en Marc 
Sampere, per una gravació que 
havíem de fer, ens vam posar en 
contacte en Marcel Bagés i jo, que 
sempre havia cantat. Ens vam co-
nèixer i vam començar a funcionar. 

Sou un grup de directes, sen-
se cap disc editat i amb dos 
EPs. Un cas curiós.
Som els primers sorpresos de 
veure la bona acollida que estem 
tenint sobretot perquè veiem 
molta gent que sintonitza amb 
la nostra manera d'entendre la 
música i sobretot d'explicar co-
ses a partir d'aquesta. Nosaltres 
hem fet dos EP però el segon no-
més es pot comprar als concerts. 
Se'ns pot escoltar al Bandcamp, 
però. Estem anant a poc a poc 

tot i l'embranzida del projecte i 
veiem les nostres creacions com 
fotografi es del moment, no com 
a cançons d'un disc. De cara a la 
primavera esperem fer el nostre 
debut pròpiament dit.

Quina etiqueta musical us es-
cau? Com us definiu?
M'agrada més que la gent ho digui. 
Les etiquetes no parlen del que 
contenen, sinó que parlen de la 
persona que la posa. Depèn del 
que hagis escoltat, del que a tu 
t’agradi, del que et remeti la nostra 
música. Ens n'han posat de molt 
diferents i ens agrada. Nosaltres 
busquem treballar sense límits, 
obrir els discursos, les paraules, 
les maneres. Les etiquetes a ve-
gades t’asfi xien més que no pas 
deixar-te obrir. 

Treballeu en base al concepte 
de "remescles". Què vol dir?
Nosaltres treballem amb arxius 
de tradició oral i fonoteques i fem 
cançons a partir d’això. Ens agrada 
reivindicar les músiques d'autoria 
col·lectiva i treballem en aquesta 
ambigüitat volguda. Nosaltres fem 
remescles, no fem versions, no fem 

originals. Fem remescles de can-
çons que ens arriben i les deixem 
anar, sempre amb llicència lliure 
creative commons. Creiem que així 
fem valer el fet que les cançons si-
guin col·laboratives en un moment 
en què tot ens empeny a pensar 
en l’individualisme. I ho fem sense 
tenir una idea de poble romàntica, 
sinó que busquem com aquestes 
cançons ens poden interessar avui, 
al nostre món, abordant-les sense 
ortodòxies, sense que cap variació 
les hagi de desvirtuar.

Per tant canvieu aquestes can-
çons tradicionals?
Les remesclem. És que el concepte 
és aquest. Creem cançons a partir 
d'altres. Per exemple afegeixo lle-
tres meves a una melodia o agafem 
parts tradicionals i de cop i volta la 
capgirem. Busquem que tonades, 
idees, lletres o referències ens si-
guin útils avui. Omplo de present 
creacions que vénen del passat. No 
hi ha un nom millor que remes-
cla, que sembla el remix digital 
però ens serveix per donar vida 
a aquesta música antiga. També 
és una idea relacionada amb els 
propis béns comuns. 

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

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

GL14625 CERDANYOLA NORTE: 
Planta baja reciente construcción 
100 m², en calle poco tránsito. Gran 
salón-com. 33 m², 2 habit.dobles+ 
la 3ª tipo estudio en patio, cocina 12 
m²  equipada, baño completo, patio 
de 10 m² y tza superior de 10 m². 
Acab. calidad. Muy luminosa. (C.E. 
=T) PRECIO: 147.900€

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

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

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

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

GL14124 PLAZA CATALUNYA: 
Planta baja bien conservada. 75m², 
3 habitac. (2 dobles), cocina con 
galería y baño completo. Inme-
jorable precio por características 
y zona. Muy exterior. No dude en 
verlo.  (C.E. =T)  PRECIO: 76.900€

GL14378 VÍA EUROPA: Piso 85 
m², 3 habitaciones (2 dobles), 2 
baños completos, salón de 25 m² 
con salida a amplio balcón con 
vistas al mar, cocina offi ce de 10 m². 
Totalmente reformado hace 2 años. 
NO DUDE EN VERLO!!! (C.E. =T) 
PRECIO: 195.000€



El bus que va a la UAB. 

Anna Aluart 

Els regidors de mobilitat i urbanisme van trobar-se dimarts amb responsables del 
Departament de Transports de la Generalitat de Catalunya 

La Generalitat proposarà solucions pel bus que 
va a la UAB d'aquí a dos mesos

 L'Ajuntament continua fent pas-
ses per tal de resoldre la precària 
situació del servei de bus que uneix 
Argentona amb la Universitat 
Autònoma de Barcelona. Després 
de trobar-se amb els representants 
de la Plataforma d'usuaris que s'ha 
creat recentment, per tal d'escol-
tar les seves queixes i demandes, 
els regidors d'urbanisme i mo-
bilitat es van trobar la setmana 

passada amb els  responsables 
de Transports de la Generalitat en 
una reunió a Barcelona.  

Segons Pere Móra (ERC), regi-
dor de mobilitat, el Departament 
està assabentat de la situació de la 
línia i es va comprometre a fer una 
diagnosi de la situació i proposar 
solucions concretes en un termini 
màxim de dos mesos. 

Móra considera que les solu cions 

han d'implicar, forçosament, l'aug-
ment de freqüències i d'autobusos 
que cobreixin el trajecte. "Aquesta 
línia, com moltes altres, és defi ci-
tària i, per tant, la Generalitat hi 
haurà de posar pressupost". 

