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L’Ajuntament investiga possibles irregularitats en
l’adjudicació de pisos de protecció oficial
T. 937 416 030
Vía Europa, 202 - 218
08304 Mataró
Més de 3.000m2 en decoració

També a Badalona:
Passeig de la Salut, 88
T 933 881 236

NÒRDIC PLOMA
des de

10,95€

SA
DECORACIÓ, ROBA DE CA
TALASSOS...
CATIFES, PARQUETS, MA
NFIANÇA
PROFESSIONALS DE CO
ut de 9 a 21 h

Pàrquing gratuït al mateix
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ECONÓMICO

ECONÓMICO

116.000€

REF. 11838 CENTRE/ESCORXADOR. JUNTO
REF. 11916 PABLO PICASSO.
Atención!!.Vivienda altura media y bien distribui- RDAS. Buen piso 1/2 altura,bien distribuido
en 3 dorm. y sin pasillos.Salón comedor
do, 78m2. Conservado con alguna reforma. 3 dor.
(2 dobles).Salón comedor, cocina formica.Baño cuadradito,Cocina equipada.baño .Suelos de
parket.Comunidad pocos vecinos.
completo.Precio realmente bueno!

56.000€

46.000€

REF. 11926 CERDANYOLA. Excelente compra!!!-2º de altura en pequeña
comunidad de vecínos.Bien ubicado,zona activa y comercial.Vivienda totalmente
reformada. Impecable.Distribución práctica y funcional sobre 50m2. Salón
comedor,cocina integrada.Habitación amplia.Baño.

OPORTUNIDAD ÚNICA

49.000€
PIS DESTACAT DE LA SETMANA

BUENA COMPRA

REF. 11414 MOLIINOS. Atención a este piso
por zona y precio!!!, Piso de media altura de
70m2, 3 hb dobles, exterior y muy soleado
frente a plaza,exterior a balcón,destaca su
luminosidad y buen estado conservación.

69.000€

126.000€

ASEQUIBLE

REF. 11914 ARGENTONA S.S. CROSS.
Vivienda de 90 m2 exterior en su totalidad.Amplio
salón comedor,cocina equipada.4 dormitorios.
Salón comedor 20m2.2 baños completos.
Balcón/terracita orientada sobre plaza.

86.000€

TRUQUI’NS!! SOLUCIÓ A MIDA EN 24 HORES.

Retards en el pagament de la hipoteca? Embargaments?
Simplement li urgeix vendre?
Necessita efectiu per a l’entrada del seu pis mentre ven l’actual?
Tractarem el seu cas amb discreció i li oferirem la millor solució
personalitzada:
Li comprarem el seu habitatge, li pagarem la hipoteca fins que es
vengui, li adelantarem els diners que necessiti...

PROBLEMES?

GAIREBÉ 25 ANYS AL CAPDAVANT ENS AVALEN!!

SOM LÍDERS EN VENDES A MATARÓ!!
Truqui’ns sense compromís!!
El visitarem i li aconsellarem la millor opció al seu cas.
Amb nosaltres tindrà un equip de persones amb l’experiència
necessària, transparent i de confiança.

VOL VENDRE?

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

“Des de 1989 líders i referència
Mataró...
del sector a Mataró...líders
en vendes”

138.000€

VISTAS DESPEJADAS

REF. 11903 EIXAMPLE. Una de las mejores
oportunidades!!.Buen piso con ascensor. Reformado recientemente.Estado impecable. 3 dor.
Salón comedor amplio,vístas despejadas sobre
espacios abiertos. A un paso del centro.

86.000€

Certificat
en tràmit

4129
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EXCELENTE INVERSIÓN

VISTAS DESPEJADAS

OCASIÓN ESPECIAL

REF. 11919 SANT ANDREU LLAVANERES.
En pleno centro de la población.Estupendo
Dúplex con terraza/solarium sólo 3 vecinos
y reciente constr., bien distrib., 3 dor. dobles.
Gran salón comedor.Cocina office ind.
2 baños completos.

189.000€

No perdi més temps!! TRUQUI JA!!

(O li comprem nosaltres)

Li venem el seu pis
en 40 dies!!

COMO UNA CASITA

REF. 11906 CIRERA. Planta Baja con
entrada indep. reformada, patio
a nivel 22m2, calle tranquila.
88 m2 de superficie, 3 dorm.,
Salón com. 26m2, Gran cocina off.
Baño con bañera semicirc. Calef. ÚNICO.

146.000€

PISO+PARKING

REF. 11865 JTO VIA EUROPA.Oportunidad de mercado! Impecable.Buen
piso por distribución,estado.2 dom.
Salón comedor,cocina semi-integrada
al salón.Baño. Suelos gres,calefaccion.

118.000€

DÚPLEX CON TERRAZA

Entri...Trobarà el que busca.
Extensa oferta d’immobles:
Pisos, cases, locals, naus...
La millor web actualitzada
diàriament

www.sucasa.es

RR.HH@SUCASA.ES
Directament a gerència
- Discreció -

Ets un bon comercial
en l’àmbit de les
vendes o la
captació?

T’agrada el
sector immobiliari?

TREBALLA AMB NOSALTRES!

TOTALMENTE EXTERIOR

138.000€

mado recientemente.Estado impecable. 3 dor.
Salón comedor amplio,vístas despejadas sobre
espacios abiertos. A un paso del centro.

REF. 11924 AVDA.ROCABLANCA. En la mísma Avda.
Buen piso 100m2 ,totalmente exterior en esquina y
bien orientado a mar y en el que destacan sus vístas
despejadas. 4 dor. .Salón comedor 25m2 “llar de foc.
Cocina equipada.2 baños.Buen piso y buena inversión.

REF. 11925 MOLINOS. Dúplex de 86m2 con terraza
de 70m2.en parte sup. Todo exterior con bonítas vístas.
3 dorm + estudio diáfano 14m2.Cocina equipada,
2 baños(uno tipo suitte).Parking 2 plazas. Cerca Parc
Central,servicios y comercios.

229.000€

GRANDES DIMENSIONES

REF. 10907 JUNTO PZA. GRANOLLERS.Excelente compra!.Magnífica vivienda de 110m2.todo
exterior 2 calles,bien situado junto parque central.
Definitivo. 4 dor.2 baños compl.Gran cocina office.
Balcón de grandes medidas.Parking con trastero.

189.000€

ÁTICO CON TERRAZA

126.000€

salón comedor,cocina equipada.4 dormitorios.
Salón comedor 20m2.2 baños completos.
Balcón/terracita orientada sobre plaza.

REF. 11917 JUNTO PUIG I CADAFALCH.
Buena oprtunidad en edificio con presencia
impecable.Buen piso de 80 m2 con
terraza sup. 80 m2 bien orientada. Salón
20m2,cocina total. equipada.3 hab.2 baños(1 suitte).Calefacción.Sólo 4 vecínos.

70m2, 3 hb dobles, exterior y muy soleado
frente a plaza,exterior a balcón,destaca su
luminosidad y buen estado conservación.

LÍDERS EN VENDES A MATARÓ

REF. 11922 CENTRO/EIXAMPLE. Vivienda
82 m2 muy alto y luminoso.Perfec.situado
sobre calle muy comercial.Restaurado
actual. Distrib. cuadradita. 3 hab.Amplio
salón,cocina equipada.Baño nuevo. Suelos
de parket.Impecable.

TOTALMENTE REFORMADO

139.000€

REF. 10616 JUNTO PZA. ITALIA.
REF. 11918 MOLINOS. Calle muy tranquila.
Piso 1/2 altura esquinero, con ascensor. Per- Vivieda de 68 m2 exterior 2 calles. Salón
comedor amplio.Cocina semi-abierta
fecta orientación,muchas horas de sol.3 dor.
(2d).Salón comedor 20m2.cocina indep.Galeria integrada al salón.2 dorm.Excelentes
características. Bonita edific. obra vísta.
anexa.Baño con ducha.Vístas despejadas.

116.000€

98.000€

en 3 dorm. y sin pasillos.Salón comedor
do, 78m2. Conservado con alguna reforma. 3 dor.
(2 dobles).Salón comedor, cocina formica.Baño cuadradito,Cocina equipada.baño .Suelos de
parket.Comunidad pocos vecinos.
completo.Precio realmente bueno!
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ciutat

Decomissen 20 tones de pi pinyer
per no tenir la llicència de recol·lector
ciutat

Entra en funcionament el nou
CAP de Ronda Prim

reportatge

Mataró Bus:
proposta revolucionària de la CUP

esport

El CE Mataró continua líder
després de guanyar a casa
cultura

El Clap i Les Santes, nominats als
Premis ARC de música en directe
perfil

Codi QR
Llegeix el Tot Mataró
al teu mòbil o tablet.

Roser Moré,
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Un concepto diferente de gestión inmobiliaria

Certiﬁcado Energético
en Trámite

T. 93 193 45 35
GL7191 - Z. FRANCESC
MACIÀ Jto a zona ajardinada. Planta baja bien distribuida
sobre 70m2. Todo a pie llano
sin barreras arquitectónicas.
2 dorm.dobles, baño completo,
salón-comedor, cocina
equipada y galería de 10m2.
¡Muy buenas
cualidades!
Precio: 55.000€
€
	
  

Pèrits Judicials

GL10071 - C/GARROTXA
Piso 1/2 altura reformado.
De 3 habitaciones (2 dobles)
y ¡vistasal mar! Suelos gres
negro, ventanas de aluminio,
carpintería interior de sapelli
y calefacción. Posibilidad
de financiación 100%,
procedente de
entidad bancaria.
Precio: 60.000€

GL10093 - C/GATASSAPERAMAS Piso alto con
ascensor, entrar a vivir. 100 m²
4 habit (2 dobl), baño completo,
cocina y gran salón, balcón a la
calle. Suelos cerámica, ventanas
de aluminio color plata,
puertas de madera barnizadas,
calefacción,
galería. Oportunidad.
Precio: 86.000€

GL10912-AV. TORNER
Piso reformado de 70m2, con
3 habitaciones en edificio con
ascensor, salón de 20m2, cocina
equipada de 6m2 y galería y
baño completo. ¡¡Vistas inmejorables sobre la avenida!! En la
mejor zona de los Molinos,
no lo deje escapar.
Precio: 100.000€

GL9706 - Z.VIA EUROPA
¡Atención a esta ocasión realmente
excepcional de mercado!
Cualidades muy interesantes.
Piso exterior, alegre y luminoso
en edificio con presencia, 2 dorm.
salón - comedor 20m2, cocina
office total. equipada,
baño completo.
¡Excelente inversión!!
Precio: 116.000€

GL11206 -MOLINOS
Piso completamente reformado
de 90m2, con ascensor.
4 habitaciones, gran salón
con salida a balcón, terraza,
cocina nueva y equipada, baño
completo, suelos de parquet.
Gran ocasión!!
Precio: 123.000€

GL11534 -VIA EUROPA
Mejor que nuevo. Piso de 3
habitaciones, todo exterior, muy
luminoso y tranquilo. Comunidad
reducida, ascensor. Gran salón
en 2 ambientes, 2 baños (1
suitte), cocina office de roble con
galería de servicio. Trastero.
Acabados de calidad.
Impecable.
	
   Precio: 149.000€

GL4767 -PL. GRANOLLERS/EIXAMPLE Áticodúplex de 100m², 4 habitac.
(1 estudio), cocina de 9m²,
comedor de 22m², 2 baños,
galería de servicio, balcón,
calefacción, ascensor. Terraza
de 40m² en planta superior
con acceso mediante
escalera normal.
	
   Precio: 194.000€

GL11539 - EIXAMPLE
Piso seminuevo de 100 m²
con 4 habitaciones, salón muy
amplio con salida a balcónterraza, 2 baños completos,
calefacción. Parking y trastero
incluidos. Acabados de 1ª calidad.
Ocasión por traslado!!.
Precio: 178.000€
GL11545 -Z. VISTA
ALEGRE Casa seminueva con
más de 100 m² aprox. + 20 m²
de terraza con espectaculares
vistas a poniente. Gran salón
comedor, cocina, aseo y trastero
en planta baja. Baño completo,
3 habitaciones en planta piso y
despacho + aseo
y terraza solárium.
Precio: 198.000€

- COMPRAMOS SU PISO AL CONTADO -

c/Miquel Biada, 107 local • Mataró
T. 93 193 45 35
www.gruplaudem.com
info@gruplaudem.com
1p GRUP LAUDEM.indd 2
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La il·lusió
FIRMA

LLUÍS MARTÍ I GARRO
ENGINYER DE TELECOMUNICACIONS

OPINIÓ

Oblidem els números. D’una banda o de l’altra, qui
vulgui sabrà prendre les xifres i retorçar-les, rebregar-les fins que acabin encaixant, amb més o menys
elegància, en els respectius discursos precuinats
amb una inflexible anterioritat.
Oblidem-nos de frases fetes altisonants i a hores
d’ara tan buides -la gran festa de la democràcia-,
estrafetes per l’ús i abús en boca dels seus propis
pervertidors. De conclusions i de prediccions tan
categòriques com diverses i contradictòries, florides
d’aires dogmàtics fins que la certesa del temps les
acaba marcint.
Oblidem-nos de certificar un dia tan especial amb esperit notarial (o de registrador de la propietat, si voleu)
com un simple recompte de pletòriques multituds, de
ridícules minories o de silencioses no-se-sap-ben-bequès. Molts no servaran d’un dia tan insòlit i especial la
mesura exacta de la longitud de les cues ni el cronòmetre precís de cada espera. Restaran, sí, tants i tants

somriures sense motiu aparent, tanta amabilitat sobtada, aquesta explosió de civilitat gairebé impostada que,
darrerament, ens agrada lluir tan sovint. Restarà aquest
insòlit ambient de festa major fora de dates, tot el brogit dels carrers en un diumenge de novembre a primera
hora. I al migdia. I sí, també al capvespre.
Restarà l’emoció íntima de cadascú per gestos o fets
habitualment simples i ordinaris però que, aquest cop,
se servien amarats de mil i un simbolismes i nostàlgies.
Restarà l’esclat de la il·lusió certa descoberta per primera vegada i el ressorgir de la il·lusió somorta dels qui
s’han descobert no claudicant a la decepció acumulada en tantes dècades malbaratades en mans de tafurs i
xarlatans.
Restaran tantes anècdotes i tantes històries per perfilar el record, cadascú el seu, del dia en que molts (sí, ja
se sap, no tots ni molt menys) vam creure’ns protagonistes del nostre avenir. Del dia que vam creure’ns capaços
d’empeltar els desitjos a la pròpia realitat.

L’ENQUESTA

CLAP

La sala de concerts que
gestiona la Casa de la Música Popular
rep una nominació als premis ARC.
Les Santes també estan nominades.

APLAUDIT

CÉSAR FERNÁNDEZ,
EX PUMSA

La investigació oberta sobre
possibles irregularitats en l’adjudicació
de pisos de PUMSA és una molt mala
notícia. Per a ell i per a la ciutat.

CASTIGAT

Has notat les retallades
al teu CAP?
82,4% Sí.
14,7% No.
2,9%

Ns/Nc.

LA PREGUNTA

Estàs satisfet amb el
servei de Mataró Bus?
Vota l’enquesta a
A. ALUART

DURANT TRES DIES CAN FUGAROLAS VA SER UNA FESTA PER CELEBRAR EL
PRIMER ANIVERSARI D’AQUEST PROJECTE COOPERATIU I CULTURAL A L’HAVANA.

tot davant 1650.indd 1
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UNEIX-TE AL CLUB
DELS QUE SENTEN PASSIÓ
PER LA JARDINERIA

3%

descompte immediat
en totes les teves
compres.
Demana ja la teva targeta
Ronda Països Catalans, 11 (Mataró)

WWW.PASSIGARDENHOME.COM
Segueix-nos a

JARDINERIA · FLORAL DESIGN · DECORACIÓ · MASCOTES
Sin título-1 1
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L’Ajuntament investiga possibles irregularitats en
l’adjudicació de pisos de protecció oficial
TEXT: REDACCIÓ

URBANISME

FOTOS: ANNA ALUART

NOTÍCIA

Entre els casos detectats,
l’exgerent de PUMSA hauria
adjudicat un pis al seu fill “a
dit”
La concessió de pisos de protecció oficial per part de PUMSA es
troba aquests dies sota sospita
arran d’unes acusacions que situen
l’exgerent de l’empresa municipal
adjudicant “a dit” un dels pisos al
seu propi fill. Aquest no seria l’únic
cas, ja que també s’haurien detectat
almenys 6 pisos d’aquesta tipologia
en règim de lloguer amb irregularitats en el seu procés d’adjudicació.
La veu d’alarma la va donar una
extreballadora de l’organisme. Aco-

Es noticia 1650.indd 2

miadada arran de la reestructuració
de PUMSA per part del govern actual.
La treballadora -una advocada- hauria comunicat els fets per correu
electrònic als gerents actuals. A
partir de la seva denúncia, els fets
es van portar a la Junta de Portaveus de l’Ajuntament la setmana
passada, on es va decidir investigar
a fons l’assumpte. Així, l’ajuntament
ha obert una investigació al voltant
d’aquestes possibles adjudicacions
fetes entre els anys 2009 i 2013
a persones que, o bé no estaven
a la llista única de sol·licitants
d’habitatge de lloguer social, o no
els tocava encara accedir a un pis
per la seva posició a la llista d’espera.

El ﬁll de Fernández

Un dels casos que ha transcendit és
el de l’antic gerent de l’empresa, César Fernández, que hauria concedit
un dels pisos al seu fill. Segons es
va explicar en Junta de Portaveus, el
fill de Fernández no estava inscrit a
la llista d’espera per als habitatges
de protecció oficial. Tot i així, hauria
rebut un pis de 60 metres quadrats
al passatge Fragata de Mataró, a
primera línia de mar, per un lloguer
d’entre 250 i 300 euros.
En el moment de l’adjudicació,
Fernández era un dels càrrecs més
ben pagats, ja que, tot i amb una
retallada de sou del 40%, seguia
cobrant 89.000 euros a l’any. Uns

18/11/14 19:13
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mesos després, el gener de 2014,
l’exgerent va ser acomiadat en el
marc de la reestructuració del grup
PUMSA per fer front a l’enorme deute que arrossega.
En declaracions recollides per La
Vanguardia, César Fernández segueix defensant que el seu fill estava
a la llista d’espera, a més de destacar que tots els contractes “eren
fiscalitzats per la Generalitat” i, per
tant, el seu fill complia els requisits.
Fernández reconeix haver firmat ell
el contracte d’adjudicació però puntualitza que “eren els tècnics els que
feien tots els tràmits”.

Revisió del procés

Segons informa l’ajuntament, arran
d’aquestes informacions revisarà
totes les adjudicacions de pisos
socials que han tingut lloc en els
últims quatre anys i la presidenta
de PUMSA, Montserrat Rodríguez,
ha donat ordres perquè es revisin
els controls interns de l’empresa
municipal pel que fa al sistema d’adjudicació dels habitatges.
D’altra banda, s’ha demanat al secretari municipal un informe que
valori les possibles irregularitats i
assenyali jurídicament les mesures
a emprendre. A més, l’alcalde ha
posat els fets en coneixement del
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
Les reaccions dels grups municipals a aquestes informacions no
s’han fet esperar. Així, la majoria de
grups coincideixen en la necessitat
d’una investigació exhaustiva com la
que ja s’ha posat en marxa després
de la Junta de Portaveus per depurar
responsabilitats.

Des del PSC volen pensar que les persones al capdavant de procés “han
actuat i actuen amb l’honestedat que requereix la responsabilitat de desenvolupar un servei públic, tant en aquest mandat com en l’anterior”. Tot i això,
demanen la màxima diligència en la investigació “perquè ens permeti exigir
responsabilitats” i, en funció dels resultats, “el Grup municipal socialista es
podria personar davant la Fiscalia”.
Per al PP, aquest cas dóna força a la hipòtesi que diu que cal canviar la
normativa d’adjudicació. “No és de rebut que els requisits facin només
referència al jove interessat i cal veure també els ingressos familiars”, demana José Manuel López. “En uns moments en què hi ha moltes famílies
a la ciutat vivint de la pensió dels avis, la vivenda social ha de ser per a qui
veritablement la necessita”, afegeix el portaveu del grup municipal popular.
Portar el cas davant la Fiscalia és el que demana, d’entrada, la CUP. El grup
municipal considera que, a més del procediment judicial, “el fill de César
Fernández torni immediatament les claus del pis i que retorni a l’Ajuntament
i a la Generalitat la part del lloguer subvencionada amb diners públics”. La
CUP considera “escandalós, poc ètic i propi d’un modus operandi mafiós,
el fet que un directiu, càrrec de confiança de l’Ajuntament, hagi tret profit
de recursos públics en benefici de la seva família”.
El grup municipal d’ICV coincideix amb la CUP a l’hora de destacar que,
en moments com l’actual, “quan tanta gent ho està passant tan malament
i tantes persones estan sent desnonades de casa seva, no podem permetre
que des de l’administració es cometin irregularitats en un tema tan sensible
com és el de l’habitatge públic”.
Mónica Lora, des de PxC, per la seva banda, va més enllà i posa tota l’empresa
municipal en el punt de mira. “Segons sembla, PUMSA es va crear per
cometre certes irregularitats, ja que aquesta no és la primera vegada”, comenta. Lora creu que “aquesta empresa municipal ha sigut una desgràcia
per als ciutadans i que mai s’hauria d’haver creat”. “És per això que des
de fa temps que apostem per la seva dissolució quan es pugui i integrar-la
dintre dels departaments de l’Ajuntament”, va concloure.