Per aquest motiu Móra admet 
que la feina del consistori serà 
"pressionar el Departament per-
què posi els diners que fan fal-
ta".   | Red

Adreça web del banner invertit:

www.aquaterapia.es

70€
Amb el CONCURS de la

PARAULA INVERTIDA i el
concurs del

BANNER INVERTIT

Paraula invertida:

ESTÀ

• 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:
CORAL AXEROL ORTIZ

concursos
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Ref 2471: Eixample: Local de 115m2 
apto para convertirlo en vivienda. Con 
entrada independiente, esquinero, so-
leado y exterior. En edifi co impecable y 
comunidad reducida. 105.000€

OCASIÓN ESPECIAL

Ref. 2454: Piso reformado, con parking 
y muebles opcional, 3 hab. (2 dobles + 
vestidor), amplio salón comedor, cocina 
offi ce indep., 1 baño. Patio a nivel y te-
rraza. Comunidad reducida. 110.000€

CON ASCENSOR Y TODO REFORMADO EN COMUNIDAD REDUCIDA

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

OCASIÓN ESPECIAL

EXCLUSIVA

Ref 2463: Centro: Apart. tipo loft nuevo 
en edifi cio con ascensor. 1 hab, cocina 
americana, 1 baño con ducha, puer-
tas roble, suelos gres. A 5 minutos del 
centro y semi-amueblado. 120.000€

OBRA NUEVA CON TERRAZA

Ref. 2473: Cerdañola: Dúplex con terraza 
a estrenar. 2 hab, , cocina amer., 1 baño 
y 1 aseo, salón com., balcón, estudio 
con terraza a nivel de 45m2, Ascensor 
y en zona tranquila.  138.000€

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

PISO CON TERRAZA A NIVEL

CASA CON TERRAZA Y PARKING

Ref. 2475: Centro - Havana: Vivienda de 
3 plantas, con 2 viviendas con entradas 
independientes. Con muchas posibilida-
des y para actualizar. Bodega, parking y 
terraza con vistas al mar.   257.000€

APARTAMENTO DE RECIENTE CONSTRUCCIÓN

EN EL CENTRO DE MATARÓ

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

ZONA HAVANA

Ref. 2461: Piso reciente construcción con 
ascensor, 3 hab., amplio salón comedor 
con balcón terracita, cocina offi  indep., 
1 baño, suelos parket. Parking y trastero 
incluido. Piscina comunitaria. 246.000€ 

ZONA HAVANA

EXCLUSIVA

CON ASCENSOR Y TODO REFORMADO

EXCLUSIVA

IMMO NOVA

IMMO NOVA

IMMO NOVA

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

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

¡NUESTROS PRECIOS SON DEFINITIVOS 
SIN GASTOS AÑADIDOS!
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Una imatge de la recollida porta a porta.  L'actual àrea d'emergència. Cedida 

 Argentona ampliarà defi nitiva-
ment el model de recollida de la 
brossa porta a porta a principis 
del 2017, unifi cant així un únic 
sistema de gestió dels residus al 
municipi. 

El dilluns 9 de gener de 2017, 
després de les festes de Nadal, es 
posarà en marxa a Les Ginesteres, 
Can Ribosa, Can Raimí i Can 
Cabot, substituint  la majoria de 
contenidors de superfície pel por-
ta a porta. La principal novetat a 
aquestes urbanitzacions serà que 

 Coincidint amb l'ampliació del 
sistema porta a porta, la regido-
ria de Medi Ambient traslladarà 
l'àrea d'emergència a la deixalleria 
municipal a fi nals de desembre.

La intenció és que el canvi d'ubi-
cació es faci efectiu a partir del dia 
21 de desembre. L'àrea d'emer-
gència s'instal·larà a la deixalle-
ria amb l'objectiu de millorar el 
funcionament d'aquest espai, el 
control de les persones que en 
fan ús i fomentar pràctiques més 
cíviques. | A.C

Al desembre s'iniciarà una campanya informativa a Les 
Ginesteres, Can Raimí, Can Cabot i Can Ribosa 

El canvi d'ubicació es farà 
efectiu el 21 de desembre 

el servei es realitzarà entre les set 
i les nou del matí.

La primera setmana de desem-
bre, l’Ajuntament distribuirà un 
díptic informatiu a tots els do-
micilis i iniciarà una campanya 
amb diversos equips d’informa-
dors que visitaran tots els veïns i 
veïnes d’aquestes urbanitzacions, 
facilitant-los informació d’interès 
sobre el funcionament de la reco-
llida porta a porta, el calendari i 
materials com el cubell d’orgà-
nica.  A.C

Les urbanitzacions iniciaran el 
porta a porta el 9 de gener

L'àrea d'emergència 
de residus se'n va a la 
deixalleria municipal

Cedida 

ESPECIAL
Barri
a barri

TENS UN NEGOCI?
SURT A L’ESPECIAL BARRI A BARRI DE:

EL CENTRE
del 02/12/2016

PER ANUNCIAR-VOS-HI TRUQUEU AL: 93 796 16 42
O ENVIEU UN CORREU A: mataro@totmataro.cat
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SI VOL VENDRE O COMPRAR... TRUQUI'NS! T. 93 790 96 09

info@gorrizassociats.com

T. 93 790 96 09

• Mataró: C/Deu de Gener, 2. 1r. 1a
• Barcelona: Traves. de les Corts, 122, local
• Arenys de Mar: Horta Matanzas 6, local 5
• El Masnou: Plaça de Catalunya 16, local

EXCLUSIVA

OFICINES:
• Mataró: C/Deu de Gener, 2. 1r. 1a
• Barcelona: Traves. de les Corts, 122, local
• Arenys de Mar: Horta Matanzas 6, local 5

MATARÓ - CENTRE
Ref. P2110 - Pis Local ideal per a 
despatx, bany amb dutxa, instal·lació 
elèctrica nova, amb ascensor, ideal per 
a inversors, posibilitat de reformar i 
transformar en un petit loft.  Venda: 
35.000€ /Lloguer: 200€/mes 

MATARÓ - CERDANYOLA
Ref. P1602 - Pis reformat a prop de 

tots els serveis, exterior, 3 hab. (2 do-

bles), 1 bany, saló menjador, balcó, cui-

na independent, safareig! 81.000€ 

Ref. P1964 - Pis 70m2, 2 habit. (1 
doble), saló 18m2, xemeneia i terrassa 
25m2, traster 5m2, safareig 7m2, gas 
natural, calefacció, pintat, cuina, bany 
amb dutxa a reformar, a prop tots els 
serveis i transport públic! 81.000€ 

MATARÓ - CERDANYOLA

Ref. P2100 - Pis de 4 hab. (2 do-
bles), 2 banys, saló ampli, cuina inde-
pendent, safareig cobert, balcó, terrat 
superior comunitari, gas natural, llu-
minós. Sense ascensor.   121.000€ 

MATARÓ - CERDANYOLA
Ref. P2083 - Casa estil de poble 
reformada, saló menjador, cuina in-
dependent, 1 bany, 2 hab. dobles, te-
rrassa superior de 25m2 amb traster i 

safareig. 138.000€ 

MATARÓ - CENTRE
Ref. P1877 - Pis de 3 hab. amb 
posibilitat de fer 4 hab., cuina inde-
pendent i bany reformats, saló, bal-
có, traster superior, safareig cobert, 

sense ascensor.  85.000€ 

MATARÓ - ROCAFONDA

Ref. P2068 - Bonic dúplex de 2 
hab. dobles, 1 bany, cuina offi ce, te-
rrassa, amoblat, ascensor, calefac-
ció, a.a., traster i pàrquing inclosos! 
140.000€ 

MATARÓ - CERDANYOLA
Ref. P1985 - Casa de 2 plantes, 1ª 
pl. per reformar amb cuina, bany, saló 
amb xemeneia, 4 hab. pati, posibilitat 
de garatge. 2ª pl. reformada amb cui-
na, saló, 2 hab., bany, safareig i terras-
sa de 25m2.   148.000€

MATARÓ - VISTA ALEGRE
Ref. P2061 -  Pis a prop de la esta-
ció, 4 hab. (2 dobles), 2 banys, saló 
menjador ampli, cuina independent, 
safareig cobert, balcó, gas natural, ca-
lefacció, a.a., ascensor. 183.000€

MATARÓ - CENTRE

www.facebook.com/GorrizAssociatswww.gorrizassociats.com  · f
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Els alcaldes amb el director general de la Policia, Albert Batlle.  La llotja d'Arenys. Cedida  Cedida 

 El Director General de la Policia, 
Albert Batlle, va anunciar la set-
mana passada la creació d'una 
Junta Comarcal de Seguretat per 
analitzar i planifi car les accions 
de seguretat dels 8 municipis in-
tegrats dins de l'àrea d'actuació 
de la comissaria de Mossos d'Es-
quadra de Mataró. 

Batlle va fer aquest anunci en el 
decurs de la reunió que va mante-
nir divendres 18 amb l'alcaldessa 
de Caldes d'Estrac i els alcaldes de 
Mataró, Sant Vicenç de Montalt, 
Cabrera de Mar, Sant Andreu 
de Llavaneres, Òrrius i Dosrius. 
Argentona també estarà incorpo-
rada en aquesta Junta Comarcal 
de Seguretat.

L'òrgan planificarà les accions de seguretat dels 8 muni-
cipis integrats a la comissaria dels Mossos de Mataró

El Consell Comarcal del Maresme 

crearà una Junta de Seguretat

 L'Agència Tributària va inspec-
cionar la setmana passada 21 llot-
ges d’arreu de l’Estat, entre elles 
la d’Arenys de Mar, en una ope-
ració contra la venda en negre de 
peix fresc. Els inspectors van ana-
litzar les captures reals, els qui-
los descarregats i els preus de les 
subhastes.  

L’Agència Tributària va iniciar 
dijous passat l’operació ‘Piélago’ 
a nivell estatal i la inspecció afec-
ta tant les entitats gestores de les 
llotges com els armadors i majoris-
tes. Els 131 inspectors que hi van 
participar, 6 d’ells a Arenys de Mar, 
es van personar a les llotges amb 
l’objectiu d’accedir directament 
a la documentació i informació 
comptable, inclosos els sistemes 
informàtics i els llibres obligatoris 
de les llotges. 

"No trobaran res"
En el cas d’Arenys van demanar 
documentació entre el 2012 i el 
2015. El patró major de la con-
fraria Sant Elm d’Arenys de Mar, 
Antoni Marzoa, es va mostrar molt 
tranquil davant d’aquesta inspec-
ció estatal, sobretot perquè "no 
trobaran venda en negre, ja que 
l’únic que fan és explotar la llotja i 
controlar les captures". Red.

Comproven que no s'hagin 
fet vendes en negre 

Hisenda inspecciona 
la llotja d'Arenys en 
l'operació 'Piélago' 

El president del Consell Co-
marcal, Miquel Àngel Martínez, 
va fer una valoració molt positiva 
d'aquesta iniciativa. "Una clau de la 
seguretat és compartir la informa-
ció. Saber el que està passant en el 
poble veí és fonamental per poder 
establir polítiques de prevenció de 
delictes i crear un clima de seguretat 
ciutadana", va afi rmar Martínez.

A la reunió mantinguda a la 
Comissaria dels Mossos d'Es-
quadra de Mataró, els alcaldes i 
els comandaments policials van 
poder intercanviar opinions so-
bre diferents temes relacionats 
amb la seguretat ciutadana en els 
seus municipis i l'evolució de les 
diferents tipologies de delictes.