DESEMBUSSOS DE TOTA CLASSE
J.MASSA

93 753 22 37
www.jmassa.com

Es noticia 1650.indd 3

Instal·lació i reparació de
canonades
Càmeres d’inspecció de
tuberies
*5% descompte en tots els
serveis, si al trucar dius que
has vist aquest anunci
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Comissen 20 tones de pi pinyer a una empresa
per no disposar de llicència de recol·lector
SUCCESSOS
NOTÍCIA

El decomís es va fer d’acord
amb les mesures pactades
per a aquesta campanya
El Cos d’Agents Rurals va comissar el passat 4 de novembre 20
tones de pi pinyer a una empresa
transformadora, que feia comerç
de pinya i no disposava de llicència
de recol·lector a Mataró. L’actuació
va tenir lloc després que els agents
rurals rebessin una denúncia en la
qual se’ls posava en alerta sobre dos
paratges del municipi, on presumptament es compraven pinyes sense
ser inscrites en el Llibre de Registre obligatori. En l’altra inspecció,
l’empresa comptava amb tots els
requisits que estableix la normativa

Tot C-18 mnoticies 1650.indd 2
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sobre pinyes. Els agents implicats
han acordat una sèrie de mesures
per a aquesta campanya i actualitzar
a normativa del 1991, que no donava resposta al gran nombre de furts.
Així, el comís es va realitzar, segons la instrucció, sobre els criteris,
prioritats i procediments per al control de la recol·lecció de la pinya del
pi pinyer determinats per la Direcció
General de Medi Natural i Biodiversitat per a la Campanya 2014, el
Cos d’Agents Rurals (CAR), el Consorci Forestal de Catalunya (CFC),
juntament amb el sector industrial,
que han acordat prendre tota una
sèrie de mesures per dur a terme
en la campanya 2014-2015 de recollida i comercialització de pinya

- ACN

de pi pinyer.
Aquestes novetats en la gestió
de la recol·lecció de pinyes són un
impuls a les necessitats actuals del
sector. Per donar major seguretat
als propietaris abans de l’inici de
campanya de recollida del 2014
i per no afectar la viabilitat futura
d’aquestes explotacions i evitar la
reducció de la superfície de pinyer
s’han acordat una sèrie de mesures,
com intensificar la vigilància del
Cos d’Agents Rurals per evitar la
recol·lecció abans de l’inici del període hàbil i facilitar la gestió per fer
efectius dels comisos de les pinyes
recol·lectades il·lícitament; la millora de la normativa actual i la creació
de la taula sectorial del pinyó.
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L’escola Sol-Ixent participa en el
programa educatiu BarçaKids
EDUCACIÓ
NOTÍCIA

Els alumnes de primària
treballen en una activitat el
respecte a través del futbol
Els nens i nenes de l’escola Sol-Ixent
van participar durant la setmana
passada en el programa educatiu
Barçakids que desenvolupa la Fundació FCBarcelona. Durant tres dies
hi van prendre part els diferents
cursos escolars del centre. Es tracta
d’un programa formatiu del qual han
pres part diferents centres escolars
comarcals.
Dirigit a nens i nenes d’entre 6 i
12 anys, el programa pretén fomentar i consolidar el sistema de valors
dels infants a través dels principis
pedagògics de l’ esport , del joc i de

Tot C-18 mnoticies 1650.indd 3
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la participació activa i inclusiva. Des
de la direcció de l’escola afegeixen
que en la línia del programa educatiu, volen desenvolupar aquests
valors promovent el diàleg i el respecte entre les diverses cultures i
agents socials.

Esports i valors

El valor escollit pel centre per fer
aquest treball ha estat ‘el respecte’ i l’esport ha estat ‘el futbol’.
L’activitat realitzada per treballar
aquests punts l’han dut a terme
els alumnes de primària del centre
a la Bòbila, un espai al polígon industrial del Pla d’en Boet cedit per
l’empresa de construcció Big Mat
Dorotea.

Conferència sobre el
Tractat de Lliure Comerç
Europa-Estats Units
POLÍTICA
NOTÍCIA

REDACCIÓ

Podem Mataró posa a debat
les repercussions d’aquest
imminent acord
La imminent aprovació d’un Tractat
de Lliure Comerç i Inversions entre
la Unió Europea i els Estats Units, el
conegut com a TTIP, centrarà aquest
dissabte, a les sis de la tarda, al Miquel Biada una conferència-debat
organitzada per Podem Mataró. Es
debatrà l’abast i conseqüències
del TTIP.
Hi intervindran Joan Josep
Bosch, economista i professor de la
UPNA, Ramon Franquesa, professor
d’economia mundial de la UB, Carles Seijo de ‘Catalunya No al TTIP’ i
l’advocada Lucrecia Garcia.
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FOTO CEDIDA: MONTSE PRAT I BÀRBARA TORDERA

les portades

El Xino, un edifici pioner
L’any 1972 va construir-se un edifici nou, diferent, innovador. Agàpit
Borràs va dissenyar un bloc de pisos
a l’actual barri de Rocafonda que va
anomenar-se l’edifici de la Cooperativa, al carrer Poeta Punsola 36.
Montse Prat i Bàrbara Tordera han
cedit aquesta fotografia, en la que es
poden veure els fonaments de l’edifici. Hi apareixen elles dues amb els
seus germans i marit, respectivament.
“La fotografia la va tirar Antònia Rovira
perquè uns familiars nostres anaven
a viure-hi”, recorden. Curiosament i
sense esperar-ho, la més menuda de
la foto, vestida de blanc “acabaria vivint allà anys després”.

“Un grup de joves ‘progres’ van
decidir que volien viure d’una forma diferent i van decidir construir
un bloc innovador, amb un jardí a
l’interior”. Prat i Tordera afirmen
que “aquests joves van ajuntar-se i
van formar la cooperativa”. L’edifici va celebrar 40 anys l’any 2012,
però malgrat que s’hi han hagut de
fer “algunes reformes, és un bloc
molt ben cuidat pels anys que té”.
Potser per aquest bon estat de salut,
la seva façana permet fer-hi símils.
“El bloc de la cooperativa també es
coneix com ‘l’edifici del xino’ perquè
els terrats recorden la forma d’uns
barrets xinesos”.

5 anys
19/11/14 13:20
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MATARÓ
barri a barri

L’Eixample
Un de cada quatre mataronins viu
en un barri que no se sent barri

L’Eixample

Tot barri 1 intro eixample 1650.indd 2

Cada vegada que algú, a Mataró, pensa en els barris s’oblida de
l’Eixample. És com si no existís a
la base de dades comuna, com si
tots plegats féssim com si no existís.
Quan s’analitzen les diferents parts
de la ciutat, hi hauria consens en
considerar que el barri més gran i
més poblat és Cerdanyola, que fins
i tot hi ha vegades, com amb motiu
de les eleccions, que es divideix en
dues parts, sud i nord, per administrar millor les dades. La sorpresa és

l’Eixample que, tant d’obviar-lo com
a barri, si un para atenció a les dades
del darrer Padró de la ciutat, podrà
veure que té –atenció!- 30.458
habitants. Cerdanyola, la gran Cerdanyola, en té 30.459. Un més. Tan
sols un més.
Aquesta és la realitat de l’Eixample,
un barri que, tot i no tenir les estructures –associació, festa– ni el
sentiment de pertinença d’altres,
hi viu un de cada 4 mataronins.

19/11/14 19:28
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barri a barri

Eixample

del 2

“No hi visc, però hi viur
BARRI A BARRI
L’EIXAMPLE

Entrevista a Sergio Rangel,
gerent de SOM-INK Colors,
ubicada al carrer Isern
Què és Som Ink i quin tipus de productes oferiu?
A la botiga oferim tot tipus de consumibles per a impressores. És a dir,
tot el material propi de la màquina

Tot Barri 3,4 1650.indd 2
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rò hi viuria encantat”
redacció

d’imprimir com tòners, tant per a
empreses com per a particulars.
Tenim tant botiga com taller i una
altra botiga a Granollers.
Des que vau obrir vau escollir
l’Eixample?
Ja fa uns set anys que vam obrir a
Mataró, mentre que a Granollers ja
fa set anys i mig. Si parlem de Mataró, hem de dir que sempre hem
estat al Carrer de Jaume Isern, des
del nostre primer dia el 1996. Vam
canviar de local però vam seguir al
mateix carrer.
Què t’agrada més del barri?
Tota la zona, la tranquil·litat. És una
zona pròspera per als negocis, està
ben conservada. Molt millor per obrir
que altres zones.
Hi ha quelcom de l’Eixample que
no t’agradi?
Sí. Et diria la zona blava,
l’aparcament. El client es queixa
molt. L’aparcament està molt restringit i no tothom pot, o vol, anar a
un aparcament.
També vius al barri?
No, però no em faria res viure-hi.
Al contrari. No hi visc però hi viuria
encantat. Més d’una vegada m’he
plantejat de venir-hi a viure perquè a
més d’estar més a prop d’on treballo,
insisteixo, que crec que és una zona
guapíssima per viure-hi. I també per
treballar-hi.

Tot Barri 3,4 1650.indd 3
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Eixample

La frontera verda, espai de ciutat
barri a barri
l’eixample

El Parc Central vell i el Nou
Parc Central són un pulmó
necessari
A la propera doble pàgina el lector trobarà el mapa del barri de
l’Eixample amb els comerços més
destacats ubicats correctament. Si
se’l mira veurà que l’Eixample té
una forma curiosa. Mig una “U” i
mig una “J” capgirades totes dues
de manera que el que és la trama urbana que consuetudinàriament s’ha
establert com a barri unit, abraça
el Centre. L’abraça des de la banda
d’Argentona, per la seva vessant superior i també hi entra per darrere

Tot Barri 5,6 1650.indd 2
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del que seria Valldemia. L’Eixample,
una gran conurbació, toca amb el
Pla d’en Boet i Peramàs, per dalt
amb Cirera i Molins. El Centre queda
resguardat, com a l’interior del propi
Eixample. Per això molts dels que hi
viuen, asseguren, o es pensen que
ho fan, al casc antic.
La frontera al nord, però, és la que
dóna personalitat a l’Eixample. És
el límit verd que dibuixen els dos
parcs, el Parc Central i el Nou Parc
Central. Com altres vegades hem
explicat en aquesta secció de ‘Barri
a Barri’, un dels barems per analitzar o entendre els racons de Mataró

és veure l’oferta immobiliària i com
es presenten els pisos en lloguer
o venda. La pràctica totalitat dels
que s’ubiquen a la part alta de
l’Eixample tiren de la presència del
Parc per tenir més bona fama. I tenen, en part, raó. Molta gent té els
dos parcs a tocar, a menys de cinc
minuts de casa.
Els parcs són, a més d’un espai on
es passeja, es fa esport o s’hi està,
un espai de ciutat que acull actes, la
Fira, concerts i balls per Les Santes
o proves esportives. És el pulmó verd
que fa respirar i el cor que permet
que la ciutat rutlli. I és a l’Eixample.
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és una realitat que, sovint, a segons
quina hora del dia, fa que el brogit
de l’anar i tornar de gent i vehicles
pugui semblar un antònim de la
tranquil·litat que sovint hom busca.

Can Marchal, un pati amb encant
barri a barri
l’eixample

És un dels pocs contrapunts
tranquils en un barri on el
brogit és norma

Tot Barri 5,6 1650.indd 3

redacció

Si alguna característica és comuna
a quasi tot l’Eixample, és l’anar i
venir de gent i cotxes. La major part
de carrers són vies de pas de treballadors i gent de tot tipus i aquesta

Hi ha un racó, però, al mateix Eixample que sembla una illa de repòs. És
el Pati de Can Marchal, un espai públic on la tranquil·litat és la norma.
A tocar de la Plaça de les Tereses i
a mig camí de la de Granollers. Un
racó de pau que, durant un temps,
era part del pati de l’Angeleta Ferrer.
El pati de Can Marchal té en total
2.387 m² inclosos els passatges
d’accés al mateix (2.118 m² utilitzables). L’espai que utilitzava l’escola
quan s’ubicava a la Plaça de Cuba
representa una tercera part del total, uns 800 metres quadrats, que
ara són una atracció pels nens de la
zona, que hi passen tardes senceres.

19/11/14 12:37

barri a barri
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Eixample

Mapa de comerços

1

El Cistell Fruites i Verdures

2

Styls Perruquer

5

El Rierot, 3

6

Melcior de Palau, 11

7
3

4

Nova Estètica
Ronda Prim, 80

Mobiprix

Mossen Fornells, 34

8
9

Som-ink Colors

c/ Jaume Isern, 96 - Mataró

Equimar
10 c/ Tomas Vinyas, 14 - Mataró

Cuines Fernandez

Riera, 155

11

Hospital Veterinari
Maresme

Camí de la Geganta, 113

Rètolins
Tetuan, 25

Teens Center

12

ONAcústica

13

c/ Iluro, 64 Baix - Mataró

Rda. General Prim, 78

La Xarcuteca

Ronda Alfons X El Savi, 19

Angeles

Sant Benet, 65

Tens un negoci a
AL CENTRE?

ANUNCIA’T!
La propera setmana
fem el teu

Especial Mataró Barri a Barri

Més informació a:
T. 937 961 642
info@totmataro.cat
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servei tècnic totes les marques
Copiadores B/N
Copiadores Color

Quality Center
MFC - Fax - Impressores
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barri a barri

L’Eixample

“Ha vingut molta gent nova a viure al barri”
BARRI A BARRI
L’EIXAMPLE

Entrevista al comerciant Jordi
Fernàndez, gerent de Cuines
Fernàndez
Cuines Fernàndez té quasi mig
segle de vida a la ciutat.
Sí. Al 2016 farem 50 anys de
negoci, gairebé mig segle a la
ciutat. Jo sóc la segona generació
de l’empresa. La va fundar el meu
pare Joaquim Fernàndez.
Quins serveis oferiu?
Nosaltres fem tot el servei que
comprèn un moble de cuina, des
d’atendre el client a la botiga,
realitzar el projecte, presa de
mesures, fabricació del moble,
muntatge. Tot el que és el procés
de la reforma de la cuina ho fem
tot, oferim totes les fases de forma
completa, però ho fabriquem tot.
Comprèn un servei integral i únic

Tot Barri 9,10 entrevista eixample 1650.indd 2
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gairebé. Nosaltres sóm més indústria que no fusters, fabriquem
mobles de cuina, però en comptes de fabricar a distribuidors,
fabriquem per al client final, un
producte molt especialitzat, que
és el que el client busca.
Sempre heu estat a l’Eixample?
Hem anat canviant, el meu pare va
començar en un altre lloc. Però la
botiga de la Riera farà des del 80
que sóm aquí. Vam començar una
mica més amunt i després vam
baixar. La fàbrica fa uns 10 anys
que la vam traslladar a Arenys de
Mar. Com a botiga sempre hem
estat per aquesta zona.
Que us agrada més de l’Eixample?
El que més valoro del local, és
l’espai en si, és l’aparador, és molt
gran i té una superfície que es veu

des del carrer. El col·legi de Valldemia que ens dóna molta vida,
hi ha molta gent amunt i avall,
estem a prop del parc, del Monumental. Estem una mica fora del
centre però a tocar. Ens dóna la
tranquil·litat de l’aparcament, que
no a la Riera que és una mica més
d’embolic. Aquí tenim la sort de
tenir el centre a prop i la gent que
hi va de pas ens troba a nosaltres.
Què és el que milloraries d’aquesta
zona?
Doncs la il·luminació, per exemple
la de Nadal aquí ja no arriba. No
sé quin és el perquè, però aquí es
podria aprofitar tota la tirada de
llums de Nadal que ve de la Riera.
També és una mica de cacau el
tema d’aparcament i la circulació
a l’hora de sortida de les escoles.
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Jordi
Fernàndez
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En marxa el nou CAP de Ronda Prim
Dóna servei als antics usuaris del mateix i als del CAP de La Riera, que desapareix
SANITAT
NOTÍCIA

Dilluns 17 entrava en funcionament
el Centre d’Atenció Primària (CAP)
Ronda Prim, situat a la Ronda Prim,
número 35, de Mataró. El nou centre, gestionat per l’Institut Català
de la Salut (ICS), és un equipament
multiservei que dóna resposta integral en atenció primària i en atenció
a la salut sexual i reproductiva
(ASSIR). La inversió total per part de
la Generalitat de Catalunya ha estat
de 7.401.541 euros. D’aquesta manera, culmina un procés de reforma
liderat pel Servei Català de la Salut
(CatSalut) que es va iniciar el 2011,
quan l’Equip d’Atenció Primària
(EAP) Mataró 7 i l’ASSIR Mataró
es van traslladar provisionalment a

REDACCIÓ

una planta del CAP El Maresme i a
l’edifici del CAP La Llàntia, perquè
es pogués enderrocar l’antic edifici del CAP Ronda Prim i construir
el nou edifici que ara comença a
funcionar.

On hi havia l’antic

L’edifici ocupa una de les illes del
barri de l’Eixample, té una estructura en forma de U i s’adapta a les
altures de les edificacions veïnes.
Els sistemes constructius de l’edifici
s’adapten a les noves tecnologies i
tenen en compte la màxima sostenibilitat i estalvi energètic. El nou
CAP Ronda Prim compta amb noves
instal·lacions per als professionals

i usuaris, que disposaran de més
confort i seguretat. A més, la ubicació en un mateix espai de diferents
serveis d’atenció a la salut, permet
optimitzar els recursos i millorar la
col·laboració entre els professionals,
de manera que s’ofereix un millor
servei als ciutadans.

El CAP de La Riera desapareix

El nou centre donarà servei als usuaris del CAP La Riera, que es tancarà,
així com als usuaris de l’antic CAP
Ronda Prim que s’han hagut de
desplaçar fins al CAP El Maresme
mentre han durat les obres. En total abasta una població de més de
30.000 mataronins.

Crítiques per les mancances i les retallades

Durant el primer dia de funcionament del nou CAP de Ronda Prim es
van començar a evidenciar les primeres mancances del nou equipament.
Aquesta és la teoria de la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública. La Plataforma critica la mida dels ascensors, que veuen insuficient
i que dilluns ja provocava alguna cua a primera hora, i la poca llum
natural d’algun espai com les consultes de pediatria. Igualment, critiquen la ubicació dels lavabos o la falta d’una parada de bus pròpia de
l’equipament. El nou CAP, denuncia la Plataforma, també és víctima de
“la precarietat de la sanitat primària amb les retallades, amb un 25 per
cent menys de personal sanitari, més pacients per metge i l’augment
de les llistes d’espera pels serveis més especialitzats”. La Plataforma
també demana taules tripartites administració-professionals-usuaris per
millorar la gestió dels CAPs com ja es fa a Rocafonda.

tot 1 ciutat CAP.indd 1
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Som globals. Som locals

El món gira molt ràpid. La teva ciutat també.
Llegint i compartint el Tot Mataró fas possible un mitjà
local, independent i gratuït. Gràcies!

El primer Setmanari de Catalunya | El Diari Electrònic de Mataró i el Maresme
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LOVE OF LESBIAN,
MÉS TEATRALS I MÉS MELODRAMÀTICS
ACTES
Dates:
Divendres 21 de
novembre
Hora:
23h
Lloc:
Teatre Monumental
(La Riera, 169.
Mataró)
Preu:
30 euros

Records deformats de coses que
han passat i d’altres que no passaran mai. Love of Lesbian té en el
seu magatzem de la memòria miralls i miratges del passat que ara
endreça en la gira en la qual es
convida al públic a “fer dissabte”
de les cançons més melodramàtiques i poètiques de la banda. Els
Love of Lesbian arriben al Monumental amb una posada en escena
plena de silencis, ombres, titelles,
llums i efectes especials que acompanyarà l’emoció de les cançons i
portarà l’espectador a viatjar més
enllà de la música. Pel que fa a
l’espectacle escenogràfic, la banda
de Sant Vicenç dels
Horts no defrauda i
manté en la posada en escena un
dels seus grans
valors
del

directe. Fins i tot Guillem Albà ha
estat l’encarregat de teatralitzar les
cançons i el repertori del grup.
Sonen en aquesta gira de ‘Miratges & Miralls” ’ Nada’, ‘1999’, ‘Me
llaman Octubre’, ‘La niña imantada’,
‘Cuestiones de família’, ‘Los días no
vividos’, ‘Wio’ o ‘Universos infinitos’.
Moltes d’elles són cançons poc habituals en els concerts més moguts de
la banda pel seu to més melodramàtic i poètic. El grup fa doncs un petit
viratge sense perdre l’humor que els
ha fet arribar on són ni el rigor musical. Una mica de música i una mica
de teatre per adaptar tot l’univers
propi a un nou format.

MÉS INFORMACIÓ
www.totmataro.cat/agenda

Berna Jones i Leandro Avalle
MÚSICA
Audició de Santa Cecília

Audició tradicional de Santa Cecília
a càrrec dels alumnes de l’Escola de
Música Liceu Mataró.
Divendres 21 novembre l 19:30h l
Auditori La Saleta (La Riera, 110. 1r
pis. Mataró)

Concert de música antiga

Obres dels inicis i finals del Barroc:
Monteverdi, Caccini, Händel i Vivaldi.
Concert a càrrec del grup Barroques.
Amb Eva Franco, mezzo-soprano i
Neus Fàbregas, piano.
Divendres 21 novembre l 21:30h l Església Santa Maria (Plaça de l’Església,
Arenys de Mar) l Entrada: 5€.

Guia Cultural 1650.indd 2

Concert de piano i violí a càrrec de
Berna Jones i Leandro Avalle. IX Cicle
de concerts de cambra.
Dissabte 22 novembre l 20h l Foment
Mataroní (C. Nou, 11. Mataró) l Preu:
12€. Socis i jubilats: 10€.

Concert de Santa Cecília

Argentona Cor de Gospel, Cor Burriac,
Coral Llaç d’Amistat, Coral Mar de
Notes i Grup “Sons del món”.
Diumenge 23 novembre l 18h l La
Sala d’Argentona (Pl. Nova, Argentona). Preu: 3€ (per la Marató TV3).

Concert de Sant Andreu:
música del Tricentenari

Diumenge 23 novembre l 18h l
Església parroquial (Sant Andreu de
Llavaneres) l Entrada lliure

TEATRE I DANSA
3r Mercat del Film

Jornada de projeccions al voltant del
cinema i l’audiovisual amb la voluntat
de convertir-se en punt de trobada dels
creadors audiovisuals locals.
Divendres 28 novembre l 18h l Les Esmandies (Rda. O’Donnell, 94. Mataró)

INFANTIL
Tallers a la bibio: “Circuit
científic”

Per a nens i nenes de 7 a 10 anys.
Divendres 21 novembre l 18h
l Biblioteca Pompeu Fabra (Pl.
Occitània, s/n. Mataró).
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TEATRE

TALLER

“Taula dels drets dels
infants”

‘El meu poble i jo’
Reestrena de l’espectacle homenatge
a Salvador Espriu dirigit per l’arenyenc
Lluís Danés. La música en directe, la veu
de Dídac Rocher, la ballarina Anna Marín
i l’actriu Noe Padró, interactuaran amb
videoprojeccions de personalitats.

A través de jocs, contes i altres materials, coneixerem quins són els drets
dels nens i nenes d’arreu del món.
Commemoració 25 anys de la Convenció sobre els Drets dels infants.

Diumenge 23 novembre l 18h l Teatre
Monumental (La Riera, 169. Mataró) l
Platea: 28€. Amfiteatre: 26€.

Dissabte 22 de novembre l De 10 a
13h l Biblioteca Antoni Comas (c/
Prat de la Riba, 110. Mataró)

Hora del conte especial

“Contes per la igualtat”, a càrrec de
Gina Clotet.
Dimarts 25 novembre l 18h l Biblioteca Pompeu Fabra (Pl. Occitània, s/n.
Mataró)

Hora del conte especial

“Contes per la igualtat”, a càrrec de
Gina Clotet.
Dimecres 26 novembre l 18h l Biblioteca Pública Antoni Comas (C. Prat de
la Riba, 110. Mataró)

Els dijous a la Biblio

Narració i taller manualitats infantils:
“Gertrudis l’estruç”, de Rachel Chaundler, amb il·lustracions de Bernardo
Carvalho.
Dijous 27 novembre l 17:30h l Biblioteca Popular Fundació Iluro (C. d’en
Palau, 18. Mataró)
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Buc de contes

Narració “La petita Amèlia es fa gran”.
Dijous 27 novembre l 17:30h l Buc de
Llibres (Muralla del Tigre 31. Mataró).

XERRADES I LLIBRES
‘On bouquine!’

Amb el llibre “Cosmétique de l’ennemi”, d’Amélie Nothomb. Club de lectura en francès càrrec de Marta Farrés.
Divendres 21 novembre l 19h l Biblioteca Antoni Comas (Mataró)

‘Joc de llunes’

Presentació del llibre a càrrec de l’autora, Emília Illamola Ganduixé.
Divendres 21 novembre l 19h l Biblioteca Municipal d’Argentona c/ Gran
3-5. Argentona)

Tractat de lliure comerç

Conferència. El tractat de lliure comerç
i inversions TTIP, entre EUA i UE.
Dissabte 22 novembre l 18h l Institut
Miquel Biada (Avda. Puig i Cadafalch,
88-99. Mataró)

‘“La Bella Molinera” (1823)
de Franz Schubert

Cicle de conferències “5 grans obres
de la història de la música” a càrrec de
Joan Vives (músic i locutor-redactor de
Catalunya Música).
Dimarts 25 novembre l 18h l Col·legi
d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics
(Can Xammar, 2. Mataró) l Preu: 5€.

L’art medieval al Maresme:
l’art gòtic II

Dimarts 25 novembre l 19h l Òmnium
Cultural (C. Argentona, 59. Mataró) l
Preu: 8€. Socis: 5€. Curs: 20€.
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COMMEMORACIÓ

Sessions obertes a la
Fundació Hospital

8è mercat d’intercanvi de
punts de llibre

Dimecres 26 novembre a les 19,30h:
sessió oberta de Tai-txi txi-kung.
Dijous 27 novembre a les 19,35h: sessió
Oberta de Kundalini Ioga.
Divendres 28 novembre a les 18h:
Sessió Oberta de Biodansa.

Espai per l’intercanvi de punts de llibre,
on podreu compartir aquesta afició i
ampliar la vostra col·lecció amb el nou
punt de llibre de la Biblioteca. Organitza:
Biblioteques de Mataró – Direcció de
Cultura de l’Ajuntament de Mataró.

Fundació Hospital
(C. Sant Pelegrí, 3. Mataró)

Dissabte 22 novembre l D’11 a 13h l
Biblioteca Pompeu Fabra (Mataró)

El meu fill/a té problemes
Els dijous del MEM
psicològics o d’aprenentatge? Xerrada “Exclusió i pobresa”, a càrrec
Pautes d’actuació pels pares. Cicle de
Xerrades.
Dimarts 25 novembre l 19h l Fundació
Hospital (C. Sant Pelegrí, 3. Mataró).

de Joan M. Girona Alaiza (Mestre i
psicopedagog).
Dijous 27 novembre l 19h l Ateneu
Fundació Iluro (La Riera 92. Mataró)

Recital poètic

‘El plagi’

“Fraccions”, d’Emília Illamola, a càrrec del grup de teatre Smandies.
Dimarts 25 novembre l 19:30h l Biblioteca Antoni Comas (Mataró)

‘La factura de la llum’

Xerrada-col·loqui, obert a tothom, a
càrrec d’especialistes de l’OCUC.
Dimarts 25 novembre l 19:30h l
Centre Cívic Cabot i Barba (Pl. Miquel
Biada, 5. Mataró).

Aules Sènior d’extensió
universitària de Mataró

HISTÒRIA LOCAL: “La província marítima de Mataró”. Conferència a càrrec
de Joan Giménez i Blasco (Historiador.
Comissari Actes Tricentenari a Mataró).
Dimecres 26 novembre l 18h l Foment
Mataroní (c/ Nou, 11. Mataró). 1r
trimestre. Acte exclusiu per a socis.

Presentació del llibre de Sílvia Romero, a càrrec de l’autora i del poeta Joan
Abellaneda.
Dijous 27 novembre l 19:30h l Buc de
Llibres (Muralla del Tigre 31. Mataró)

Tast literari

Alguns dels autors de l’editorial “Llibres del Delicte” llegiran fragments de
les seves obres.
Dijous 27 novembre l 19:30h l Dòria
Llibres (c. Pujol, 9. Mataró)

‘Reflexions sobre
l’homosexualitat’

Conferència a càrrec Josep Lligadas i
Vendrell, teòleg i escriptor. Organitza:
Associació Cristianisme al Segle XXI.
Dijous 27 novembre l 20h l Sala d’Actes Fundació Iluro (C. Santa Teresa,
61. Mataró)

‘Sa i català’

Presentació del llibre d’Albert Calls i
Sílvia Tarragó. Aliments naturals catalans i les seves millors receptes.
Dimecres 26 novembre l 19:30h l
Biblioteca Ilturo (c/ Sant Joan, 8.
Cabrera de Mar)

‘Què, perquè i com de la
Gran Guerra’

Conferència a càrrec d’Andreu Mayayo
i Artal (Catedràtic d’Història contemporània de la UB). Cicle “La Gran Guerra
1914-1918”.
Dimecres 26 novembre l 19:30h l
Foment Mataroní (C. Nou, 11. Mataró)
l Preu: 5€ (tot el cicle: 15€).
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FESTES I FIRES
11a Setmana cultural de
Cerdanyola

Divendres 21: Nit de la cançó, grup de
Playback show Orquidea (20:15h).
Dissabte 22: Nit de la poesia, recital
poètic musicat (20:15h).
Diumenge 23: Festa de cloenda al
Parc de Cerdanyola. 11h, còmic.
11:30h, concert Xaranga Iluro.
12:30h, ball de gegants. 13:30h,
vermut popular.
Del 14 al 23 novembre l Barri de
Cerdanyola (Mataró)

Festa de la Coronació
d’Espines

Gegants, balls i concerts, entre d’altres
activitats. Vegeu programa a part.
Dies 22 i 23 novembre l Durant tot
el cap de setmana l Plaça del Palau
(Mataró)

CURSOS
Fem garlandes decoratives
de nadal!

Taller per despertar la creativitat
artística i l’esperit nadalenc. Organitza:
Taller d’Idees.
Dissabte 22 novembre l De 11 a 13h l
Can Fugarolas (c. Toló 8-18. Mataró).
Inscripció: hcarreras@telefonica.net –
tel. 655.912.028. l Preu: 7€.

RUTES I VISITES
Casa Coll i Regàs

Visita audioguiada a l’edifici modernista creat per l’arquitecte mataroní Josep
Puig i Cadafalch el 1898.
Diumenge 23 novembre l 10,30h l
Casa Coll i Regàs. Fundació Iluro (c/
Argentona, 55)

El Modernisme a Mataró

Ruta guiada per conèixer l’època i els
principals arquitectes del moment, en
especial Josep Puig i Cadafalch.
Diumenge 23 novembre l 11h l Des de
l’Ajuntament (Mataró)

Per enviar informació
email:agenda@totmataro.cat
oficina: al C/ Xammar, 11
formulari: totmataro.cat/agenda
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EXPOSICIÓ

Biblioteca Pompeu Fabra
(Pl. Occitània, s/n. Mataró)
· “El maletí malgirbat i la llibreta
vella”:Il·lustracions originals del conte.
Fins al 29 de novembre.
·Mostra de punts de llibre.
Del 17 al 22 de novembre.

‘Estàtics. Experiments
fotoliteraris’
De Jordi Galera i Maria Mora. L’experiment consta de 15 captures fotogràfiques les quals han pres vida a partir dels
15 microrelats que les acompanyen.

‘Principis’

Pintures de Miguel Reyes.
Estudi Aurum (C. Montserrat 33. Mataró). Fins al 19 de desembre.

Casa Gòtica (Plaça de l’Església, 4.
Argentona) l Inaguració: divendres
21 de novembre a les 20h. Fins el 4
de gener.

Ateneu Fundació Iluro

(La Riera, 92. Mataró).
· ‘Sagrat Cor de Jesús, ahir i avui’.
Commemoració 125 anys del col·legi.
Inauguració: 21 novembre a les
19:30h. Fins l’11 de gener.
100 anys d’escola d’estiu a Catalunya.
Ateneu Fundació Iluro. La Riera, 92.
Mataró. Fins al 30 de novembre.

‘Limerencia’

Exposició de Yai Ventura.
Digifoto (Av. Maresme, 283. Mataró).
Inaguració: divendres 21 novembre a
les 20h. Fins al 10 de gener.

Mataró 1714. Entre dos
mars i dues corones

Ateneu Fundació Iluro (La Riera, 92). Can Serra. Museu de Mataró (El Carreró, 17. Mataró). Fins a l’1 de març.

‘Petits plaers’

De Jordi Santamaria.
Sala d’exposicions La Presó (La Riera,
117. Mataró) l Fins al 7 de desembre.
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‘Més enllà dels horitzons
blaus’
Exposició de Marta Casas.
Hotel Atenea Port (Pg. Marítim, 324.
Mataró) l Inauguració: divendres 21
novembre a les 19h. Fins al 16 gener.

Can Palauet (C. d’en Palau, 32.
Mataró).
Hic et Nunc. Sobre paradoxes democràtiques.
Fins al 5 de desembre.
Eduard Novellas. Suited.
Fins al 5 de desembre.
‘Nostàlgies’

Obra inèdita de Rafael Romero.
Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes
Tècnics (Pl/ d’en Xammar, 2. Mataró) l
Fins al 30 de novembre.

‘Cosmos’

Pintura i escultura de Joan Poch.
Museu Arxiu Can Caralt (Crtra. de Sant
Vicenç, 14. Sant Andreu de Llavaneres) l Fins el 23 de novembre.

Imatgeria popular del
ferrocarril de Mataró

Museu Arxiu Santa Maria (C. Beata
Maria, 3. Mataró) l Fins al 13 de
desembre.

Arquitectura Viva

Obra de Liliya Trukhyna.
Centre Cívic Pla D’en Boet (C. Juan
Sebastián Elcano, 6. Mataró) l Fins al
28 de novembre.

Delphine Labedan

Il·lustracions de l’artista francesa.
La Destil·leria Espai Cultural (Camí Ral,
282. Mataró) l Fins al 12 de desembre.

‘Silenci’

Fotografies d’Òscar Pañella.
Biblioteca Antoni Comas (Mataró) l
Fins al 29 de novembre.

Per enviar informació
email: agenda@totmataro.cat
oficina: al C/ Xammar, 11. Mataró
formulari: totmataro.cat/agenda
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gent gran
Associació de gent gran la
Gatassa. Av. de La Gatassa, 25.

Mataró. Telf: 93.757.87.30.
• Dissabte 22 de novembre a les 11h,
actuació del grup musical “Res és
impossible”. • Dimarts 25 novembre
a les 17h: Actuació del grup de teatre
“Encara hi som” de l’associació Gent
Gran Jaume Terradas amb l’obra “Davant l’Empire”. • Excursions mensuals.
• Ball cada dimecres a les 16,30h,
amb música seleccionada de CD, a
la Sala del Bar. • Activitats: Pintura
a l’oli. Puntes coixí. Coral. Petanca.
Informàtica. Grup Play Back.

UDP. Casal de gent gran
Les Santes-Escorxador.

c/ Floridablanca, 118. Mataró. Telf:
93.790.36.72.
• Sopar-Ball, penúltim dissabte de
cada mes, a les 20,30h. • Excursions
mensuals. • Tai-Txi (Dilluns i dimecres
matí). • Mandales (Dimarts). • Ganxet,
mitja i puntes de coixí (Dilluns).
• Patchwork, labors i manualitats
(Dimecres). • Mitja, ganxet i puntes de
coixí (dilluns). • Exercicis de relaxació
(Dimarts i divendres). • Petanca (Dilluns, dimarts, dimecres i divendres). •
Art Floral (Divendres). • Bingo (Dijous).
• Ping-pong (Dimarts i divendres matí).
• Informàtica (dilluns, dimarts i divendres). • Jocs de taula.
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Casal de gent gran Jaume
Terradas. c/ Argentona, 59. int.

93.7579952. Mataró.
• Divendres 21 novembre: a les 17h,
Tarda d’espectacles amb el Grup de
Playback i Coral La Gatassa. • Ball,
diumenges de 17 a 20h al local Iris.
• “Juguem tots”, cada dimecres a les
16h. • Cada diumenge del mes, melé
de petanca, de 10 a 13h.

Associació de gent
gran Pla d’en Boet. c/Juan

Sebastián Elcano, 6. Mataró. Telf.:
93.702.29.16.
• Ball, diumenge de 17h a 20h. Música
en viu. • Bingo, divendres de 17 a
18h. • Sevillanes: dill 17,30 a 19,30h.
Manualitats: dill 15,30 a 17,30h. Tai
Txi: dill i dij 17,30 a 19h. Patchwork:
dimt 16 a 18h. Ball de saló: dimt 17,30
a 19h. Informatica: dij 10 a 11,30h.
Català: dij 15,30-17,30h. Sardanes: dij
19 a 20h. Ball de línia: div 18 a 19h.

UGT sindicato jubilados y
pensionistas del Maresme.
pl. de les tereses, 17. Mataró. Telf:
93.755.14.17.
NOVEMBRE: • Dies 22 i 23, cap
de setmana a Andorra. • Dia 27, de
compres a Andorra. • Dies 29 i 30,
Prenadal a Lloret de Mar, súper-oferta
exclusiva.

Casal de la gent gran del
Parc de Mataró. c/ Corregiment,

28. Mataró. Telf: 93.757.13.17.
• Ball: diumenges i festius de 17 a
20h. • Caminades: dimarts, 8h. • Puntes de coixí, modisteria, country, balls
de saló, pintura, dibuix, havaneres,
taller memòria, tai-txi, ioga, anglès
i relaxació. Informàtica: powerpoint,
photoshop i imatge digital. • Petanca i
jocs de taula.

Casal de gent gran de
Cirera. Rda. Frederic Mistral, 3-5.

Mataró. Tel.: 93.799.79.67.
• Ball, cada diumenge de 17 a 20h. •
Català escrit i parlat (divendres 16h i
17h) • Gimnàstica (dilluns i dimecres
10 i 11h) • Informàtica (de dilluns a
divendres, matí i tarda) • Patchwork
(divendres 16:30h) • Ioga (dilluns
i dimecres, 16:30h) • Ball en línia
(dilluns i dimecres, 17:30 i 18:30h)
• Petanca (de dilluns a diumenge) •
Ple i ratlla (dimarts 16:30h). Jocs de
taula: billar, cartes, domino.

Per enviar informació
email: agenda@totmataro.cat
oficina: al C/ Xammar, 11. Mataró
telèfon: 93 796 16 42
fax: 93 755 41 06
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farmàcies

sèniors

Vot independentista
JOSEP ARACIL I XARRIÉ
PRESIDENT D’EUROSÈNIOR

Maquiavel estableix que la tècnica
política no es pot aprendre estudiant,
sinó mitjançant la curosa observació,
crítica i raonada de les accions humanes, concedint molta importància
al coneixement de la història escrita,
com a mestre dels afers polítics.
Només reconeix al poble, la seva
capacitat per escollir als responsables polítics més adequats per al seu
govern. Nega però, aquesta capacitat
per pronunciar-se sobre actuacions
complexes, que requereixen coneixements polítics, per aconseguir la
millor alternativa possible per assolir
el bé comú.
Utilitzant els plantejaments de
Maquiavel i recorrent a la història,
es pot constatar que en un referèndum, com el recent d’Escòcia, quina
decisió era vinculant i complexa, el
poble escocès no va ser capaç de votar
canvis sobiranistes, va tenir por de
fer-ho. La història ens demostra que
el poble, no té el valor necessari per
responsabilitzar-se personalment pels
canvis sobiranistes, però en canvi accepta que en unes eleccions generals,
el polític escollit assumeixi aquesta
responsabilitat en nom del poble.
En el cas de Catalunya, és molt
més fàcil aconseguir la independència, votant en unes eleccions generals
a caps polítics, capaços d’assumir
papers de lideratge, amb visions
estadistes sobre el que cal fer. Això
ens porta a què la independència de
Catalunya, només serà possible, si el
poble aconsegueix escollir al polític
amb més ambició per crear un nou
estat i amb un ampli coneixement
històric per saber com s’ha de proclamar i construir.