 

Dosrius urbanitzarà els principals 

carrers de Can Canyamars el 2017
 El gran projecte de reurbanit-

zació integral del veïnat de Can 
Canyamars, a Dosrius, continua 
el seu lent procés d'execució. 
El projecte inicial, valorat en 12 
milions d'euros, es va anar aba-
ratint fi ns a arribar als 8 milions 
d'euros i, tot i que estava plante-
jat per executar-lo d'una vegada, 
ara avança fragmentat per fer-lo 

econòmicament viable. 
El projecte, dissenyat per la 

Diputació, ja en mans de l'Ajun-
tament, i es calcula que el 2017 es 
podrà iniciar una primera fase amb 
una inversió de 350.000 euros per 
a la reparació dels carrers princi-
pals que travessen la urbanització. 
En els pròxims anys, està previst 
que es facin els carrers secundaris.
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El cartell promocional del nou projecte. La foto de família. Cedida  Cedida 

 El procés participatiu per la re-
forma horària arriba al Maresme. 
Aquest passat 22 de novembre es 
va fer un acte al Consell Comarcal 
del Maresme, el primer del pro-
cés participatiu que impulsa la 
Generalitat per a la reforma horà-
ria. El diputat i membre de l'asso-
ciació Iniciativa per a la Reforma 
Horària, Fabian Mohedano, va 
explicar el projecte, acompanyat 
pel Director del programa d'Inno-
vació i Qualitat Democràtica de 
la Generalitat, Roger Buch, i pel 
president del Consell Comarcal, 
Miquel Àngel Martínez i Camarasa.

La reforma horària té com a 
objectiu l'adaptació a uns temps 
més humans i cívics en el marc de 

La campanya té per objectiu generar debat entre la po-
blació per recollir propostes pel Pacte Nacional

El procés participatiu per la 

reforma horària arriba al Maresme

 Dissabte passat es va fer entre-
ga de la segona edició dels pre-
mis Natura, que atorga Natura 
Maresme a les persones, associ-
acions i col·lectius que destaquen 
en la protecció de la natura i el 
medi ambient.

Enguany els guanyadors van ser 
el prestigiós botànic i fi tosociòleg 
Pere Montserrat Recoder, amb el 
Premi Natura Maresme, i l'ADF 
Serra de  Marina amb el Premi 
Natura Argentona.

El Doctor Pere Montserrat i 
Recorder, va ser guardonat com 
una de les persones que més ha 
treballat la botànica de la nostra 
comarca, amb una tesi doctoral 
que, encara avui dia, és un referent 
pels botànics i pels enginyers en 
la restauració del medi natural.  

Així mateix, l'Agrupació de 
Defensa Forestal Serra de Marina 
va ser guardonada amb el Premi 
Natura Argentona, per la seva tas-
ca de prevenció i extinció dels in-
cendis forestals i la protecció de la 
natura a la Vila i als municipis de 
Mataró, Dosrius, Arenys de Munt, 
La Roca del Vallès, Vilanova del 
Vallès, Òrrius i Argentona.

L'acte celebrat al Saló de Pedra 
de l'Ajuntament d'Argentona, va 
estar seguit per un centenar de 
persones. Red.

L'entitat celebra la segona 
edició d'aquests guardons

Pere Montserrat i l'ADF 
Serra Marina, Premis 
Natura 2016

l'impuls de les transformacions 
de la Catalunya que ve. Es tracta 
d’un canvi important que afecta 
tota la societat, per això el Govern 
de la Generalitat, en col·laboració 
amb la Iniciativa per a la Reforma 
Horària ha organitzat un procés 
participatiu arreu del territori.

La nova campanya té intenció de 
generar debat i diàleg tant amb la 
població com amb les administra-
cions, el comerç i les entitats, per 
tal de plantejar-los reptes i opor-
tunitats sobre la reforma horària i 
també escoltar les seves propostes. 
Totes les propostes que es recolli-
ran serviran per a l'elaboració del 
Pacte Nacional per a la Reforma 
Horària.  

El Sorli Emocions de Vilassar es bolca 

amb el 'Black Friday'

 Sorli Emocions, el centre co-
mercial de Vilassar de Dalt, oferirà 
diversos tallers i multitud d'activi-
tats en una nova edició del "Black 
Friday". 

Els amants de les compres te-
nen, doncs, una cita divendres 25 
de novembre amb descomptes es-
pecials a tot el recinte. La jornada, 
precedida per la celebració del 
'Thanksgiving' el dijous, comptarà 

també amb una "Shopping Night" 
fi ns a mitjanit acompanyada del 
concert de Rumbakana, que ame-
nitzarà la nit amb rumba Catalana, 
i un espectacle de Foc i So amb els 
Diables que servirà de cloenda de 
l'aniversari

Durant tot el mes de novembre, 
Sorli Emocions ha ofert activitats, 
tallers i descomptes per a celebrar 
el seu segon aniversari. 
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80.000�

REF. 4440 ZONA CER-
DANYOLA. Piso refor-
mado, 3 hab. 1 doble, 
baño completo con 
bañera, cocina formica, 
terrado comunitario. 
OCASIÓN. 

80.000�

C.E. en trámite

80.000�

C.E. en trámite

REF. 4449 Z. CERDANYOLA 
ALTA. Totalmente reforma-
do, 3 hab. 2 dobles,baño 
con ducha, cocina con 
galería anexa, suelos de 
parquet, calefacción. para 
entrar a vivir.