Horaris de les farmàcies de Mataró
24H
OBERTES DIA I NIT
M.R. COLLDEFORN
Rda. O’Donnell, 13 93.757.92.93
9 A 22H

EXCEPTE NIT

A. ALFONSO - M. COS. (festius no)
Av. d’Amèrica, 33
93.790.31.04
R. Ma DE LA PEÑA
Rambla, 16
93.790.20.24
PARC CENTRAL
Rda. Alfons X, 18
93.796.14.91
M.CENTENO (tots els dies de 8,45 a 21,45)
C/ Almeria, 77 / 93 798 50 08
LA RIERA 10
La Riera, 10
93.790.10.58
Ma I. SIMON (festius 9 a 14h)
Av. J. Recoder, 62 / 93.798.43.00
JOSE ANTONIO SORIANO
Sebastián Elcano, 2-4 / 93.757.90.25
MR RUIZ-CARRILLO (dll-dv 9a21. Diss. matí)
Rda. Rocablanca, 1 / 93.798.59.69
ROMANCES (dill-dissabte 9 a 21)
Av.President Tarradellas, 34 / 93.536.16.62
R. SUBIRATS Blay Parera, 35

93.796.17.21

S. LÓPEZ (De 9 a 21h. Diss. 9-14h)
Rda. F. Mistral, 26-28 / 93.799.80.48

OBERTES DE 9 A 13,30H i
DE 16,30 A 20,30. DISS. 9 A 13,30
M. BARBERÀ
c/Gatassa, 10 / 93.798.29.15
E. BARREDA PALLARÈS
c/Alemanya, 6 / 93.757.34.21

EL TORRENT
c/Torrent, 7 / 93.798.70.04
E. COLL
Sant Josep, 30 / 93.796.50.58 (diss. tarda)
T. COLL (CREU BLANCA)
Plaça Xica, 1-3 93.796.09.08
M.R. CORONA - C. SUBIRANA
Pg. R. Berenguer, 75 / 93 757.90.93
J. FARRÉ
c/Esteve Albert, 43 / 93.757.84.91
M. FERRÉ
Rda. Pres. Macià, 61-63 93.741.16.66
B. FITÉ
Riera, 57 93.790.10.30 (diss. alterns tot el dia)
C. YÁÑEZ
Camí Ral, 110 / 93.790.43.69
M.A. MAJORAL
Irlanda 17, cant. Boixa / 93.798.49.47
M. MASJUAN
Rda. Dr. Ferran, 28 / 93.798.69.15
M.T. NOGUERAS
c/Siete Partidas, 79 / 93.790.54.18
M. OLIVÉ Av. Gatassa, 71 / 93.798.49.55
J. PLANA Pl. de Cuba, 4 / 93.798.55.50
P. ROCA c/Nou, 1. 93.790.19.57 (diss. alt.)
A. RUIZ-CARRILLO
Alarcón, 41 / 93.790.15.17
M.C. SAÑES Creu Roja, 3 / 93.798.97.06
L.M. SERRANO
Rda. O’Donnell, 102 / 93.798.03.43
M.SPÀ
Sant Valentí, 43 / 93.798.33.93
R. SPA Pl. Santa Maria, 3 / 93.790.10.43
J. SUBIRANA Rosselló, 43 / 93.757.70.54
M.A. VIA Poeta Punsola, 16 / 93.790.18.28
A.L. VILARDELL
Av. Puig i Cadafalch, 256 / 93.798.25.50

joarxa@gmail.com
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REENFOCAMENT
EN UNES POQUES HORES LES LENTS INTRAOCULARS
LIO PERMETEN CORREGIR LA PRESBÍCIA O VISTA
CANSADA, RETORNANT A L'ULL LA CAPACITAT DE
TENIR UNA EXCEL·LENT VISIÓ LLUNYANA,
INTERMÈDIA I PROPERA.
Les lents LIO s'implanten a l'ull amb una simple cirurgia en la qual es
reemplaça el cristal·lí de l'ull, responsable d'enfocar correctament allò que
ens envolta. Després d'aquest procés, les persones poden prescindir de les
ulleres i fer vida normal en dos o tres dies. La presbícia pot ser també corregida
amb el làser Amaris.
A partir dels 40 anys, el cristal·lí va perdent elasticitat i capacitat per
acomodar la visió a l'entorn. Veure amb nitidesa resulta més costós, fins al
punt de requerir ulleres que seran multifocals en cas que la persona amb presbícia tingui també astigmatisme o miopia. Corregir la presbícia i dir adéu a
les ulleres és actualment possible gràcies als materials de les LIO i la tecnologia
quirúrgica de l’IOTT.
Per què lents intraoculars? Juntament amb la tècnica del làser Amaris i
el programari PresbyMax, aquest tipus de lents estan considerades per
l'equip mèdic de l'Institut Oftalmològic Tres Torres ( IOTT) com el mètode
més fiable per suplir les funcions del cristal·lí "cansat" pel pas dels anys.
Les LIO multifocals són especialment adequades per a
persones que tenen presbícia
EL LÀSER AMARIS I
i astigmatisme o miopia, ja
LES LIO SÓN LA MILLOR que el seu ús permet corregir
ambdues patologies en una
TECNOLOGIA PER
única intervenció quirúrgica.
CORREGIR LA VISTA
Això permet que el pacient no
necessiti recórrer més a ulleres
CANSADA
o lents correctores.
El doctor Emilio Juàrez, director mèdic de l’IOTT, explica com és el procés
d'implantació de les lents intraoculars.Aquest consisteix a aspirar el cristal·lí
de l'ull i substituir-ho per una lent multifocal. “Les lents intraoculars multifocals,
s'implanten en l'ull mitjançant una intervenció quirúrgica molt senzilla, ràpida
i amb resultats immediats” assegura. Les molèsties per a l'usuari són mínimes:
amb prou feines dos dies i ja pot fer una vida completament normal”.

http://www.iott.net

T. 901 30 40 40
MATARÓ
CAMÍ DE LA GEGANTA, 101
08302 MATARÓ
T. 93 741 61 20

"La confiança en les lents
intraoculars per corregir la
presbícia és absoluta. A IOTT procurem
sempre oferir als nostres usuaris
els millors tractaments oculars
gràcies a una contínua innovació
tecnològica. Amb les LIO hem aconseguit
tornar una vista sana i ben
enfocada a persones amb vista cansada
minimitzant les molèsties i en un
temps rècord. "
POTS CONSULTAR-NOS EN:

SKYPE: DOCTOR. EMILIO. JUAREZ
FACEBOOK: INSTITUT OFTALMOLOGIO TRESTORRES
TWITTER: @IOTT

GRANOLLERS
TORRES I BAGES, 80
08400 GRANLOLLERS
T. 93 840 67 42
HOSPITALET
ENRIC PRAT DE LA RIBA, 243
08901 HOSPITALET DEL LLOBREGAT
T. 93 260 06 75

DR. EMILIO JUÁREZ
DIRECTOR MÈDIC DE
L’INSTITUT OFTALMOLÒGIC
TRES TORRES

BARCELONA
(SEU CENTRAL I QUIRÒFANS)
VIA AUGUSTA, 281
08017 BARCELONA
T. 93 200 98 79
SANT CUGAT
AV. DE LES CORTS CATALANES, 8
080173 SANT CUGAT DEL VALLÈS
T. 93 594 01 38

NÚM.

ciutat

www.totmataro.cat/ciutat

CEDIDA

Mataró diu “Sempre No!” a la
violència masclista
Tarda d’activitats aquest
dissabte en el marc de la
diada del 25 de novembre
Mataró commemora el Dia Internacional contra la Violència vers les
Dones –el 25 de novembre– amb un
programa d’activitats diverses que es
fan durant tot el mes. El programa
d’activitats l’ha dissenyat el Centre
d’Informació i Recursos per a les
Dones-CIRD del Servei de Família
conjuntament amb diferents entitats
i associacions i porta per lema: A la
violència sempre NO!
L’objectiu de les activitats és fer
visible que les desigualtats entre
dones i homes encara perduren en
la nostra societat i són la causa de la
violència masclista. El programa inclou exposicions, tallers, un concurs
fotogràfic, jocs per reflexionar, música, teatre, dansa, grafits, hores del

ALUART

Un Conca de Barberà fet
d’ull de llebre, Vi Novell
de Mataró 2014
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NOTÍCIA
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conte, un recital poètic i xerrades.

Aquest dissabte, a Santa Anna

Dissabte 22 de novembre, a partir
de les 18 h, la plaça de Santa Anna
acollirà una tarda adreçada especialment als joves, en la qual hi haurà
música, grafits, teatre i dansa. Per a
aquesta diada, el cantautor mataroní
Marc Ràmia ha creat la cançó “Cap
nit més” que servirà perquè artistes,
col·lectius i entitats reflexionin entorn de la violència vers les dones.
A part de l’actuació de Marc Ràmia,
també hi haurà més música amb Cor
Cromàtic i Basket beat.
En aquesta tarda farcida
d’activitats, els alumnes del Satorras, Santa Anna i el GEM mostraran
al públic l’exposició “Imatges contra
la violència”, formada per cartells
elaborats per alumnes de secundària.

NOTÍCIA

REDACCIÓ

L’artista Pere-Màrtir Brasó
ha fet l’etiqueta de les 1.500
ampolles que es venen
Quatre cellers de Mataró comencen
a comercialitzar aquesta setmana el
Vi Novell Mataró 2014, una iniciativa que tiren endavant des de fa 17
anys i que enguany quedarà rubricada amb l’etiqueta dissenyada per
l’artista local Pere-Màrtir Brasó. Dissabte es va fer la tradicional rebuda
del Vi Novell amb els Capgrossos
de Mataró fent pilars i penjant una
branca de pi davant dels establiments embotelladors.
Es tracta d’un vi negre provinent
de la finca Mas Castells (DO Conca
de Barberà) elaborat a partir d’un
sol tipus de raïm, l’Ull de Llebre,
del qual s’han embotellat 1.500
ampolles amb l’etiqueta que porta
el nom de la capital del Maresme.
Aquest vi jove és ideal per menjar
amb embotits, formatges, arrossos,
pasta, verdures i carns blanques. Estarà a la venda al Celler Monserrat,
Vins Santi, Can Monserrat i al Celler
Castellví a un preu de 4,95 euros.

L’etiqueta de Brasó

DIUMENGE, HI VA HAVER UN INCENDI, EN UNA NAU INDUSTRIAL DEL POLÍGON
MATA-ROCAFONDA, QUE VA PROVOCAR UNA INTENSA FUMARADA NEGRA VISIBLE ARREU
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Mitjançant tècnica mixta (oli, cera,
carbonet, vi, collage, etc.) Pere-Màrtir Brasó ha representat un cambrer
portant una safata i una ampolla de
vi dins d’un refredador. Els colors i
els elements de l’etiqueta representen un homenatge al vi.
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apunts psicològics

Por, ansietat, angoixa (1): Què són?
JAUME PATUEL I PUIG
PEDAPSICOGOG. PSICOANALISTA
PSICÒLEG-PSICOTERAPEUTA

Posar nom o etiqueta a les diferents
emocions no és una tasca fàcil. Però
cal intentar-ho. A vegades és la mateixa
emoció (energia, moviment interior,
dinàmica, força pulsional) que ens
envaeix. Avui, parlarem de por i ansietat
o neguit, com tenim en català. I segons
les circumstàncies en direm una cosa
o una altra. Són nivells diferents emocionals segons el context o la situació.
La por és l’emoció més arcaica,
probablement. La por permet viure i
situar-se. Emergeix davant d’un perill
més o menys fort. Perill real o també
imaginari. La por és necessària com
també és personal i subjectiva. Per què?
Perquè la imaginació o la fantasia, tant
conscient com inconscient, té força.

La por té un objecte que la produeix.
Com a exemple, la persona que té por
de retornar a casa perquè sap que rebrà un esbronc d’una malifeta. I a un
adolescent fugir de casa, a vegades. O
per unes imaginacions irracionals. Cal
aleshores fer front a la reacció emocional per veure si és adequada o no. Hi
ha extrems malaltissos i altres de molt
irracionals. Sempre és un senyal que cal
saber llegir o clarificar. El nen petit que
no té gens de por, pot tenir problemes
seriosos davant de perills reals.
El neguit o l’ansietat és més difós.
És una emoció difosa d’un malestar
que no s’acaba de veure o comprendre. Una intranquil·litat de la qual no
se’n sap la causa, que hi és, però a un
nivell inconscient. I pot convertir-se en
crònica o durable.
L’angoixa s’expressa amb manifes-

tacions corporals de suor, taquicàrdia,
respiració i d’altres. Solen ser puntuals.
Moltes vegades la causa és el món emocional desconegut. Els atacs d’angoixa
que tan freqüentment es donen i fan
patir molt.
Por, neguit, angoixa, emocions que
són senyals que quelcom passa dins el
món subjectiu. Senyal que cal aprendre
a llegir o interpretar. I es poden trobar
a nivells de causa o motiu del qual un
se n’adona, però d’altres no.
Les tres poden anar a parar amb
malalties psíquiques greus i a vegades
somatitzades o corporalitzades. I amb
el temps esdevenir cròniques o durables. Són extrems, però reals. No en
parlo d’aquestes sinó del tarannà del
dia a dia.
Quin remei podem trobar-hi? Com
superar-les?
jpatuel@copc.cat

L’actualitat de Mataró al Facebook!
facebook.com/totmataro
el Tot 1650.indd 3
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La Riera 48:

El PP de sempre per a temps convulsos
Aquest haurà estat el primer mandat sencer de José
Manuel López com a cap del grup municipal del
Partit Popular a Mataró. L’anterior va acabar amb
la dimissió dels altres tres regidors que l’integraven
–tots, excepte ell- per greus desavinences internes:
sis mesos abans de les eleccions, Paulí Mojedano
va fer efectiva la seva marxa i els populars es van
trobar sense possibilitat d’obrir un procés de renovació. L’elecció d’urgència no podia ser altra que la
de José Manuel López, regidor des de 2003, representant del sector més conservador i espanyolista
del PP local, però amb unes excel·lents relacions
personals amb els seus oponents polítics. Ara, després de quatre anys d’assossegada vida interna en
el si del partit, José Manuel López González (Mataró, 1965) es disposa a encapçalar de nou la llista
en un moment especialment convuls per al PP en
l’àmbit català i estatal.
El desig de canvi expressat pels mataronins en la primera posició de CiU en el rànquing electoral de maig
de 2011 en detriment del PSC va fer pensar als populars que serien claus en el primer govern municipal no
d’esquerres en 32 anys de democràcia, malgrat que la
suma de CiU i PP no arribava a la majoria absoluta. I
l’alcalde Mora, dins la lògica del Pacte de Ciutat entre
CiU, PP i PSC que va preconitzar els primers mesos
del mandat, va arribar a signar –de forma secreta- un
pacte amb els populars, que no es va portar a la pràctica. El trencament d’aquest no-nat govern i el perfil
nítidament independentista del govern municipal van
anar allunyant el PP d’aquest paper inicial. “El govern
municipal ha viscut gairebé tres anys embolicat amb la
bandera, sense prendre decisions claus per a la ciutat
i seguint les petjades dels anteriors tripartits, respecte
dels quals no hem fet net”, llança de cop i volta. Especialment crític és en el camp econòmic i en la gestió
de l’afer El Corte Inglés: “Durant tres anys no ens han
explicat la veritat. Fa un mes vam saber que el centre
comercial no venia també per culpa del nou impost
sobre equipaments comercials”. Creu que la ciutat
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s’ha de reinventar i que caldria explotar la gastronomia,
les fires, el passat tèxtil o el fet de ser la ciutat d’arribada
del primer tren de la península.
Durant aquest mandat, el grup municipal del PP s’ha
caracteritzat per no tenir pèls a la llengua en el debat sobre la immigració, després de la irrupció de Plataforma
per Catalunya amb tres regidors. “No és tan complicat,
el que s’ha de fer: cal més fermesa –cita Albiol-, més
transparència i posar els autòctons dels barris on hi ha
immigrants en el focus, perquè s’han sentit desatesos”.
Així, acusa el govern d’inacció i recorda que una de les
poques mesures aprovades pel govern municipal va ser
a instàncies seves: l’obligació de dur almenys dos anys
d’empadronament per ser beneficiari de les ajudes urgents. De fet, retreu al govern municipal un excés de
zel envers la comunitat magrebina: “El govern té por a
enfrontar-se a aquesta comunitat. I això no pot ser, se
l’ha de tractar com a qualsevol altre col·lectiu”.
Aquest “desvergonyiment” en clau immigratòria permet pensar a José Manuel López de recuperar terreny
electoral, trencant l’idli·li amb Plataforma dels 4.800
mataronins que van votar aquesta opció política el
2011. Amb tot, el PP tindrà serioses dificultats per anar
més enllà dels 4.185 vots que va obtenir a les europees
que la deixarien amb 3 o 4 regidors: la creixent força de
Ciutadans farà difícil que el PP local pugui mantenir els
6.899 vots que treure a les municipals de fa tres anys.
Quin paper poden tenir 3 o 4 regidors del PP en el fragmentadíssim ajuntament que s’albira per l’endemà del
25 de maig de 2015? Els populars no beneficiaran en
cap cas un govern amb presència de partits independentistes (CiU o ERC), però López obre la porta a evitar-ho.
Un bipartit PSC-ICV (moderat en clau nacional) tolerat
pel Partit Popular local?
JOAN SALICRÚ
ARTICLE OPINIÓ
PERIODISTA
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NOU RANGE ROVER SPORT

DE 0 A 4.300 METRES
SENSE TURBULÈNCIES
landrover.es

El nou Range Rover Sport ofereix una combinació d'agilitat i prestacions
extraordinària. La seva dinàmica i refinament excepcionals sobre qualsevol
terreny porta l'experiència de conducció a un altre nivell.

Land Motors

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

Solmòbil 4x4

Concessionari Oﬁcial Land Rover
GRANOLLERS · Pallars, 1 (cantonada Ctra. Granollers El Masnou km.15) Tel. 93 861 48 99
www.landrovervalles.com

Gamma Range Rover Sport. Consum combinat (l/100 km): des de 7,3 fins a 12,8.
Emissions CO2 (g/km) des de 194 fins a 298.
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CONTINUEN EN RATXA
El CE Mataró goleja i és líder de 2a
Catalana després d’onze jornades
2a època
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EL MILLOR ATAC,
ÉS UNA BONA IDEA.
Juga amb nosaltres!

COMUNICACIÓ CREATIVA
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És esportiu impugnar partits de base?
Hem d’educar als més petits que no val tot per guanyar
CARLOS ALONSO DE PORRES

ENTRENADOR I COL·LABORADOR DE CATSALA

OPINIÓ

Cal impugnar un partit de categoria
aleví on el rival ha comès alguna irregularitat, i guanyar “als despatxos”?
Aquesta és una gran pregunta que es
pot respondre des de diferents punts
vista, però que la conclusió que n’hem
de treure és que les trampes no s’han
d’acceptar, si el que volem és educar
als més petits.
Així és com eduquem els nanos en
l’esport? M’he fet aquesta pregunta
arran d’un fet real de la passada jornada. L’equip del meu poble va impugnar
un partit que havíem perdut per un
gol, per alineació indeguda de jugadors
rivals.
La pregunta és: quina lliçó
n’extreuen els xavals? Que si no
guanyes un partit a la pista hi ha “mecanismes” per revertir el resultat? Això
és una sobreprotecció dels nois i el
missatge que reben és que la victòria és
l’únic que importa. També que els seus
entrenadors arribaran on ells no arribin.
L’esport no hauria de ser això.

Però hi ha una altra pregunta: ha
de sortir feliç i victoriós (que no és el
mateix) l’equip que fa trampes conscientment per guanyar sigui com sigui?
¿No s’ha de denunciar el comportament de qui ensenya que l’important
és guanyar per damunt de les normes?
I, sobretot, quin missatge entenen els
nois de 10 anys que veuen que els han
pres el pèl?
La resposta és fàcil: la pròxima vegada haurem de fer trampes, o no ens
en sortirem. Felicito el meu club per
denunciar els fets. No per guanyar,
que ja deia Kipling al famós poema
“If” que la victòria i la derrota són la
mateixa mentida. Els felicito perquè
tolerar les trampes porta al que veiem
massa sovint als diaris. I perquè les
trampes, després de la violència, són
el pitjor enemic de l’esport i de la societat.
Us animo a qué, si veieu trampes,
les denuncieu. No per guanyar un partit, sinó per guanyar un món millor.