REF.2450 EIXAMPLE. Piso 
en exclusiva para nues-
tros clientes,  reformado 
con pk incluido, 4 hab. 
2 dobles, 2 baños com-
pletos (ducha y bañera), 
salón de 27m2, cocina la-
cada blanca, calefacción, 
con ascensor. OPORTUNI-
DAD ZONA Y PRECIO.

80.000�

REF.4448 - MATARÓ - Z. PUIG I CADAFALCH

80.000�

REF. 2457 EIXAMPLE. Opor-
tunidad, Cocina y baño con 
ducha reformados, 4 hab. 
2 dobl, suelos terrazo puli-
do, balcón exterior, ascen-
sor. Zona bien comunicada 
y con  todos los servicios.

C.E. en trámite 130.000€

106.000€

189.000€80.000�

C.E. en trámite 129.000€

REF. 1404 CENTRO. OPOR-
TUNIDAD ZONA Y PRECIO. 
Piso con ascensor muy 
bien conservado de 3 hab. 
dobles,  baño reform. con 
ducha, cocina formica con 
galería  amplia, balcón 
exterior.

OBRA NUEVA. 2 DÚPLEX. Bajo con  3 hab. cocina offi -
ce, 2 baños y jardín de 60m2, 1º  con 2 terrazas, 3 
habitacions más estudio, 2 baños. NO DUDE EN VER-
LO. LLÁMENOS!

- PRECIO A CONSULTAR -C.E. en trámite

C.E. en trámite

T. 937 965 148
¡LLÁMENOS!

¡SI QUIERE ALQUILAR O VENDER SU PISO...

80.000�

C.E. en trámite 100.000€

REF. 5117 CIRERA. Zona 
tranquila y bien comunica-
da con todos los servicios, 
piso de 4 hab., baño com-
pleto con ducha, salón con 
balcón exterior, cocina offi -
ce con galería anexa, te-
rrado comunitario. OPOR-
TUNIDAD ZONA Y PRECIO.

80.000�

REF. 6203 VISTA ALEGRE. 
Dúplex de 150m2  reforma-
do, 3 terrazas (20 y 50m2) 
y una de 25m2 a nivel del 
comedor, cocina offi ce de 
15m2,  4 hab. 3 dobles, 2 
baños completos, suelos 
parquet, a.a  con bomba 
de calor.  Solo 1 vecino.

C.E. en trámite 264.000€

72.000€
C.E. en trámite

199.000€
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Mariona Batlle, coordinadora d'activitats del casal de barri de Les Esmandies.  Mireia Biel 

Mariona Batlle,   
al cor de Les Esmandies

 Mireia Biel

 Malgrat que molts mataronins desconeixen la his-
tòria de la casa pairal i les activitats que s’hi realitzen 
avui en dia, Les Esmandies i el seu casal de barri són 
un veritable “tresor”, en paraules de la seva coordi-
nadora d’activitats, Mariona Batlle. I és que els veïns 
i usuaris de l’espai són el cor d’aquest equipament 
que ja fa quaranta anys que batega. 

“Quan vaig venir a viure al barri de Peramàs als 
anys 90, vaig entrar a l’Associació de Veïns per formar 
part d’una coral”, recorda Batlle. Des d’aleshores, no 
ha abandonat aquesta organització, que comparteix 
l’espai de Les Esmandies amb el Moviment Educatiu 
del Maresme, l’associació Aikido i l'Esplai Garbí. 
Per a Batlle, Les Esmandies segueixen sent un espai 
“necessari i primordial pel barri, però també per a 
Mataró”. “És vital que existeixin espais d’aquestes 
característiques perquè permeten desenvolupar 
un munt activitats pensades per a la gent”, assegura 
Batlle, que reconeix que l’ideal seria que “hi hagués 
casals de barri com aquest a cadascun dels barris de 
la ciutat”. No només per la importància que generin 
iniciatives pròpies, sinó també per dotar amb un 
espai de trobada "entitats ja existents o propiciar 
que en neixin de noves". 

Aquesta vinculació tan estreta amb l’associacio-
nisme no és casual. “Vaig introduir-me en el món del 
voluntariat quan tenia 20 anys, amb l’agrupament 
escolta Antoni Comas i altres organitzacions com les 

organitzacions de pares dels centres educatius on 
van estudiar els meus fi lls”, recorda Batlle, que re-
marca que “és gràcies al voluntariat que hi ha moltes 
iniciatives que es tiren endavant en una ciutat com 
Mataró”. Per això insisteix: “Si tothom hi dediqués 
una petita part del seu temps, estic convençuda que 
construiríem una ciutat millor”.

40 anys d'una reclamació veïnal

“Es va lluitar molt per tenir aquest espai per la 
gent i la ciutat ni el coneix ni el valora prou", 
lamenta Batlle

Són moltes les activitats que s'han organitzat 
per celebrar que fa quaranta anys es va evitar 
l'enderrocament del que avui són Les Esmandies.  
"Es va lluitar molt per tenir aquest espai per a la 
ciutadania i encara avui ni es coneix ni es valora 
prou", lamenta Batlle, que el considera un "tresor".

APUNTS

Defineix-te: Alegre i amb molta empenta

Un llibre: 'El senyor dels Anells' de John R.R. Tolkien

Una pel·lícula: 'Memorias de África' de Sydney Pollack

Un viatge: Em va impressionar Egipte

Un referent: Pere Casaldàliga o Martin Luther King

Un repte: Seguir així d'activa molts anys! 