PERSONATGE

FET DESTACAT

Héctor Ruiz

Trobada seleccions

El nedador del CNM va batre
el rècord dels 1.500 metres de
Mataró de Roger Rabassa fent
una marca de 15:16.17.

Diumenge a la tarda el Teresa
Maria Roca acollirà una trobada
entre les seleccions de base de
futsal del Maresme i Girona.

AGENDA

STAFF

CASA

FORA

WATERPOLO

BÀSQUET

DIVISIÓ D’HONOR MASCULINA. CN MATARÓ QUA-

COPA CATALUNYA MASCULINA. CB ONYAR - PLAT-

DIS - CN CATALUNYA. Dissabte

GES MATARÓ. Dissabte

a les 12:45 hores

al CN Mataró.

a les 18 hores al Pavelló

Municipal d’Onyar.

HOQUEI

HANDBOL

OK LLIGA. MIS IBERICA CH MATARÓ - CP MAN-

1A ESTATAL. SALLE MONTCADA - JOVENTUT

LLEU. Dissbte

MATARÓ. Dissabte

a les 20:30 hores al Pavelló
Jaume Parera.

BÀSQUET

EL TOT ESPORT

Suplement col·leccionable
d'informació esportiva

a les 20:15 hores al Pavelló

Miquel Poblet.
FUTBOL

2a època
num.1355
redaccio@eltotesport.com
www.eltotesport.com
TELÈFON
FAX
EDITA

93.790.70.98
93.755.41.06
EL TOT MATARÓ, S.L.

Josep Gomà
Eloi Sivilla
COL·LABOREN
Àlex Gomà,
Anna Aluart (fotos), Jordi
Gomà, i els serveis dels clubs
DISSENY
El Tot Esport
MAQUETACIÓ
Eloi Sivilla

COPA CATALUNYA MASCULINA. BOET MATARÓ -

SEGONA CATALANA. DINÀMIC BATLLÓ - UD CIRERA.

REDACCIÓ

SALLE MANRESA. Dissabte

Diumenge a les 12 hores al Camp de l’Energia
de Barcelona.

COORDINACIÓ

a les 19:15 hores

al Pavelló Eusebi Millan.
FUTSAL

FUTBOL

TERCERA DIVISIÓ. FUTSAL ALIANÇA MATARÓ -

SEGONA CATALANA. SARRIÀ - CE MATARÓ.

FS CERDANYOLA VALLÈS. Dimarts

Diumenge a les 12:30 hores al Camp de Can
Caralleu.

a les 21
hores al Pavelló Teresa Maria Roca.

portada ete 1354.indd 2

19/11/14 17:01

2

ORT

ubs

el

esport

futbol

handbol

NÚM.

1650

ED.

1355

3

DEL 21 AL 27 DE NOVEMBRE DE 2014
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SEGONA CATALANA

Bona conjunció
de resultats

Refermats amb una maneta de gols
L’equip groc-i-negre va tenir per fi un
partit molt plàcid per a satisfacció
dels seus aficionats
SEGONA CATALANA
CRÒNICA

REDACCIO

CE
MATARÓ

5

0

FC
CATALÒNIA

CE MATARO EF. Pol Andiñach, Isma Aguilar, Antonio,
Pintor, Willy, Parri (Jaume Gras 67’), Fiti, Baba (Sergi
Sànchez 67’), Cristian (Dídac 70’), Uri (Urbano 59’),
Marc Aranyó (Ariño 77’).
GOLS. 33’ BABA (1-0); 51’ CRISTIAN (2-0); 54’
ARANYÓ (3-0); 65’ ANTONIO (4-0); 70’ ARANYÓ
(5-0).

La setmana passada l’equip del CE Mataró
s’havia fet amb el lideratge en solitari i tenia
l’oportunitat de consolidar-se davant el Catalònia, un equip de la zona baixa de la taula, i
en efecte es va refermar a la primera posició
després de clavar-li cinc gols al seu rival en
un partit molt plàcid. La primera part ja va ser
clarament dominada per l’equip local que su-

ÀLEX GOMÀ

perava amb molta facilitat l’avançada defensa
barcelonina, creant moltes ocasions de gol
de les quals només es va aprofitar una quan,
després d’un xut de Cristian, Baba va quedar
sol al punt de penal i va afusellar el porter
visitant, veient premiat l’excel·lent partit que
va fer. Abans Uri havia enviat una vaselina fora
per poc, Parri havia fet lluir el porter rival i un
xut de Baba havia tornat a topar amb el porter
després d’una gran jugada d’Uri.
A la represa la superioritat local cada vegada
era més clara davant un equip molt fluixet,
i que a més jugava força net, i ben aviat va
arribar el segon gol obra de Cristian, que va
driblar el porter i va xutar a porta buida, en
el que era el seu primer gol de la temporada.
Després l’equip local va jugar a plaer davant
un Catalònia que va abaixar els braços. Uri va
centrar perquè Aranyó fes el tercer, Antonio
va marcar a la sortida d’un córner i finalment
Aranyó va arrodonir la “maneta” aprofitant una
centrada d’Urbano.

Peque marca, però el Cirera perd
El davanter fa el seu setè gol però el
seu equip punxa
SEGONA CATALANA
CRÒNICA

UD
CIRERA

REDACCIO

1

2

FC
SARRIÀ

UD CIRERA. Toni Rodríguez, Fran Carrasco, Albert
Sànchez, Óscar Castillo (Cristian Romero 82’), Isaac
Ramos, Albert Rubio (Demba Traoré 65’), Remo,
Jesús Maldonado, Pau Hernàndez (Joel Pérez 46’),
Aleix Tarrés “Peque”, Ibu Baldeh (Rafael Auñón 47’).
GOL. 15’ ALEIX TARRÉS “PEQUE” (1-0); 67’ Pemán
(1-1); 79’ Pérez de Sivatte (1-2).

La UD Cirera va tornar a perdre a casa el que
havia guanyat fora la setmana anterior, i no va
poder puntuar davant un equip que està a la
zona baixa com és el Sarrià, i és un bon exem-
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ple de què passa en aquest grup de Segona
Catalana on es puntua més a fora que no pas
a camp propi.
I això que el partit, tal com està passant darrerament va començar bé aprofitant l’estat de
gràcia d’Aleix Tarrés “Peque” que va marcar al
quart d’hora de joc avançant el seu equip, amb
el que ja és el seu setè gol de la temporada.
Però l’equip visitant no es va descompondre
i després de frenar l’allau local, va saber passar a l’atac a la segona part i en el tram final
va capgirar el marcador, i en els deu darrers
minuts es van defensar amb ungles i dents,
i, tot i quedar-se en inferioritat numèrica, van
mantenir el seu avantatge.

11A JOR. (16 NOVEMBRE)
Carmelo - Canyelles . . . . . . . . 1-5
CE MATARó - Catalònia . . . . 5-0
UD CIRERA - Sarrià . . . . . . . 1-2
SJ Montcada - Din. Batlló . . . 1-2
Lloreda - Ol. Can Fatjó . . . . . 3-0
Equipo Ja - Catalana . . . . . . . 0-2
Ripollet - Guineueta. . . . . . . . . 2-2
Llefià - SANT POL. . . . . . . . . . 0-0
PREMIA MAR - Singuerlín . . 4-3
CLASSI FICACIÓ. CE MATARÓ 24; Lloreda 22; Ripollet i
PREMIÀ 21; Llefià, Guineueta
19, Singuerlín i SANt POL 17;
CIRERA, SJ Montcada i Equipo
Ja 14; Can Fatjó 12; Catalana,
Sarrià i Canyelles 10; Catalònia
8; Carmelo i Dinàmic Batlló 7.

12A JOR. (23 NOVEMBRE)
Sarrià - CE MATARÓ
Dinàmic Batlló - CIRERA

Toca mantenir-se

El CE Mataró té el diumenge
al migdia (12:30 h) una bona
oportunitat de confirmar-se
en el primer lloc si guanya
a Sarrià, on l’equip local només ha pogut guanyar un
dels cinc partits que ha jugat
fins ara. L’equip groc-i-negre
ja porta tres victòries consecutives i busca la quarta.
El Cirera a les 12h juga davant
d’un dels cuers, que va guanyar
a fora però que al seu camp encara no ha guanyat cap partit, i
per tant té serioses opcions de
triomf tenint en compte el seu
bon rendiment fora de casa.
FUTBOL
1A ESTATAL JUV.

CE MATARO- EF Gironés . . . 0-2
El Mataró baixa al 14è lloc amb
11 punts.

Altres resultats

Pref. juvenil: Mollet - CEM B
2-2. Continuen a la 12a plaça.
Cadet (Div.Honor): Gavà CEM 1-1. Ocupen la 12a plaça.
Infantil (Pref.): CEM - Olot 5-3.
Ja tenen set victòries en set
partits jugats i naturalment
són líders.
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HANDBOL
1A DIV. ESTATAL MASC.

El líder no falla
davant el segon

Trenquen la mala ratxa

A.A

L’equip mataroní va superar l’OAR Gràcia més de 70 atacs en els 30 minuts. L’equip
en un partit de gran intensitat
local va prendre tres gols d’avantatge molt
1A ESTATAL MASCULINA
CRÒNICA

JOVENTUT
MATARO

REDACCIO

30 27

OAR GRACIA
SABADELL

JOVENTUT MATARÓ. Oriol Mas i Alberto Ruiz porters;
Marc Martínez (1), Bernat Muñoz (4), Bernat Bonamusa (3), David Pedragosa (8, 2 de p.), Jan Bonamusa,
Dani Aguilera (2), Roc Segarra (2), Berenguer Chiva
(1), Toni Busquets (3), Marc Castilla (1), Guillem
Fàbregas (5), Àlex Bosch, Eric Martínez.
PARCIALS. 5-3, 6-5, 8-7, 12-10, 16-13, 18-15 descans; 20-19, 22-20, 23-22, 27-25, 27-26, 30-27.

L’equip del Joventut Handbol Mataró va superar
l’històric OAR Gràcia de Sabadell i d’aquesta
manera va trencar una ratxa de tres partits sense
conèixer la victòria i es torna a enfilar una mica
cap a la part alta de la taula, igualant el seu rival
en aquest partit. Va ser un partit molt intens,
amb una primera part gairebé frenètica amb

aviat (5-2), però a poc a poc l’equip visitant
va anar recuperant i, ja travessat l’equador de
la primera part, van igualar a 10 gols, però fins
al descans el Joventut, amb millor rotació de
banqueta, va prémer l’accelerador i al descans
dominava de tres altre cop (18-15).
A la represa la intensitat de les defenses va
augmentar davant uns atacs cada vegada més
encallats i es va frenar molt l’activitat golejadora. Els porters, tant Oriol Mas a un costat,
com Camps a l’altre, estaven molt encertats, i
l’equip local anava mantenint el seu avantatge,
amb Guillem Fàbregas encertat amb 4 gols
molt seguits, fins que poc abans del final amb
un gol de “fly” l’OAR va anivellar a 27 gols.
Després d’un temps mort, Pedragosa va
respondre amb el 28-27, i a partir d’aquí
els visitants es van precipitar i el Joventut va
ampliar l’avantatge.

El femení s’esplaia amb el cuer

Un Molins vingut a menys no va ser
rival per al Joventut Mataró
LLIGA CATALANA FEMENINA
CRÒNICA

JOVENTUT
MATARÓ

47 15

MOLINS
DE REI

JOVENTUT MATARÓ. Laia Argelic portera; Cristina
Moreno (1), Cristina Pi (7), Isa Latorre (3), Marta Sànchez (6), Saray Romero (8), Dana Torres (5), Claudia
Porteiro (3), Irene Hernàndez (3), Lorena Fernàndez
(5), Mar Gómez (2), Judith Pérez (1), Alba Segarra
(2), Laura Gallego (5).

L’equip femení del Joventut Handbol Mataró no
va tenir cap problema per derrotar el cuer de la
categoria i li va clavar la golejada més gran de
la temporada en tot el grup i d’aquesta manera
va guanyar el seu primer partit en pròpia pista,
ja que fins ara els 5 punts que tenia els havia
fet fora de casa. Poc es pot dir d’un partit que
acaba amb aquests guarismes. L’equip local va
jugar a plaer i bàsicament va treballar la defensa
i el contraatac per anar fent créixer la diferència.
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Al descans el marcador era de 20-7 i després
la diferència de la segona part (27-8) encara
va ser més gran, davant un equip enfonsat,
fins a arribar a anotar quasi un gol per minut,
col·laborant-hi totes les jugadores de l’equip
amb algun gol.
1A CATALANA FEMENINA

9A JORNADA 9 NOVEMBRE
S.Martí Adr.- Sant Cugat .30-26
S.Joan Despí - S.Quirze . .24-24
JOVENTUT-OAR Gràcia .30-27
Stàdium - Esplugues . . . . .28-27
Palautordera-Montcada . .23-22
Sesrovires-Granollers B . .23-31
Gavà - Sarrià . . . . . . . . . . .26-28
Vendrell - Dominicos . . . . .31-29
CLASSIFICACIÓ. S. Martí Adrianenc 18, Granollers B 16; Montcada, Sant Cugat i Sarrià14,
JOVE NTUT MATARÓ, OAR
Gràcia i Sant Joan Despí 11,
Palautordera 6; Sesrovires, Vendrell i Esplugues 5; Dominicos,
Stàdium i S. Quirze 4, Gavà 2.

10A JORNADA 22 NOVEMBRE
Montcada - JOVENTUT MAT.
El Joventut visita una pista
complicada i que no se li dóna
massa bé, ja que hi ha perdut
en els tres partits jugats de 1a
Estatal.
HANDBOL
LLIGA CATALANA FEM.

Pugen al sisè lloc
7A JORNADA 15 NOVEMBRE
Canovelles - Ascó . . . . . . . 31-19
Vilanova C - Gavà . . . . . . . . 20-26
S Joan Despí - Vilamajor . 24-20
JOV. MATARÓ - Molins . . . 47-15
Granollers B - S. Quirze . . 26-20
Sesrovires - S.Vicenç. . . . . 22-15
CLASSIFICACIÓ. Gavà 12, Granollers B 10, Vilamajor, Canovelles, SJ Despí 8; JOV. MATARÓ 7,
S.Vicenç, S.Quirze 6; OAR Gràcia
B 5; Sesrovires, Ascó 4, Vilanova
2, Molins 0.

Tercera victòria del Llavaneres

El novell equip del Llavaneres Maresmeweek 8A JORNADA 22 NOVEMBRE
que juga per segona temporada a la 1a Cata- S.Vicenç - JOVENTUT MAT.
lana després de la seva refundació, està tenint
una molt bona actuació a la Primera Catalana ALTRES RESULTATS. 2a Cat. M.:
Bordils C - JHM B 43-24; 3a
Femenina i amb el seu triomf a Palafrugell a la
Cat. Pref.: JHM Atlètic - Ripollet
pista del Garbí per 22-25 va aconseguir la seva
33-27; Juvenil: Sabadell - JHM
tercera victòria en quatre partits.
20-29; Cadet masc. (Lliga Cat.):
Van jugar: Gisela Peláez (11 aturades) portera; Júlia Soler, Mònica Torrellas (11 gols),
Marta Gonzalvo (1), Diana Gomà (6), Clara
Weisweiler (5), Martina Farnés, Irene Chiva,
Núria Palacios (1), Roser Mitjans (1), Petra
Riera, Elisenda Terrado i Núria Xaubet.

S.Quirze - JHM 24-36; (2a
Cat.) JHM B - Sant Fost 52-17;
Infantil masc (Lliga Cat.): S.Cugat
- JHM 21-23; (2a Cat): La Roca
B - JHM B 31-7; Cadet fem:
JHM - Riudellots 17-15; Infantil
fem.: JHM- Banyoles 24-23.
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DEL 21 AL 27 DE NOVEMBRE DE 2014

WATERPOLO
DIVISIÓ HONOR FEM.

SC.

La Sirena redueix
diferència
5A JORNADA 15 NOVEMBRE
Sabadell - Terrassa . . . . . . . 20-6
Sant Andreu - Mediterrani . . .8-8
Moscardó - Concepción . . . . .9-5
CN MATARÓ - Hermanas . 15-8
Zaragoza - Rubí . . . . . . . . . . 9-10

Partit força tranquil
DIVISIÓ D’HONOR FEMENINA
CRÒNICA

CN MATARÓ
LA SIRENA

REDACCIÓ

15 8

DOS
HERMANAS

CN MATARÓ LA SIRENA. Amy Carlson, Arianna Gragnolati (4), Ona Meseguer (1), Júlia Nieto, Alyssa Turza,
Alba Bonamusa (1), Clara Cambray (2), Ciara Gibson
(3), Marta Bach (1), Zoila Quesada, Aina Bonamusa,
Laura López (3), Jenifer Lorente.
DOS HERMANAS. Trinidad Escalante, Vosters (1),
Salguero, Díaz, Carmona, Miranda (4), Reina, Frometa
(2), Pierandozzi (1).
PARCIALS. 6-1, 3.2, 3-2, 3-3.

L’equip femení del CN Mataró La Sirena va obtenir la quarta victòria consecutiva a la lliga de
Divisió d’Honor en superar amb certa comoditat
l’equip andalús del Dos Hermanas, equip de

A.A

la zona baixa de la taula, i amb els tres punts
es manté en la tercera posició de la taula,
reduint distàncies amb el CE Mediterrani que
només va poder empatar a la piscina del CN
Sant Andreu.
Les noies que dirigeix Florin Bonca van
sortir en tromba i van sentenciar el partit en
el primer quart que van tancar amb un parcial
de 6-1. Després el tècnic del Centre va poder
fer rotar la banqueta per anar donant minuts
a totes les jugadores, i els parcials dels altres
quarts van ser molt més igualats, però sense
patir mai pel triomf.
En aquest partit va destacar l’aportació
golejadora de la italiana Arianna Gragnolati
amb quatre gols, igualant amb la internacional visitant Lorena Miranda com a màxima
golejadora del partit.

Victòria còmode del masculí de tennis taula

El femení manté el lideratge tot i no jugar
aquesta jornada
TENNIS TAULA
SUPERDIVISIÓ

REDACCIÓ

El passat dissabte el CN Mataró Quadis masculí
de tennis taula va obtenir una victòria clara i
contundent davant el CTM Hispalis de Sevilla.
Tot i que els andalusos varen aconseguir el
primer punt (0-1), la reacció dels mataronins
no es va fer esperar i amb un parcial de (4-0)
van capgirar el marcador i es van emportar amb
autoritat el partit.

CN MATARÓ - CTM HISPALIS 4-1
Xavier Peral - Ivan Cuevas 1-3
Joan Moregó - Jose Miguel Nuez 3-0
Grzergorz Adamiak - Jose Luis Maestre 3-0
Xavier Peral - Jose Miguel Nuez 3-1
Grzergorz Adamiak - Ivan Cuevas 3-0
CLASSIFICACIÓ. Priego 13, Cartagena 10, Borges
9, Irún i Arteal 8, CN MATARÓ 6; Rivas 4; Burgos
i San Sebastián de los Reyes 3; El Àlamo i Oroso
2; Hispalis 0.
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El masculí del CN Mataró Quadis va sumar
dos punts més que el col·loquen en una còmoda 6a posició de la classificació amb clares
opcions de continuar escalant llocs.

L’equip femení continua líder
L’equip femení, tot i que no va jugar, en ajornar
el partit davant el Cartagena, manté la primera
posició: CN MATARÓ QUADIS 10; Cartagena
i Balaguer 8 (un partit menys), Priego i Irun
8, Vic (un partit més) 8; Calella, Arteal 4;
Avilés, Falcons Sabadell i Linares 2, Ciudad
de Granada 0.

Aquest cap de setmana dos desplaçaments difícils
Aquest cap de setmana té un matx important
a Vic davant d’un dels cinc perseguidors que
estan igualats a 8 punts per darrere l’equip
mataroní. L’equip masculí també té un desplaçament complicat a la pista del Cartagena,
segon classificat de la lliga. Tots dos partits es
juguen el dissabte a les 17 hores.

CLASSIFICACIÓ. CN Sabadell
15, Mediterrani 13; CNM LA
SIRENA 12; Moscardó 10;
Sant Andreu 8; Rubí 6; Terrassa,
Dos Hermanas i Concepción 3,
Zaragoza 0.

Jornada de descans

Aquesta setmana La Sirena no
juga, ja que hi ha jornada de
descans per a tots.
WATERPOLO
DIVISIÓ HONOR MASC

El Quadis rep el
Catalunya
7A JORNADA 22 NOVEMBRE
CN MATARÓ - Catalunya
Terrassa - Sant Andreu
Barceloneta - Concepción
Canoe - Sabadell
Poblenou - Navarra
Ja s’ha jugat:
Mediterrani - Barcelona . .11-10
CLASSIFICACIÓ. Terrassa 16;
Barceloneta i Mediterrani 15,
Sabadell 13; Canoe 12, CN
MATARO 9; Sant Andreu 8; Barcelona 7; Poblenou 6; Catalunya
4; Navarra 3; Concepción 0.

Rival assequible

Aquesta setmana el Quadis rep
un històric, tot un ex-campió de
la Divisió d’Honor de la qual
va obtenir set títols, el darrer
la temporada 97-98. Ara ha
vingut a menys i sembla rival
assequible per tal que el Quadis
confirmi la seva reacció.

ALTRES RESULTATS

1a Cat. Masc.: GEEG - CNM B
La Sirena 5-18; 1a Cat. Fem.:
Vallirana - CNM B La Sirena
15-6. Juv. Masc.: Barceloneta
- CNM 25-13; Cadet masc.:
Sabadell - CNM 8-11.
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HOQUEI
OK LLIGA

El CH Mataró
continua a zero

El Mis Ibérica no pot estrenar-se

Un cop més els mataronins planten
cara però acaben cedint davant d’un
rival més experimentat
OK LLIGA
CRÒNICA

CP
VOLTREGÀ

REDACCIÓ

6

3

MIS IBÉRICA
CH MATARÓ

CH MATARÓ. Jordi Esteve, Mangas, Povedano (2),
Castellví, Parera, Florenza, Serra, Oliana (1), Casas,
Aceituno (ps).
MARCADOR. 8’ Armengol (1-0); 15’ A. Rodríguez
(2-0); 18’ OLIANA (2-1); 28’ POVEDANO de falta
directa (2-2); 37’ Vargas (3-2); 41’ Vargas (4-2); 41’
POVEDANO de falta directa (4-3); 44’ Gómez de
falta directa (5-3); 49’ Grau (6-3).

El Mis Ibérica CH Mataró ja encadena nou derrotes consecutives, davant equips que sobretot
els superen per experiència, ja que en la majoria
de partits han tingut opcions de puntuar. El

Voltregà va veure’s dominat durant bona part
del partit per un Mataró voluntariós, sobretot
des del 2-0 i fins a l’empat a dos gols, però a
la segona meitat va imposar-se –un cop més
amb decisions polèmiques dels col·legiats–
als homes de Vadillo, amb un resultat que
reflecteix la igualtat que es va veure a la pista.
El partit va començar amb uns minuts
d’igualtat però l’equip local es va avançar amb
un 2-0 que els mataronins van contrarrestar
amb dos gols d’Oliana i Povedano al final
de la primera part i l’inici de la segona, que
donaren esperances de poder treure alguna
cosa positiva, ja que a més es dominava el joc.
Novament dos gols locals van posar les coses
difícils. Povedano va tornar a reduir, posant el
4-3 al marcador, i ja amb el 5-3 va veure com
un dels àrbitres li anul·lava un golàs legal, tot
i que l’altre el donava per bo, i a la recta final
arribava el 6-3 definitiu.

El femení no pot amb el campió

El poderós CP Voltregà
a superar un lluitador CH Mataró que
va defensar força bé

CP
VOLTREGÀ

REDACCIÓ

3

0

CH
MATARÓ

CH MATARÓ. Erika Arellano (portera), Marta Soler,
Laura Manzanares, Júlia Canal, Carla Fontdeglòria,
Ona Castellví, Xantal Piqué i Ariadna Escalas (ps).

El CH Mataró femení sabia que tenia un compromís difícil, ja que es desplaçaven a la pista
del vigent campió, el Voltregà, un equip amb
molta experiència i jugadores internacionals.
Les noies d’Oriol Feliu van sortir amb ganes,
amb intenció de no posar les coses fàcils a les
locals. El Voltregà, després de molt inisitir i de
picar pedra, va poder superar la intensa defensa
mataronina en dues ocasions abans del descans.
A la represa, el Mataró va sortir buscant el
gol, sense sort de cara a porteria. Els àrbitres
van enseyar la targeta blava a la mataronina
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CLASSIFICACIÓ. FC Barcelona
27; Liceo 24; Vic 23; Cerceda
17; Reus Deportiu i Igualada 16;
Noia 15; Alcoi 14; Calafell 11;
Lleida i Voltregà 10; Vendrell 8;
Vilafranca 7; Manlleu 5; Tordera
3; CH MATARÓ 0.

10A JORNADA 22 NOVEMBRE
CH MATARÓ - Manlleu

No es pot fallar

Dissabte a les 20:30 hores el
CH Mataró rep la visita del
Manlleu, un rival directe per la
permanència. Els visitants, que
tenen 5 punts, són tercers per
la cua, per tant s’ha de guanyar
com sigui. La temporada passada els osonencs van guanyar a
Mataró (1-5) i es van proclamar
campions de la 1a Estatal.
HOQUEI
OK LLIGA FEMENINA

Manlleu i
Voltregà fan ple

OK LLIGA FEMENINA
CRÒNICA

9A JORNADA 15 NOVEMBRE
Igualada - Barça . . . . . . . . . . . 3-5
Alcoi - Reus Deportiu. . . . . . . 4-4
Lleida - Liceo . . . . . . . . . . . . . . 3-4
Tordera - Vic . . . . . . . . . . . . . . 1-8
Manlleu - Noia . . . . . . . . . . . . 2-2
Voltregà - CH MATARÓ . . . . . 6-3
Vilafranca - Vendrell . . . . . . . . 3-4
Cerceda - Calafell . . . . . . . . . . 5-1

Marta Soler, però la portera Erika Arellano va
aturar la falta directa i va mantenir viu al seu
equip. Però, minuts més tard les osonenques
van fer el tercer i definitiu gol que va acabar d’encarrilar la victòria del Voltregà que
enguany busca el seu cinquè títol de lliga
consecutiu.
En els instants finals, les mataronines van
tenir una falta directa per marcar, però la van
errar i el marcador ja no es va moure. En resum,
es va lluitar contra un equip que aspira a tot,
a la seva pista, caient amb el cap ben alt.

2A JORNADA 15 NOVEMBRE
Sant Cugat - Manlleu . . . . . . . 1-7
Voltregà - CH MATARÓ . . . . . 3-0
Gijón - Terrassa. . . . . . . . . . . . . 3-7
Alcorcón - Vilanova . . . . . . . . . 2-2
Girona - Plegamans. . . . . . . . . 3-6
Santa Maria - Bigues . . . . ajornat
CLASSIFICACIÓ. Manlleu i Voltregà 6; Alcorcón 4; Terrassa,
Plegamans i CH MATARÓ 2;
Vilanova 2; Gijón 1; Santa Maria
del Pilar, Bigues i Riells, Igualada,
Sant Cugat i Girona 0.

Descans

Aquesta setmana hi ha descans. La setmana vinent l’equip
tornarà a la competició visitant
la pista del Gijón.

19/11/14 17:02

N

OBER

TURA

22
N OV

EMBR

E

Aparador d’emocions hi entres?

Sin título-1 1
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ALMACÉN Y ATENCIÓN AL PÚBLICO:
C/ Passatge dels Amics d’Argentona, 2 ARGENTONA
(Ctra. del Cross a Argentona, lado ITV
sin problemas de aparcamiento)
T 93 741 47 17 / 93 741 47 16
Horario comercial:
De lunes a viernes 7:30 a 13:30h y 15:00 a 20:00h
Sábado: 8:00h a 13:30h y de 16:00 a 20:00h

en STOCK

Jamaica Nácar

31,6 x 90 cm / Rectificado

NUEVA EXPOSICIÓN:
Camí del Mig cantonada Camí de Sant Crist nº 1
MATARÓ, Pol. Ind. Pla d’en Boet
T 93 161 50 15
HORARIO COMERCIAL:
De lunes a viernes 7:30 a 13:30h y 14:30 a 20:00h
Sábado: 8:00h a 13:30h

30 % dto.

43,63 €/m

2

29,90 €/m

2

Disponemos de más modelos en stock en nuestras tiendas
2P GRESS ARGENTONA 1650.indd 2
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OFERTAS en muebles de baño
Conjunto
60cm
wengue

Conjunto
100cm
blanco

Mueble
+ pica cristal
+ espejo liso

Mueble
+ pica porcelana
+ espejo liso

Por sólo

161,16 €

PLATO DE DUCHA
POR SÓLO

Por sólo

144,63 €

239 €

PRECIOS IVA NO INCLUIDO

También
disponible
en 80cm y en
blanco

Nadie te da más por menos

160x70 cm
PLATO DE DUCHA TIPO PIZARRA
• Antideslizante
• Antibacterias
• Recortable
• Extraplano
• Válvula incluída
• Disponible en varios colores

ENTREGA INMEDIATA

AHORA 160X80 MISMO PRECIO
2P GRESS ARGENTONA 1650.indd 3
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ENS HEM TORNAT BOJOS? Potser sí!!
Participa al CONCURS:

comparteix la fosbury

i guanya un ipad
o una tauleta!
Si convides a les teves amistats
tindràs més opcions de guanyar!

www.fosbury.cat/concurs
Facebook.cat/LaFosbury
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El Platges supera a
casa el cuer

68 61

CB
GRANOLLERS

PLATGES. Sergi Ventura (1), Ibe Oji (5), Nacho Ariño
(12), David Romero (19), Eric Mañés (19) cinc inicial;
Jordi Serra (4), Sergi Puig, Rafa Prats (5), Ferran
Tardio (2), Marc Coll (1).
MARCADOR. 23-19, 40-32, 58-45, 68-61.

COPA CATALUNYA MASCULINA

No poden amb l’Artés
El Boet Mataró perd en una de les
pites més complicades de la lliga
CB
ARTÉS

84 80

AUTO NET&OIL
BOET

L’Auto Net&Oil Boet Mataró va patir la tercera
derrota de la temporada després de perdre 8480 a la pista del CB Artés. Els locals, empesos
pel seu públic, van emportar-se la victòria
davant un conjunt taronja que al final del tercer
quart guanyava de deu punts. Després d’aquest
resultat els mataronins deixen d’encapçalar la
classificació i són tercers. La primera part va
ser molt igualada, i tot i que el Boet sempre
va anar per davant, no va poder marxar en el
marcador, i al final de la primera part només
guanyava de dos punts (44-46).
En el tercer període l’equip entrenat per
Alberto Peña, amb un gran Sergi Homs sota els
taulells, va agafar un avantatge de deu punts
que semblava encarrilar la victòria. Però en el
darrer quart, l’Artés, empès pel seu públic i amb
un sensacional Portella, autor de 29 punts, va
aconseguir emportar-se la victòria.
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9A JORNADA 15 NOVEMBRE
Ceset - Sabadell . . . . . . . . . .72-71
Castellar-ARGENTONA . . 80-61
MASNOU - Cerdanyola . . .79-73
Vic - Onyar . . . . . . . . . . . . . . 91-83
Artés - BOET. . . . . . . . . . . . 84-80
Manresa - Barberà . . . . . . . .64-72
Mollet - Sant Cugat . . . . . . .84-70
PLATGES - Granollers . . . 68-61

REDACCIÓ

Després d’un inici complicat de lliga, setmana
rere setmana el Platges de Mataró, entrenat
per Joan González, es va greixant i la màquina groga cada cop funciona millor. Aquesta
darrera jornada els grocs van derrotar a casa
68-61 el Granollers i escalen fins a la sisena
posició amb un balanç positiu de cinc victòries
i quatre derrotes.
Els mataronins sempre van manar en el
marcador, però van haver de treballar quart
rere quart per superar el cuer de la categoria. Al
final del primer període el Platges guanyava de
quatre (23-19), al descans de vuit (40-32) i al

1355

El Platges aixeca
el vol

Segona victòria consecutiva del
conjunt mataroní que s’enfila fins a la
sisena posició
PLATGES
MATARÓ

ED.

BÀSQUET

BÀSQUET
COPA CATALUNYA

1650

DEL 21 AL 27 DE NOVEMBRE DE 2014

final del tercer quart la diferència ja era de 13
punts. Amb una gran defensa i amb el triangle
ofensiu format per Ariño, Romero i Mañés, el
conjunt groc tenia la victòria encarrilada, però
en els darrers minuts els visitants van fer un
tímid intent de reacció que els locals van saber
frenar per sumar el segon triomf consecutiu al
Palau Josep Mora.
Ara el pròxim cap de setmana el Platges de
Mataró té una sortida complicada a Girona a
la pista de l’Onyar.
COPA CATALUNYA FEMENINA

El Platges perd a Reus
El conjunt femení tanca la
primera volta amb derrota
REUS
PLOMS

64 57

PLATGES
MATARÓ

PLATGES. Sandra López, Laura López (10), Teresa
Gómez (11), Núria Talavera ( 8), Carolina del Santo
(7) cinc incial; Gianna Woods (9), Laia Rubio (1),
Laura Rovira, Thomas (11).

Si en el que portem de temporada l’evolució
del masculí del Platges de Mataró ha estat de
menys a més, la del femení ha estat a l’inrevés.
L’equip entrenat per Adrià Castejón va començar
amb tres victòries consecutives, però d’ençà fins
aleshores les mataronines només han sumat
una victòria.
El Platges volia acabar la primera volta del
campionat guanyant a la pista del Reus Ploms
per superar l’equip reusenc i fer-se amb la cinquena plaça, però les locals van fer valer la seva
superioritat sota els taulells per emportar-se la
victòria 64-57. Ara, després d’aquesta derrota,
el Platges és sisè amb un balanç negatiu de 4
victòries i 5 derrotes.

CLASSIFICACIÓ. MASNOU i Ceset 16; BOET MATARÓ, Mollet
i Barberà 15; PLATGES, Artés,
ARGENTONA i Sant Cugat 14;
Salle Manresa i Onyar 13; Vic i
Castellar 12; Natació Sabadell,
Cerdanyola i Granollers 11.

10A JORNADA 22 NOVEMBRE
BOET - Salle Manresa
Onyar - PLATGES

Dissabte a les 19:15 hores el
Boet Mataró rep la visita de La
Salle Manresa, un dels equips
de la zona baixa. Els taronges
necessiten la victòria per continuar en llocs de fases i posar
pressió als líders. Dissabte a les
18 hores el Platges de Mataró
visita la complicada pista de
l’Onyar de Girona.
COPA CATALUNYA FEM

Inici 2a volta
9A JORNADA 16 NOVEMBRE
Cerdanyola - Lima Horta . 60-58
Barna - Gramenet . . . . . . . 50-53
Reus - PLATGES . . . . . . . . .64-57
Reus Deportiu - Lleida . . . 85-65
ARENYS - Sese . . . . . . . . . 51-60
CLASSIFICACIÓ. Gramenet 17;
Lima Horta i Sese 16; Cerdanyola 15; Reus Polms 14; PLATGES MATARÓ i Grup Barna
13; ARENYS 11; Lleida i Reus
Deportiu 10.

10A JORNADA 23 NOVEMBRE
Reus Deportiu - PLATGES
Lleida - Arenys

Diumenge el Platges torna a
viatjar a Reus, aquest cop per
enfrontar-se al Reus Deportiu,
el cuer.
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Gran jornada
dels mataronins

Triomf ajustat i lideratge en solitari
La Mataronesa aprofita la derrota
de l’Alella al camp de la Llàntia per
posar-se líder
TERCERA CATALANA
CRÒNICA

REDACCIO

FC
EMPENTA

2

3

UD
MATARONESA

MATARONESA. Pedro, Kiko, Navarro, Palanco, Simon,
Othman, Zaka (Joel, 46’),Sofiane, Mosquera, Said
(Omar, 62’), Aitor, Oussama, Ito, Jurado.

Després de dos empats seguits, La Mataronesa
es va retrobar amb la victòria guanyant 2-3 al
camp de l’Empenta de Premià en un matx on
va patir més de l’esperat per sumar els tres
punts. Aquest triomf, combinat amb la derrota
de l’Alella al camp de La Llàntia per 6 a 2, fa
que la Mataronesa sigui líder en solitari.
El partit va començar molt bé per a la Mataronesa, que al minut 3’ de joc ja guanyava 0-1
després que Palanco rematés de cap al fons de
la xarxa l’esfèrica posterior a una precisa centra-

SERGI VARGAS

da de Soufiane. Semblava que seria un partit
plàcid, però els locals no es van venir avall, i
al minut 29’ de joc feien l’empat després d’un
ràpid contraatac. La Mataronesa no aconseguia
desplegar el seu joc per la intensitat del contrari, però quan ho aconseguia creava ocasions
de gran perill. I una d’aquestes va acabar amb
el segon gol de Palanco que va aprofitar un mal
rebuig del porter local per fer l’1 a 2.
La segona meitat va començar amb un
domini més clar de la Mataronesa que en el
minut 57’ feia l’1 a 3 gràcies al gol de Said
que va definir molt bé davant la sortida del
porter local. Els mataronins van disposar de
diverses ocasions clares per augmentar el
seu avantatge, però la manca d’encert i dos
possibles penals que l’àrbitre del matx no va
assenyalar, ho van evitar. En el minut 65’
l’empenta va aprofitar una indecisió de la defensa mataronina per fer el 2-3. A partir d’aquí
els locals van posar contra les cordes al conjunt
mataroní que va acabar demanant l’hora.

La Llàntia escombra l’Alella
Els mataronins van golejar el fins ara
líder i ja són tercers
TERCERA CATALANA
CRÒNICA

AD LA
LLÀNTIA

REDACCIO

6

2

FC
ALELLA

LLÀNTIA. Cuevas, Masero (Oriol, 73’), Javier Fernandez, Artero, Delfin, Camara (Valencia, 64’), Sergio
Gutierrez (Llavero, 80’), Sergio Cobo (Risquez, 81’),
Aitor Moreno (Erik, 73’), Sergio López, Israel..

La Llàntia, dirigida per José Antonio Ruiz, va
donar la sorpresa de la jornada després de
guanyar a casa 6-2 l’Alella, l’equip que fins
ara encapçalava la classificació i que encara no
coneixia la derrota. Els mataronins, que venien
de guanyar 3-7 al camp del Poble Nou, van
tornar a fer un partit excepcional i van passar
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per sobre de l’Alella. De les files locals hem
de destacar l’actuació de Sergio Cobo, exjugador del CE Mataró i autor de tres gols del
conjunt mataroní.
Cobo va avançar a La Llàntia al minut 11’ de
joc i deu minuts després Aitor Moreno feia el 2
a 0. Els visitants no van defallir i van empatar
el matx amb dos gols de Pompido. Dos minuts
abans del descans Cobo feia el seu segon gol i
posava per davant novament a l’equip de casa.
Només començar la segona part, Israel Martínez va fer el 4-2, aconseguint un d’aquests
gols que s’anomena psicològics i que va fer
molt de mal a l’Alella que no va saber reaccionar. Ja en el tram final del partit, novament
Sergio Cobo i Jorge Risquez van fer el definitiu
6 a 2.

11A JORNADA 16 NOVEMBRE
Empenta - MATARONESA . 2-3
Cabrera - Tiana . . . . . . . . . . . . 2-1
Bufalà - Turó Peira . . . . . . . . . 3-1
Arenys - Poble Nou . . . . . . . . 4-1
LLÀNTIA - Alella . . . . . . . . . . 6-2
Pineda - Argentona . . . . . . . . 1-1
JUVENTUS - Gramenet B . 1-0
LIVERPOOL - Cabrils . . . . . . 1-1
Premià Dalt - Llavaneres . . . 1-4
CLASSIFICACIÓ. MATARONESA 25; Alella 24; LLÀNTIA
23; Cabrils 22; Argentona 20;
Llavaneres i Bufalà 19; Pineda,
Arenys de Mar i Cabrera 18;
LIVERPOOL i Turó Peira 17;
Empenta 11; Poble Nou 9; JUVENTUS 8; Premià Dalt i Tiana
3; Gramenent B 1.

El Juventus va guanyar i
s’allunya del descens, mentre
que el Liverpool, que va empatar, continua a mitja taula.
12A JORNADA 23 NOVEMBRE
MATARONESA - Premià
Argentona - LLÀNTIA
Cabrils - JUVENTUS
Llavaneres - LIVERPOOL
FUTBOL
QUARTA CATALANA
9A JORNADA 16 NOVEMBRE
Sant Pol B - Llavaneres B. . .3-1
VALLDEMIA-Pla d’en Boet .0-3
Canet - Santvicentí . . . . . . . . .2-2
JUVESPORT - ILURO . . . . . .0-1
MOLINOS - Masnou B . . . . .7-0
ATHLETIC - Arenys Mar . . . .4-4
SALESIANS - Vilassar B . . . . 1-0
ROCAFONDA - Susannenc . 2-0
CLASSIFICACIÓ. MOLINOS 22;
Susannenc 19; Arenys de Mar B,
Canet B i Sant Pol B 17; Santvicentí 16; Vilassar Dalt B 15;
PLA D’EN BOET 13; Masnou
Atlètic B i ROCAFONDA 10;
SALESIANS, ATHLETIC MATARÓ i ILURO 9; Llavaneres B 7;
VALLDEMIA i JUVESPORT 6.