Perfils
www.totmataro.cat/perfil
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Serietat i efi càcia 
al millor preu

T. 93 757 83 83

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

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

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

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

Àtic dúplex nou, 2 veïns, 90m2, 4 habit., 1 bany complet,  cuina offi ce, 
gran sala d’estar i tssa 90 m², molt bones vistes!! Pàrquing.    T150103

Mataró. Cirera

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

575€/mes

157.260€

Mataró. Parc Cent�al 222.805€

Excel.lent pis 90m², 4 hab. (3 d), arm. enc., 2 banys, cuina off., saló 25m², gale-
ria, 2 balcons, aa/cc, parquet,  alumini, ascensor, pisc. comunit.!!      T150888
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Fantastic pis seminou moblat 60m², 2 habit (1 suitte), cuina off, saló menj., bal-
có, galeria, aa/cc, tanc. alumini, ascensor, pàrquing, traster, vistes!      T105249

Mataró. Parc Cent�al 187.300€

Pis 95m², 4 hab. (2 dobl), 1 bany compl+1 servei, cuina office, saló menj., bal-
có-tssa, galeria, ascensor, terrat comunit., traster, pàrquing opc!!    T151039

Mataró. Havana 273.610€

Àtic dúplex, 80m², 3 habit., armaris enc.,, 1 bany compl.+ 1 servei, saló, cuina 
balcó, aa/cc, tanc. d’alumini, ascensor, 2 Terrasses 15m²/5m² !!           T150938

Mataró. Cent�e 220.000€ Mataró. Havana

Casa en 2 pl., 200m², 5 habit., 2 bany compl., 2 cuines, 2 salons 25m², balcó, 
tssa 85m², vistes, gtge, traster 15m². Per reformar al seu gust!!      T250230

265.125€

Casa adoss. exterior, 200 m ², 4 hab. (2 dob), 2 banys cuina, galeria, saló llar de 
foc, balcó, tssa 15m, calefacció, soterrani 50m, garatge i traster!!      T250072

Mataró. Vista Aleg�e 285.000€

Pis amb molt d’encant, 50m²,1 bany complet, cuina americana, terres de 
parquet, tancaments d’alumini, totalment reformat!!!                  T150289

Mataró. Cent�e 134.000€

Pis 100m², 3 habit. 1 bany compl, cuina offi ce 20m², saló menj., balcó, gale-
ria, galeria, calefacció, tanc. alumini, terrat comunitari, vistes!!    T150773

Mataró. Cirera 137.500€

Pis tot reformat 95m², 4 hab., Bany complet, cuina offi ce, 2 balcons, tanc. 
d’alumini, ¡¡Impressionants vistes mar i muntanya!!                     T150091

Mataró. Cirera 87.260€

Valoracions immobiliàries • Hipoteques al 100% • Llog�ers en 24 hores

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

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

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

Cases i pisos de llog�er
T110323 Arenys de Munt. Piso 85m² 2 habit, baño 
compl., 1 aseo, cocina offi ce, calefacción. suelos cerá-
mica, balcón y terraza!! Soleado!!!                500€/Mes
T110430 Mataró. Cerdanyola. 3r piso sin ascensor 
reformado, 68m², 2 habit dobles, 1 baño completo 
con ducha, cocina offi ce, salón comedor con balcón, 
parquet, cierres de aluminio, terrado comunitario, No 
amueblado, Vista a montaña !!!                    525€/Mes
T110363 Mataró. Habana. Segundo piso sin ascensor 
totalmente reformado de 50m², 2 habitaciones, 1 baño 
completo, cocina offi ce, salón comedor luminoso, 2 
balcones, suelos de cerámica, cierres de aluminio, 
trastero, muy soleado!!!                                   550€/Mes
T110143 Mataró. Cerdanyola. Piso alto sin ascensor 
80m², 4 habit. (1 doble), baño y aseo, salón com., bal-
cón, galería, carp.aluminio, totalmente amueblado y 
muy soleado !!!!                                               570€/Mes
T110103 Caldes d’Estrac. Centre. Fantástico piso 
100m², 4 habit (2 dobles) 2 baños, cocina offi ce, aa/cc, 
cierres de madera, galeria, 2 terrazas de 15m² i parking 
opcional. Todo amueblado. Muy soleado!!!Posibilidad 
de alquilar por temporada!!!                          650€/Mes
T1.10405 Mataró. Cerdanyola. Piso 92 m², 3 habit., 
2 baños, cocina independiente, cierres de aluminio, 
suelos de gres, ascensor y balcón de 4 m². Bien con-
servado, para entrar a vivir!!!                          650€/Mes

T1.10431 Premià de Mar. Piso 90m², 3 habit,, 2 baños 
compl, cocina offi ce, galería, amplio y luminoso salón 
com., tza de 15m², calefacción, parquet, ascensor, par-
king, trastero, Zona comunit. con piscina!!      975€/Mes

T1.10378 Sant Vicenç de Montalt. Dúplex amueblado 
de 140 m² de superfi cie, 3 habitaciones dobles, 2 ba-
ños, cocina equipada con electrodomésticos, armarios 
empotrados, calefacción, galeria equipada con lavadora 
y secadora. Magnifi ca zona comunitaria con piscina y 
parking!! Facil acceso a la playa!!!                  1.200€/Mes

T1.10358 Arenys de Mar. a linea de mar.  Magnífi co piso 
de 98 m² totalmente equipado y amueblado, dispone de 3 
habitaciones, 2 baños completos, cocina independiente, 
terraza y ascensor. Zona comunitaria con piscina y zona 
deportiva!!!! A 100 metros de la playa!!!      1.500€/Mes

T1.09943 Mataró. Centre.  Magnífi co dúplex de diseño 
de 190m², 2 habitaciones, 3 baños completos, cocina 
offi ce, amplio salón comedor, aa/cc, cierres de aluminio, 
terraza de 10m2!!                                             1.500€/Mes

T110134 Sant Andreu de Llavaneres. Piso reform. de 
50m², 2 habit., 1 baño, cocina offi ce, balcón, suelos de 
parquet, carpintería de aluminio, parking, amueblado y 
muy soleado !! ¡¡Impresionante zona comunitaria con 
piscina, pistas de tenis y zona infantil!!          1600€/Mes

T420112 Argentona. Casa 4 vents en zona residencial 
de 180m², 4 habitacions ( suite), 2 banys complets + 
1 de servei, cuina offi ce, saló menjador amb llar de foc, 
calefacció, tancaments d’alumini, terrassa de 20m², 
garatge per a dos cotxes, traster, espectacular jardí de 
210m² amb barbacoa d’obra!!!                  1.650€/Mes 

T201785 Mataró. La Cornisa. Espectacular casa de 
disseny. Domòtica, plaques solars, 800m² parcel.La, 
265m² vivenda, 4 hab dobles (1 suite), 3 banys, cuina 
offi ce amb illa i jardí desde tota la casa. Magnifi ques 
vistes a mar i muntanya!!!                            2.200€/Mes

T302925 Mataró. Centre. Local de 50 m² de tienda, 
tiene 25 m² de patio y 115 m² de almacén, aa / cc y 1 
aseo. Inmejorable zona !!!                                1.000€/Mes

T302897 Mataró. Centre. Local de 100 m² actualmen-
te centro de estética, en muy buen estado!! Local muy 
bien situado!!!                                                   500€/Mes 

T302902 Mataró. La LLantia. Se traspasa bar restau-
rante con licencia activa y derecho a terraza en par-
que!!!!!                                                             700€/Mes 

T301177 Mataró. Centre. Despacho en segunda plan-
ta de 50 m² - muy buena situacion !!!!         200€/Mes

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

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

Piso de 75m², de 2 habita-
ciones, cocina offi ce, 1 baño 
completo, salón comedor con 
salida a balcón, calefacción, 
todo amueblado en fi nca de 
pocos vecinos! Disponible 
a partir de Diciembre!!!
                                600€/Mes

T103879  Mataró. Cent�o

Dúplex amueblado de 140 
m², 3 hab dobles, 2 baños, 
cocina equip., Armarios 
empotrados. Calefacción, 
galeria con lavadora y se-
cadora. Zona comunitaria 
con piscina y parking!!                         
1.200€/Mes

T110378      St. Vic. Montalt

Piso de 75m², 2 habitacio-
nes dobles, 1 baño com-
pleto con ducha, galería, 
salón comedor con salida 
a balcón. Piso muy solea-
do!!                     575€/Mes

T110427   Mataró. Cerdanyola

Piso de 95m², 4 habitaciones 
(1 suite), 2 baños completos, 
cocina offi ce con galería 
anexa, salón comedor con 
salida a balcón, calefacción, 
cierres de aluminio, ascen-
sor, parking opcional, Muy 
soleado!!!            800€/Mes

T110432  Mataró. Parc Cent�al

Piso totalmente amueblado, 80m², 
3 habit. (1 suite), 2 baños comple-
tos, cocina offi ce equipada, salón 
comedor, balcónterraza, galería, ca-
lefacción, cierres de aluminio, suelos  
parquet, ascensor, parking, trastero, 
Zona Comunitaria!! 950€/Mes

T110434     Mataró-Parc Cent�al

T102266   Mataró. Cent�o
Piso de 50m², tiene 1 habi-
tación, 1 baño completo con 
ducha, cocina abierta con 
electrodomésticos,salón 
comedor con salida a bal-
cón, aa/cc, cierres aluminio, 
ascensor. Muy luminoso !!! 
                          600€/Mes

575€/mes

157.260€

Piso planta baja sin amue-
blar de 80m², 2 habitaciones, 
2 baño completos, salón co-
medor con cocina integrada, 
galería, calefacción, suelos 
de parquet, cierres de alumi-
nio, ascensor, zona tranquila 
y familiar!!!!      550€/Mes

T105550  Mataró. Cirera

222.805€
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COMPRAR ÉS MÉS BARAT QUE LLOGAR. TREU-NE BENEFICI!

MATARÓ - Cerdanyola S.
MATARÓ - Cirera
MATARÓ - Cerdanyola
MATARÓ - Cerdanyola 
MATARÓ - Cerdanyola 
MATARÓ - Rocafonda
MATARÓ - Molins 
MATARÓ - Llàntia 
MATARÓ - Rocablanca

Les vivendes estrella
són exclusives d’Urbenia

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

R.17877
R.15293
R.17738
R.17922 
R.17915
R.17928
R.17434
R.17863
R.17746

REFERÈNCIA POBLACIÓ I ZONA CARACTERÍSTIQUES PREU DE
VENDA

QUOTA
HIPOTECÀRIA

LLOGUER
APROXIMAT RENDIBILITAT

Primer pis - Balcó 
Pis - 50m2 - 3 hab 
Pis - 4 habitacions
3 habitacions - exterior
Pis - actualizat - vistes  
Pis - Exterior - actualitzat
Pis - Vistes - Exterior 
Pis - Assolellat - Ascensor
Pis - 4hab. - llar de foc 

48.000 €
57.260 €
65.000 €
81.000 €
87.260 €

112.260 €
126.000 €
126.000 € 
127.260 €

11,25%
8,91%
8,31%
6,67%
6,67%
6,41%
5,00% 
6,48%
5,66%

177,42  €/mes
211,64€ /mes
240,05€ /mes
187,17 €/mes
322,53 € /mes 
415,00€ /mes
465,72€ /mes 
465,72€ /mes 
470,28€ /mes

450€ /mes
425€ /mes
450€ /mes
450€ /mes 
450€ /mes
600€ /mes
525€ /mes
575€ /mes 
600€ /mes

Les vivendes estrella
són 

95.000 €

MATARÓ - Rocafonda R 17818

Preciós pis  2 hab, menjador 22m2 i te-
rrassa a nivell 35m2. Per entrar a viure.