El Molinos va tornar a guanyar
per golejada i una setmana més
continua líder de la categoria en
plaça d’ascens directe.
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Marc Roig 5è a
la Behobia - Sant
Sebastián

A

ATLETISME
NOTÍCIA

Segona victòria consecutiva del
Futsal Aliança Mataró

Cros de Santa Coloma

FUTBOL SALA
TERCERA DIVISIÓ ESTATAL

FUTSAL
ALIANÇA

4 3 DLLIÇÀ
’AMUNT

FUTSAL. Sergio Murillo, Cristian Sevilla, Josep
Requena, Marc Caballeria (1), Musta Ceesay,
Eric Izquierdo (1), Carlos Villarin, Cristian
Villarin, Miki Rodríguez (2), Marcel Catà i
Amar Ceesay.

El Futsal Aliança Mataró va guanyar 4-3
el Lliçà d’Amunt en un matx igualat i
entretingut que no es va resoldre fins als
instants finals. Segon triomf consecutiu
dels mataronins que amb aquests tres
punts s’enfilen fins a la sisena posició.
El partit va començar molt bé per
l’Aliança que al minut 6’ de joc ja guanyava 2-0 gràcies als gols de Miki Rodríguez i Èric Izquierdo. Poc després Marc
Caballeria feia el 3-0 que feia pensar que
el matx seria un passeig pel conjunt local.
Però els visitants van aprofitar una errada
de marcatge en un córner dels vermells i
un contraatac per posar en el 3-2 amb el
que es va arribar al descans.

REDACCIÓ

Marc Roig el passat diumenge dia 9 de
novembre va disputar la seva 4a participació a la clàssica cursa en ruta anomenada
Behobia San Sebastián, aconseguint la 5a
plaça de la general, tot i que va retrocedir
3 llocs respecte l’any anterior va córrer un
minut i 40 segons més ràpid.

REDACCIÓ

A l’equador del segon temps, el Lliçà
va fer l’empat a 3. . Quan faltaven cinc
minuts pel final del partit, una errada
del porter visitant la va aprofitar Carlos
Villarin per assistir a Miki Ropdríguez que
va fer a plaer el 4-3 final. Uns minuts més
tard Josep Requena va fallar un penal que
hauria pogut sentenciar el matx, però el
va errar i es va haver de patir fins al final.

Visiten el líder
Aquest dissabte a les 19 hores visitarà
la pista del Barceloneta, el líder de la
categoria i un equip que encara no coneix
la derrota i que fins ara només ha cedit
un empat.
CLASSIFICACIÓ. Barceloneta 22; Cerdanyola
17; Vilassar de Mar i Sant Joan de Vilassar
15; Ràpid Santa Coloma i Montsant 14; Lloret
13; Lliçà d’Amunt i Pineda 11; Futsal Mataró
i Sagarra 10; Parets 9; Arenys de Munt 7;
Manlleu 4; Ripollet B 1; Racing Pineda 0.

Els laietanecs de Canet de Mar van
obtenir tres podis en categoria promesa i
van col·locar tres corredors entre els 10
primers en la categoria sènior. Ibrahim
Azzouz , igual que fa dues setmanes va
ser el més destacat, al obtenir l’única
victòria laietanenca en el prestigiós Cros
de Santa Coloma de Gramanet, i acabant
4t en categoria absoluta, on també Marc
Roig i Yashin Ezzaydouni (promesa)
obtenien la sisena i setena posició absoluta respectivament, el promesa també
s’enduia el segon lloc promesa. Per altra
banda, en noies, Carla Moreno va obtenir
una excel·lent segona plaça en categoria
promesa.

Victòria de Natàlia Rodríguez
Natàlia Rodríguez fou la més destacada
del G.A. Lluïsos Mataró al cros de Girona.
Després del seu obligat parèntesi per
maternitat ha tornat amb força.

El mataroní Sergio
Sánchez campió
d’Espanya de Pit Cross
MOTOCICLISME
PIT CROSS

JOEL BARRIGA

Sergio Sánchez es va proclamar campió
d’Espanya de Pit Cross Amateur amb
250 punts. El segon classificat va ser
José Cabrera amb 164 punts i el tercer
classificat Adam Rodríguez, company
de Sánchez a l’equip “YCF Mentefria”.
Aquest campionat va estar organitzat
per Mx pro i World Racing, dues cases
punteres en la creació d’aquest tipus de
motos. Hi van participar pilots d’Espanya
i França, com Kevin Llamas, campió del
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campionat francès. El pilot mataroní
també es va emportar la victòria en la
modalitat de due davant del francès
Kevin Llamas.
Sergio Sánchez després del triomf, vol
agrair la tasca del seu mecànic Cristian
Martín de Suspiro Racing.
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Oriol Feliu: “Tenim un
equip molt jove que en
un futur pot aspirar a tot”
HOQUEI PATINS
ENTREVISTA

ELOI SIVILLA

Parlem amb Oriol Feliu, tènic
del femení del CH Mataró que
enguany s’estrena a OK Lliga
Com has vist l’equip en aquestes dues
primeres jornades de lliga?
Bé, molt bé, hem demostrat que som
competitius i que podem donar guerra.
En el primer partit van demostrar tenir
caràcter i guanyar al Sant Cugat després
de remuntar un 3-0, i aquesta setmana
vam plantar cara a la pista del Voltregà,
un equip que té internacionals i que ha
guanyat les quatre últimes edicions de
l’OK Lliga Femenina. Les sensacions són
molt bones.
Com dius, aquesta setmana vau perdre
3-0 davant el campió, això demostra que podeu competir de tu a tu amb qualsevol, no?
Sí, jo personalment ja sabia que aquestes
nenes podien donar guerra a OK Lliga
i aquest resultat encara referma més
aquesta idea. Després a l’hoquei hi ha
aspectes, com la qualitat individual
o l’experiència, que poden decantar
un partit. Però durant tot el partit es
va veure que estàvem allà competint i
donant guerra.
L’objectiu és la permanència? I quins
creus que són els rivals directes?
L’objectiu és la permanència, però també
és definir el nostre model d’hoquei i que
aquest equip tan jove continuï creixent
i que el femení pugui estar molts anys
competint a OK Lliga femenina i donant
moltes alegries al club. Pel que fa als
rivals directes, a l’OK Lliga Femenina hi
ha quatre equips molt potents que estan
per sobre de tots els altres i a partir d’aquí
tots els altres equips poden ser rivals
directes. Ara, si mirem els resultats de
la temporada passada, els nostres rivals
serien el Sant Cugat, l’Igualada i el
Vilanova, tot i que s’ha reforçat força bé.
L’equip és molt jove, creus que d’aquí a
uns anys podeu lluitar pel títol?
Jo la temporada passada ja vaig intentar
inculcar aquesta idea a les jugadores.
Tenim un equip que està format per nenes de 14 a 17 anys, i si ara que estem
començant ja hem aconseguit pujar a OK
Lliga d’aquí 2 o 3 anys podem està donant
guerra entre els tres o quatre primers.
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Tu també ets un entrenador molt jove,
et veus entrenant el masculí de l’entitat?
Ara mateix no, estic amb el femení i la
veritat és que estic molt bé. La temporada passada va ser el meu primer any
portant un sènior i les coses estan funcionant molt bé, i el meu únic objectiu
és continuar treballant molts anys amb
aquestes nenes i seguir amb la projecció
que estem tenint. Portar el masculí ni em
passa pel cap.
Canviant de tema, tu ets un dels fundadors de “Front Mataroní”, la primera penya
del CH Mataró, com neix i amb quin objectiu
s’inicia aquesta penya?
L’objectiu és aconseguir que els equips
sèniors del CH Mataró comptin amb una
part de l’afició amb ganes d’animar i
ajudin l’equip a sumar victòries i aconseguir els seus objectius. Volem ser el sisè
jugador. I neix d’un grup de seguidors de
l’hoquei dels castellers. Jo sóc casteller
i molts amics meus sabien que jo havia
pujat a OK Lliga amb el femení i xerrant
va sorgir la idea de venir a veure els meus
partits i els del masculí. Ens vam engrescar i ara ja som 50 persones. La veritat
és que tot va ser bastant espontani.

Mataró serà centre
de seguiment de la
Barcelona World Race
VELA
NOTÍCIA

REDACCIÓ

El pròxim 31 de desembre surt de la
capital catalana la Barcelona World Race.
Es tracta d’una de les regates oceàniques
més importants del món, que es fa amb
tripulacions de dues persones i sense
escales. Mataró, de la mà de la creixent
importància de l’Escola de Vela del Club
Vela Mataró, serà un dels dotze centres
catalans de seguiment d’aquesta important prova nàutica. Al voltant del seu
seguiment s’ha organitzat un programa
amb el suport de l’Ajuntament de Mataró
que es diu ‘Mataró amb la Barcelona
World Race’ i es va presentar dilluns a la
sala d’actes del Port de Mataró.
“Mataró amb la Barcelona World Race”
és un projecte multidisciplinari i obert a
la ciutadania de Mataró i la comarca del
Maresme que consisteix en unes Estades
de Vela durant les vacances escolars de
Nadal amb diverses activitats al voltant
de la temàtica de la Barcelona World Race
així com sortides al Centre d’Interpretació
de la Barcelona World Race.
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Punt de sortida: Plaça del TecnoCampus
(Ernest Lluch, 32)

www.tecnocampus.cat/lamaratotv3
Punts d’inscripció a Mataró:
Uniformes el Marino (c. Sta Marta, 12)
Ronda Intersport (Ronda Barceló, 43)
Botiga Comerç Just (Plaça del Peix)
Paradise (N-II)
Centre Natació Mataró (passeig del Callao s/n)
Universitat Pompeu Fabra (SACU - campus ciutadella, Ramon Trias Fargas, 25-27)
TecnoCampus (Ernest Lluch, 32 Recepció torre 2)

Sin título-1 1

12/11/14 09:50

cinemes

www.totmataro.cat/cinema

Cinesa Mataró Parc

902 333 231 · Golfes: div. i dissabtes · Matinals: dissabtes i festius
Dimecres la programació es veurà afectada per la retransmisió de l’òpera

Los juegos del hambre: Sinsajo (parte 1)

[dv.-diu.+dmc.]18:00 19:15 20:45 22:00 23:30 11:45
12:00 16:00 17:00 18:45 19:45 21:30 22:30 00:15

Cinemes Arenys

93 792 33 90 · Golfes: dissabtes.

Dos a la carta

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

Los juegos del hambre: Sinsajo (parte 1)

18:00 20:20 22:40 01:00
16:00 18:15 20:30 22:45

Escobar: Paraíso perdido

[dll.-dm.+dj.] 16:30 19:15 22:00
[dv.-diu.+dmc.] 12:15 16:30 20:10 22:30 00:50

Dos tontos todavía más tontos

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

La ignorancia de la sangre

12:15 01:00
[dll.-dm.+dj.] 22:00

Matar al mensajero

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

Interestelar

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

Alexander y el día terrible, horrible, espantoso, horroroso
[dv.-diu.] 12:15 16:15 18:00 20:00

Caminando entre las tumbas

[dll.-dj.] 16:15 18:00

00:50

[dll.-dj.] 16:00

Drácula, la leyenda jamás contada

12:15 16:30
[dll.-dj.]20:00 22:00

[dv.-diu.] 22:45 00:45

Los Boxtrolls

12:15 18:00

[En català] [dv.-diu.] 16:00

The equalizer [dv.-diu.] 20:00 22:00 00:35
Ninja Turtles

[dv.-diu.+dmc.] 12:15 16:00 18:05

Relatos salvajes
Perdida

[dv.-diu.+dmc.] 12:15 16:30
[dll.-dm.-dj.] 16:30 19:15
[dv.-diu.+dmc.] 16:00

Operación cacahuete
Lucy

[dll.-dj.] 19:45 22:20

19:00 22:00

[dv.-diu.] 12:15 16:00

[dll.-dm.-dj.] 16:00 18:10 20:20 22:30

[dmc.] 16:00

Interestellar
French Women

18:00 20:20 22:40 01:00
16:00 18:15 20:30 22:45

La desaparición de Eleanor Rigby

18:00 20:20 22:40 01:00
16:00 18:15 20:30 22:45

Los Boxtrolls

16:00

Ninja Turtles

16:00 18:00

Perdida

16:00 18:00 19:00 22:00 00:45

El corredor del laberinto

16:00 18:00 18:15 20:20 20:30 22:40 22:45 01:00

El niño

19:50 22:20 00:45

Cinema Foment

93 790 34 50 · Dill. 1a sessió preu reduït · C. Nou, 11

Alguien a quien amar

18:00 20:15 (23 i 24 de novembre)

Cinesa Mataró Parc

902 333 231 · Golfes: div. i dissabtes · Matinals: dissabtes i festius

L’Elisir d’Amore (Òpera)

Golfes: Les sessions a partir de les 00.00 Matinals: Les sessions abans de les 13.00 · Estrena

cinemes horaris 1650.indd 1

[feiners i diumenge] 18:00 22:00
[ds.] 17:50 21:00 00:00

20:15

· En verd: sessió 3D · En vermell: Dis., diu. i festius
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Con2cenutrradsesddoeblCesine
Pregunta de la setmana:

Quin actor va morir abans de
poder completar el seu paper a
Sinsajo?
entra i respon a:
www.totmataro.cat/cinema
Resposta del núm. 1648
‘Judith Viorst’
Guanyadors
M. Carme Rovira Martí,
Joan M. García Martos.
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. 08301 Mataró

UNA SECCIÓ
PATROCINADA PER

Més cinema a: www.totmataro.cat

cinemes critica 1650.indd 1

El Mercat del Film amb el cinema d’escoles
i documental de protagonistes
CINEMA
NOTICIA

El tercer volum del Mercat del Film,
la jornada dedicada a l’audiovisual
fet a Mataró, es fixarà en aquesta
edició en el cinema fet a les escoles. Organitzat pel Col·lectiu Hotel
Elèctric, l’edició d’enguany tindrà
lloc divendres 28 de novembre a Les
Esmandies Casal de Barri, a partir
de les 18h.
Des de l’organització expliquen
que aquest ‘Tercer Volum’ dedicarà
un petit espai a projectar curtmetratges realitzats per alumnes de
primària i secundària, a més de do-

REDACCIÓ

nar a conèixer diferents iniciatives
de cinema a l’aula que es porten
a terme a les escoles de la ciutat.
Dins la programació, a més, tindran protagonisme els curtmetratges
i peces audiovisuals realitzades pels
estudiants del Grau de Mitjans Audiovisuals del TecnoCampus així
com de documentals de diferents
temes.
L’acte compta amb la col·laboració
de Les Esmandies, Claraboia i Death
Dream Films.

19/11/14 17:08
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Les estrenes
Los juegos del hambre.
Sinsajo. Parte I

Refugiada al districte 13 després de
destruir els jocs per sempre, Katniss
Everdeen lluita amb la resistència
per salvar en Peeta i la nació, aixecada en armes inspirada per la seva
valentia.
Direcció: Francis Lawrence
Intèrprets: Jennifer Lawrence, Josh

Hutcherson, Liam Hemsworth.

2 tontos todavía + tontos

Han passat ja 20 anys des de que
Harry i Lloyd es van conèixer i es
van fer inseparables. Ara, Harry
descobreix que té una filla a la que
no coneix. La noia necessita un trasplant de ronyó i l’intenta localitzar.
Direcció: Peter Farrelly, Bobby

Farrelly

Intèrprets: Jim Carrey, Jeff Daniels.
110min

125min

Matar al mensajero

Basada en la història real del periodista que va denunciar la connexió
entre la CIA i la invasió del Crack als
barris negres dels Estats Units en
una xarxa de tràfic destinada a donar
diners i armes a l’agència governamental.

Escobar: Paraíso Perdido

Un jove surfista creu que tots els
seus somnis s’han fet realitat quan,
de visita a Colòmbia, s’enamora de
la bella Maria. Tot és perfecte fins
que coneix el tiet de la noia, un tal
Pablo Escobar.

Direcció: Andrea Di Stefano
Intèrprets: Josh Hutcherson, Benicio
Del Toro.
120min

Interestelar

Quan els elements comencen a fer
imposible viure a la terra, un grup
d’exploradors fa servir forats de cuc
acabats de descobrir per superar les
limitacions dels viatges espacials
tripulats i així superar les immenses
distàncies d’un viatge interestel·lar.
Direcció: Christopher Nolan
Intèrprets: Matthew McConaughey,

Alexander y el día...

Alexander es desperta amb un xiclet
enganxat al cap. Aquest només és
el principi d’un dia horrible en que
tot li surt malament. La seva família, però, sembla viure un dia
perfecte. Aviat el dia horrible es
contagiarà a pares i germans.
Direcció: Miguel Arteta
Intèrprets: Steve Carrell, Jennifer

Direcció: Michael Cuesta
Intèrprets: Jeremy Renner, Mary
Elizabeth Winstead, Ray Liotta

Anne Hathaway, Jessica Chastain.

Garner, Dylan Minnette, Kerris Dorsey.

112min

169min

81min

Cinemes sinopsis 1650.indd 1
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dissabte
7:00
7:30
8:00
9:00
10:00
10:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
15:30
16:30
17:00
17:30
18:00
20:00
21:30
22:00
23:30
0:00
1:00
2:00

ÚLTIMA SESSIÓ
INFORM. 24H MARESME
PANTALLA OBERTA
RESUM SETMANAL
INFORM. 24H MARESME
LA FÀBRICA
INFORM. 24H MARESME
ESPAI D’ART /
CAMINANT x CATALUNYA
CREURE AVUI
INFORM. 24H MARESME
LA FÀBRICA
RESUM SETMANAL
INFORM. 24H MARESME
ÚLTIMA SESSIÓ
ESPAI D’ART /
CAMINANT x CATALUNYA
MAGAZINE 1MON.CAT
EN JOC
AL DIA CAP DE SETMANA
EN JOC
CAMINANT x CATALUNYA
PANTALLA OBERTA
RESUM SETMANAL
DOSOS AMUNT

diumenge
7:00 ESPAI D’ART /
L’ENTREVISTA
7:30 CREURE AVUI
8:00 DE TEE A GREEN
8:30 GAUDEIX LA FESTA
9:00 ÚLTIMA SESSIÓ
9:30 PANTALLA OBERTA
10:30 CREURE AVUI
11:00 MISSA DE MONTSERRAT
12:30 ÚLTIMA SESSIÓ
13:00 ESPAI D’ART /
CAMINANT x CATALUNYA
13:30 L’ENTREVISTA
14:00 RESUM SETMANAL
15:00 WATERPOLO
CN Mataró Quadis - Catalunya

16:00 HOQUEI PATINS
CH Mataró – CP Manlleu
18:00 MAGAZINE 1MON.CAT
20:00 EN JOC
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 BÀSQUET
Boet Mataró – La Salle Manresa
23:30 EN JOC
1:00 PANTALLA OBERTA
2:00 L’ENTREVISTA

dilluns
7:00
9:00
10:00
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
14:00
14:30

NOTICIES EN XARXA
L’ENTREVISTA EN XARXA
RESUM SETMANAL
L’ENTREVISTA
CREURE AVUI
AVENTURA’T
LA SETMANA RADIAL
RESUM SETMANAL
AL DIA MIGDIA
MAGAZINE 1MON.CAT
REEMISSIÓ DISSABTE
16:30 ÚLTIMA SESSIÓ
17:00 A PROP + QUE MAI
17:30 WATERPOLO
CN Mataró Quadis - Catalunya
18:30 CAMINANT x CATALUNYA
19:00 NOTICIES EN XARXA
19:30 ESPORTS EN XARXA
20:00 CARNET ESPORTIU
20:30 INFORM. 24H MARESME
21:00 AVENTURA’T
21:30 GALA DELS PREMIS BUTACA, EN DIRECTE DES DEL TEATRE PRINCIPAL DE BARCELONA
23:30 DOSOS AMUNT
0:00 INFORM. 24H MARESME
0:30 NOTICIES EN XARXA
1:00 ESPORTS EN XARXA
1:30 INFORM. 24H MARESME

dimarts
7:00 NOTICIES EN XARXA

DEL

9:00
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
16:30
17:00
17:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
21:45
22:00
22:30
23:00
23:30
0:00
0:30
1:00
1:30