Quota: 351€/mes

Quota: 466€/mes 199.000 €

MATARÓ - Camí Serra R 17386

Pis 90m2, 4 hab, ascensor i gran balcó 
8m2. Opció pàrquing a la mateixa fi nca.

Quota: 735€/mes

136.000 €

MATARÓ - Cerdanyola Sud R 16145

Edifi ci alt amb ascensor, lluminós i vistes 
panoràmiques, totalment reformat.

Quota: 503€/mes 172.000 €

MATARÓ - Cirera R 17520

Espectacular pis de 100m2, tot reformat 
amb acabats de 1a. qualitat.

Quota: 636€/mes

230.000 €

MATARÓ - Cerdanyola Sud R 41164

Estupenda casa 3 hab+1 estudi, 2 terra- 
sses i tota reformada. Zona tranquil·la!sses i tota reformada. Zona tranquil·la!

Quota: 850€/mes

252.000 €

MATARÓ - Centre R 41095

Casa de cos amb local diàfan, costat es-
tació, local +vivenda. Excel·lent inversió!tació, local +vivenda. Excel·lent inversió!

Quota: 931€/mes 345.000 €

LLAVANERES - Centre R 41143

Espectacular casa adossada 100m2 dis-
tribuïts en pàrquing + 2 plantes i golfes. 

Quota: 1.275€/mes 450.000 €

LLAVANERES - Centre R 41149

Espectacular casa unifamiliar 350m2 en 
2 plantes + estudi de 40m2 i pàrquing.

Quota: 1.663€/mes

Edifi ci alt amb ascensor, lluminós i vistes 
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Mataró
C/Unió, 59 bis
Plaça Illa Cristina, 4 

Premià de Mar
C/De la Mercè, 74

Arenys de Mar
Riera Pare Fita, 30

Barcelona

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

MATARÓ - Cerdanyola R 14689

Pis de 65m2, ben distribuït, sol i vistes, 
ben ubicat i còmode. Molt interessant. 

MATARÓ - Cirera R 11023

50.000 €

Pis de 2 habitacions, un bany complet 
reformat, cuina independent. Ocasió! 

MATARÓ - Cerdanyola R 15585

58.000 €

Pis de 3 habitacions, un bany complet, 
totalment exterior i vistes impressio-
nants. 

MATARÓ - Cirera R 12701

59.000 €

Pis amb ascensor de 3 habitacions, 
cuina independent, portes roure, 
fi nestres d’alumini.

MATARÓ - Centre R 14756

69.000 €

Ampli pis de 4 habitacions, cuina 
independent, totalment reformat, 
terrassa.

MATARÓ - Rocafonda R 15256

70.000 €

Pis de 3 habs, totalment reformat, 
saló amb sortida a balcó. Ocasió. 

E
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S Pis de 4 habitacions, cuina i banys 

reformat, saló amb balcó, lluminós. 

66.000 €

Planta baixa de 3 habiaycions, cuina 
independent i saló amb sortida a pati. 

50.000 €

Pis de mitja alçada de 60m² de 
superfície, exterior, 3 habs, balcó 
i bany complet.  

45.000 €

MATARÓ - Rocafonda R 14406R 15307MATARÓ - CireraR 30905MATARÓ - Rocafonda

Ronda Prim, 82 Avda. Borbó, 17

R 17695LLAVANERES - Centre

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

Fantàstic pis senyorial al centre de Llavaneres. Amb zona comunitària i piscina. 
140m2 de sup., 4 hab i ascensor. Plaça pàrquing cotxe i dues motos a la fi nca.

PREU: 320.000€

Apartament d’1 habitació, cuina 
roure, saló-menjador amb sortida 
exterior a balcó.

MATARÓ - Via Europa R 23298

R 23303

MATARÓ - Peramàs

700€/mes

620€/mes

685€/mes

Pis de 91m2, 3 habitacions i 2 banys 
complets. Balcó tipus terrassa de 
12m2. Amb ascensor.

R 23248

MATARÓ - Cerdanyola
Pis tipus dúplex sense ascensor, 
3 habs i terrassa independent d’ús 
privat!

Ampli pis de 90m2 i 3 habs, calefaccio 
i aire acondicionat. Disponible al mes  
d’octubre.

MATARÓ - Escorxador R 23229

R 22212

MATARÓ - Z. Vallveric

750€/mes

Ampli pis molt lluminós, completament 
exterior, moblat i equipat amb electro-
domèstics.

MATARÓ - Camí Serra

850€/mes

Espectacular pis de 95m2 de 3 habs, 
amb acabats d’alta qualitat, totalment 
exterior amb molta llum. 

R 21864

1.050€/mes

Pis com nou, totalment exterior. Zona 
comunitària amb piscina, pàrquing 
i traster.

MATARÓ - Semi Centre

550€/mes

Pis seminou en fi nca de només 4 
veïns, amb ascensor i 3 habitacions.
Totalment exterior.

MATARÓ - Rocafonda R 23217

Pis amb molt d’encant completament 
reformat, 2 habitacions dobles i bany 
complet.

MATARÓ - Havana R 23322

590€/mes

590€/mes

R 21660

OCASIÓN 

DE LA 

SEMANA

El Masnou
c/Barcelona, 14

Premià de Mar
Gran Via, 218

Arenys de Mar
Riera Pare Fita, 30

Mataró
Rda. Prim, 82
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Entra a www.urbenia.es per veure
el tour virtual de la vivenda!
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