L’ENTREVISTA EN XARXA
INFORM. 24H MARESME
CARNET ESPORTIU
ÚLTIMA SESSIÓ
L’ENTREVISTA
INFORM. 24H MARESME
AVENTURA’T
CARNET ESPORTIU
INFORM. 24H MARESME
AL DIA MIGDIA
MAGAZINE 1MON.CAT
REEMISSIÓ DIUMENGE
INFORM. 24H MARESME
CARNET ESPORTIU
HOQUEI PATINS
CH Mataró – CP Manlleu
NOTICIES EN XARXA
ESPORTS EN XARXA
L’ENTREVISTA
INFORM. 24H MARESME
ESPAI D’ART
PERSONATGE VALORS
GAUDEIX LA FESTA
L’ENTREVISTA
INFORM. 24H MARESME
ESPAI D’ART
L’ENTREVISTA
INFORM. 24H MARESME
NOTICIES EN XARXA
ESPORTS EN XARXA
INFORM. 24H MARESME

dimecres
7:00
9:00
10:00
10:30
10:45
11:00
11:30
12:00
12:30

NOTICIES EN XARXA
L’ENTREVISTA EN XARXA
INFORM. 24H MARESME
AQUA
PERSONATGE VALORS
CAMINANT x CATALUNYA
ESPAI D’ART
INFORM. 24H MARESME
HISTPÒRIES
PARTICULARS
13:00 DOSOS AMUNT
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13:30 INFORM. 24H MARESME
14:00 AL DIA MIGDIA
14:30 AQUA
14:45 PERSONATGE VALORS
15:00 CAMINANT x CATALUNYA
15:30 ÚLTIMA SESSIÓ
16:00 ESPAI D’ART
16:30 INFORM. 24H MARESME
17:00 DOSOS AMUNT
17:30 BÀSQUET
Boet Mataró – La Salle Manresa
19:00 NOTICIES EN XARXA
19:30 ESPORTS EN XARXA
20:00 CARNET ESPORTIU
20:30 INFORM. 24H MARESME
21:00 PANTALLA OBERTA
22:00 CARNET ESPORTIU
22:30 INFORM. 24H MARESME
23:00 PANTALLA OBERTA
0:00 INFORM. 24H MARESME
0:30 NOTICIES EN XARXA
1:00 ESPORTS EN XARXA
1:30 INFORM. 24H MARESME

dijous
7:00
9:00
10:00
10:30
11:00
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:15
15:30
16:30
17:00
17:30
18:30

NOTICIES EN XARXA
L’ENTREVISTA EN XARXA
INFORM. 24H MARESME
CARNET ESPORTIU
PANTALLA OBERTA
INFORM. 24H MARESME
L’ENTREVISTA
CARNET ESPORTIU
INFORM. 24H MARESME
DOSOS AMUNT
HISTÒRIES
PARTICULARS
DIARI DE LA MÚSICA
PERSONATGE VALORS
PANTALLA OBERTA
INFORM. 24H MARESME
CARNET ESPORTIU
PANTALLA OBERTA
GAUDEIX LA FESTA

19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
22:30
23:00
0:00
0:30
1:00
1:30

NOTICIES EN XARXA
ESPORTS EN XARXA
DE TEE A GRENN
INFORM. 24H MARESME
LA FÀBRICA
INFORM. 24H MARESME
SET DIES
INFORM. 24H MARESME
NOTICIES EN XARXA
ESPORTS EN XARXA
INFORM. 24H MARESME

divendres
7:00
9:00
10:00
10:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
23:00
23:30
0:00
0:30
1:00
1:30

NOTICIES EN XARXA
L’ENTREVISTA EN XARXA
INFORM. 24H MARESME
LA FÀBRICA
INFORM. 24H MARESME
DE TEE A GREEN
HISTÒRIES
PARTICULARS
INFORM. 24H MARESME
AL DIA MIGDIA
ESPAI D’ART /
CAMINANT x CATALUNYA
LA FÀBRICA
INFORM. 24H MARESME
CAMINANT x CATALUNYA
GAUDEIX LA FESTA
AVENTURA`T
CREURE AVUI
NOTICIES EN XARXA
ESPORTS EN XARXA
A PROP + QUE MAI
INFORM. 24H MARESME
ÚLTIMA SESSIÓ
LA SETMANA RADIAL
CAMINANT x CATALUNYA
INFORM. 24H MARESME
A PROP + QUE MAI
ÚLTIMA SESSIÓ
INFORM. 24H MARESME
NOTICIES EN XARXA
ESPORTS EN XARXA
INFORM. 24H MARESME

Programació facilitada per m1tv

televisió m1tv
DIUMENGE
DIMARTS
230

A TÀCTIC
NO FEM
WEBS

FEM MÉS QUE WEBS
www.TACTIC.CAT

- 93 790 97 73 Televisió 1650.indd 2
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Oci, restaurants i gastronòmic

www.totmataro.cat/restaurants

Restaurant La Brasa
OCI, RESTAURANTS I GASTRONÒMIC

Quants cops ens hem trobat,
quan marxem de cap de setmana, amb el problema de no saber
on anar a menjar, en no conèixer
l’entorn? A partir d’ara, quan
visitem la zona gironina de Santa Coloma de Farners, tindrem
una bona referència de cuina
catalana de primera qualitat. A
Riudarenes hi trobem el Restaurant La Brasa, un establiment
amb molta tradició i experiència
on podrem gaudir d’un bon àpat,
totalment casolà.

2P Restaurant LA BRASA CS5 1650.indd 2

TEXT: JORDI GOMÀ
FOTOS: CEDIDES

PUBLI REPORTATGE

Tenen una carta molt extensa
que ens permet degustar el bo i
millor de la cuina catalana, des
dels tradicionals canelons a les
verdures a la brasa, passant pels
embotits de la casa, les patates a la
brasa amb all i oli, l’arengada a la
brasa amb mongetes, els cargols,
les anques de granota, la vedella
guisada amb bolets, els peus de
porc, també trobareu diferents
Bolets de temporada. Per altra
banda, com el seu nom indica, hi
podem degustar les millors carns a

la brasa, així com els millors rostits
d’ànec o conill, per exemple.
L’establiment és molt acollidor i
agradable, a part que tenen celler
propi on hi trobarem molt bons vins
i caves. S’ha de tenir en compte
que també els postres són casolans, per acabar d’arrodonir un bon
àpat. En definitiva, un lloc ideal si
decidim fer una sortida per la zona,
molt bona per fer-hi caminades,
visitar ermites o fonts tant d’aigua
dolça com picant que podem trobar als voltants

19/11/14 16:49

restaurants i gastronòmic

Cargols a l’estil de l’àvia
Preparació: Triem els cargols i els
posem al foc, en una olla amb aigua, fins que comencin a bullir. A
continuació es renten quatre vegades, fins que estiguin ben nets,
i els deixem bullir en aigua amb
sal i unes herbes aromàtiques, fins
que estiguin ben cuits. Per altra
banda, en una cassola de fang es

NÚM. 1650
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Ingredients
fa un abundant sofregit amb oli
d’oliva, ceba, tomàquet i les botifarres. A continuació hi tirem el
vi, el conyac, la sal, la picada, el
pebre i les herbes aromàtiques.
Un cop tenim el sofregit preparat,
hi afegim els cargols prèviament
bullits i ho deixem coure fins que
estigui al punt.

- 200 cargols
- 1 ceba de Figueres
- 1/2 quilo de tomàquets
- 2 botifarres de carn crua Duroc
- oli d’oliva verge
- 1/2 got de vi i 1/2 de conyac
- sal, pebre, picada d’all i julivert i
herbes aromàtiques.

Cava recomanat
El cava Brut Nature Formiga & Sicres.

Restaurant La Brasa
C/ Santa Coloma de Farners, 21.
Riudarenes (Girona).
Tel. 972 85 60 17
www.labrasa.com
Obert tots els dies al migdia.
Els dilluns també.

2P Restaurant LA BRASA CS5 1650.indd 3
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C. Alemania, 14, Mataró
T 937 574 217 · www.restaurantetoni.es

Todo hecho al momento
Los lunes, martes, jueves y domingos
los PINCHOS a 1€
a partir de las 18:30€

Todos los días
más de 40 pinchos
a
€

1, 20

Menú diario

6

€

viernes día del pescadito
y alitas de pollo

8

2P TONI 2 1626.indd 2

€

Menú especial
caldoso
los sábados
y domingos
al mediodía

10

€
20/05/14 19:17

Nuetras cazoletas a

3,50

€

Sábado día del
marisco y las
patatas
€
bravas

10

2P TONI 2 1626.indd 3

Gran variedad de torradas
de pan de coca a partir de

4

€

Las tardes de tapas GRATIS

Lunes por el MORRO

Miércoles y un JAMÓN
Jueves meterás la GAMBA
(a partir de las 18:30h)

20/05/14 19:17
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Menys línies,

més freqüència i
a preus populars
La CUP posa sobre la taula una nova xarxa de Mataró Bus que preveu presentar
al govern abans de finals de mandat
TEXT: MARTA GÓMEZ
FOTOS: ANNA ALUART - GRÀFICS: CUP

MOBILITAT
REPORTATGE

L’alternativa al model de transport públic actual la presenta
la CUP. Ho fa als diferents barris de Mataró aquestes setmanes
per recollir tot tipus d’opinions, tant dels que usen habitualment
el Mataró Bus, com dels que no. Pretenen així, tancar una nova
proposta en què volen simplificar el model actual de 8 línies a
4, guanyar freqüència a les parades, rebaixar preus dels bitllets
incloent la creació d’abonaments propis de la ciutat i situar una
nova estació d’autobusos interurbans per garantir el transport
públic amb ciutats i pobles propers. Coneguem la proposta.
A Mataró hi ha 8 línies d’autobusos
que circulen amb una freqüència
d’entre 10 i 30 minuts per cada
una de les més de 50 parades que
té la ciutat. A alguns ni els hi va ni
els ve, perquè ni tan sols utilitzen
aquest servei. Altres però, lamenten
cada vegada que s’han d’esperar a
la parada perquè han perdut el bus,
perquè no saben a quina hora passa

Tot repor 1650.indd 1

o perquè han arribat tard al seu lloc
de destí, tot i haver calculat bé el
seu temps. Des de la CUP creuen
que es pot millorar aquesta xarxa
de transport i per això creuen que
una bona mobilitat podria ajudar a
augmentar l’ús del transport públic,
la freqüència dels combois i les tarifes. Presentaran una nova proposta
de la xarxa de transport urbà al go-

vern municipal abans que acabi el
mandat.

La xarxa actual és un “plat
d’espaguetis”
“Ens hem basat molt en com funcionen ciutats europees amb una
tradició molt més estesa del transport públic”, assegura el líder de la
CUP, Xavier Safont-Tria. Fa més d’un
any que treballen en aquesta proposta en col·laboració i l’assessorament
tècnic de l’associació Promoció
del Transport Públic (PTP) i el que
pretenen és millorar el “caos” que
comporta a la ciutat “una mobilitat
difícil per a tots”. En la nova proposta - descarregable des del portal web
de la CUP Mataró- s’assegura que
l’actual xarxa de línies d’autobusos
de la ciutat és comparable a un
“plat d’espaguetis” ja que,
diuen, és totalment erràtica,

19/11/14 12:00
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inintel·ligible i desordenada. Per
aquests motius, la CUP assegura estar en el “moment límit” per
plantejar al govern municipal una
proposta alternativa i atractiva.

Proposta alternativa
Però què proposa la CUP?
L’alternativa al model existent, ara
per ara, implica tenir una xarxa de
transport públic gestionada per entitats municipals, amb menys línies
però més qualitat del servei, més
freqüència d’autobusos per parada i
preus populars. I per a la CUP, posar
aquesta proposta sobre la taula ara,
és tancar un tema pendent que van
portar al programa de les eleccions
municipals del 2011 i que encara
tenien obert. La proposta no està
del tot tancada, estan acabant de
recollir tot tipus d’opinions.

Més freqüència
Augmentar la freqüència dels busos
a les parades tampoc és feina fàcil.
Des de la CUP, conjuntament amb
PTP creuen que amb els autobusos que actualment circulen per la
ciutat i alguns pocs més, bastaria
perquè cada 10 minuts circulés un

Tot repor 1650.indd 2
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bus per les parades de les línies que
han anomenat “vertebradores de la
ciutat”. I encara no és tot, asseguren
que amb la nova proposta, els horaris es regularitzarien per tal que hi
hagués una correlació clara d’horaris
d’aturada del bus per cada parada i
hora. És a dir, si un autobús passa
a les 10.00 h, a les 10.10 h, a les
10.20 h, a les 10.40 h i a les 10.50
h, quan siguin les 11.00 h tornarà
a passar, i també a les 11.10 i així,
successivament. Per aconseguir tot
això, explica Safont-Tria en declaracions al Tot Mataró, cal “sobretot,
augmentar la velocitat comercial”. I
creuen que es pot aconseguir donant
prioritat de circulació als autobusos
a través dels carrils exclusius (Carril Taxi-Bus) i de l’adaptació dels
semàfors sincronitzats amb el pas
d’aquests vehicles.

Preus populars
“Hem de fer alguna cosa atractiva
perquè la gent faci números a nivell
econòmic però també a pel que fa
a temps”, diu el líder de la CUP.
Per això també hi ha alternativa:
cal una política de preus populars.
“Un viatge, 1 euro” amb l’objectiu
de generar un hàbit al transport pú-

blic urbà a l’abast de tothom. Fa
deu anys ja es pagava aquesta xifra
per un bitllet senzill. “10 viatges,
7 euros” creant una T-10 pròpia de
Mataró que no seria integrada amb
l’ATM però que, si no calen transbordaments, resulta més econòmica
que l’actual. Aquest abonament de
10 viatges, propi de Mataró, va existir fins al 2008 quan es va suprimir.
I, finalment, la proposta demana
crear també una T-MES pròpia de
la ciutat, amb viatges il·limitats
durant un mes a 29,50 euros. Des
de la CUP asseguren que aquests
preus no s’han pensat en va, sinó
que han estat elaborats amb el reﬂex d’altres ciutats com poden ser
Sabadell, Terrassa o Manresa, més
properes a la capital del Maresme,
però també Vitòria-Gasteiz. “Amb
aquesta nova proposta de preus populars, com a mínim es doblarien
els usuaris al Mataró Bus”, assegura
Xavier Safont-Tria.

Estació d’autobusos
interurbans
Però per acabar d’entrellaçar totes les línies, des de la formació
d’esquerres s’ha plantejat construir
una nova estació d’autobusos inter-

19/11/14 12:01
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Proposta de
noves línies
1. Ronda exterior: connexió entre barris perifèrics, l’estació i l’Hospital.
2. Ronda interior: connexió entre les
Rondes eixample, l’estació i el CAP
de Cerdanyola.
3. Estació - Hospital: connexió nordsud entre l’Hospital i l’estació.
4. Barris Nord: connexió entre els
barris de Cirera, Molins, Camí de
la Serra, Vista Alegre, Rocafonda,
Eixemple, Peramàs, Cerdanyola i
La Llàntia.

urbans que connectaria amb les
línies vertebradores del Mataró Bus
i l’estació de tren. “Mataró necessita un transport públic eficient i
competitiu per comunicar-se amb
els nuclis més propers” diu la proposta de la nova xarxa que descarta
el projecte del Tren Orbital i proposa
la nova estació d’autobusos. “Una
bona connexió amb els pobles i
ciutats veïnes, faria que molta més
gent no agafés el cotxe”, diu SafontTria. Creuen que el lloc ideal per a
aquesta nova estació és a prop de
l’actual estació de trens “per facilitar la intermodalitat”. Des de la
CUP proposen que sigui al solar de
l’antiga Cambra Agrícola de Mataró.

demanessin una línia que passés
per sota casa seva i des del partit
s’ha explicat que els mateixos usuaris han confessat voler més qualitat
abans que proximitat. A més a més,
des del partit d’esquerres s’assegura
que es té el ple suport del Comitè de
treballadors de Mataró Bus.

Caldrà esperar que es tanqui definitivament la proposta per part de la
CUP amb totes les opinions rebudes
dels mataronins i abans de les pròximes eleccions municipals, del maig
del 2015, quan el partit lliurarà al
govern el model alternatiu de transport públic de Mataró.

Què hi diu la gent?
La proposta de la nova xarxa de
transport públic que posa la CUP
sobre la taula l’estan traslladant a
molts dels barris de la ciutat. “Volem
escoltar i compartir amb la gent que
utilitza l’autobús, però també amb
la que no, la nostra proposta i veure
quines mancances pot tenir per anar
ampliant-la”, destaca Safont-Tria.
Per ara la reacció de molts usuaris
és favorable a la proposta. La gran
por de la CUP era que els usuaris

Tot repor 1650.indd 3
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El 90 per cent d’empreses mantindrà
o millorarà la facturació aquest 2014
L’empresa d’advocacia i assessorament Advisoria ha fet públics els
resultats del seu termòmetre, una
enquesta específica dirigida a empresaris i autònoms del Maresme i
el Vallès Oriental. El Termòmetre
revela que les petites i mitjanes
empreses de l’eix econòmic Vallès Maresme mostren senyals de certa
vitalitat pel que fa als resultats i a
la previsió de facturació per aquest
2014. Un 44,1% dels empresaris

havaneres

cançó marinera

mestre d’aixa
www.mestredaixa.com 605.68.62.69

tot empenta 1,2 1650.indd 2

asseguren que la seva facturació
s’incrementarà aquest exercici i un
48,5% afirmen que la seva facturació es mantindrà, només un 7,4%
dels enquestats preveuen una davallada en els resultats de la seva
empresa en acabar el 2014.
Per Ivo Florenza, soci d’Advisoria,
“aquests resultats són molt bons i
són el reflex de la realitat econòmica
actual i les perspectives a curt termi-

ni. Estem detectant una millora en
els resultats de previsions de tancament de les societats de l’any 2014
respecte de l’any 2013. La contractació de personal i les inversions a
les empreses comencen a créixer.
Actualment les entitats bancàries
i creditícies ja comencen a oferir
i concedir préstecs a les empreses
per a inversions a llarg termini i no
posen tantes dificultats com anys
anteriors per a la renovació o con-

SERVEIS DE NETEJA INTEGRALS
Indústria · Oficines · Comerços · Comunitats · Domèstics
ALTRES SERVEIS
Neteges puntuals · Abrillantats · Vidres · Parquings

www.netbrill.cat · 937 996 261 · Caminet, 15 de Mataró
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Advisoria alerta que
la morositat segueix
sent un problema i
més d’un terç cobra
les factures a més de
60 dies
cessió de préstecs a curt termini”,
assegura.
Pel que fa a la morositat, als empresaris enquestats se’ls ha preguntat
sobre el termini de cobrament i pagament de les factures que emet i
que rep la seva empresa. Gairebé
la meitat dels empresaris, un 46%,
afirmen que cobren les factures que
emeten en un termini d’entre 30 i
60 dies i un 35% diuen que cobren dels seus clients a més de 60
dies. La Llei de Morositat estableix
un marc regulatori que fixa, des de
2013, uns terminis màxims de pagament en les operacions comercials
de 60 dies en el cas de l’empresa

tot empenta 1,2 1650.indd 3

privada i de 30 dies en el cas de
les administracions públiques, a
comptar a partir de l’entrega dels
productes o prestació dels serveis.
Pel que fa a les factures que els
empresaris de l’eix Vallès-Maresme
paguen als seus proveïdors, un 64%
ho fan entre 30 i 60 dies, acomplint
els terminis establerts per la Llei de
Morositat i només un 8,75% afirmen

pagar-les a més de 60 dies. Aquest
desajustament de 18 punts entre
el percentatge d’empresaris que
cobren abans de 60 dies i els que
paguen abans de 60 dies, probablement és degut al fet que el 29%
dels empresaris que afirmen tenir
clients a l’administració pública,
paguen més tard als seus Proveïdors
perquè la demora de l’administració
els provoca problemes de tresoreria.
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Iluro Park, a més, posa l’animació
de manera que participen de la festa tant els més petits com els pares.
Un sol local reuneix tot el necessari
per a una festa d’allò més especial,
amb servei de bar propi, música,
ball, llums i colors. Molta, moltíssim
diversió familiar assegurada.

Iluro Park: la mateixa diversió
amb nou nom i nova mascota
El Parc infantil més veterà i conegut de Mataró canvia de nom i de
mascota. Després de 14 anys com
a Aventura Park, aquest recinte
tan estimat per molts dels infants
locals, es coneix ara com a Iluro
Park. S’accentua així la denominació d’origen d’una sala apta per a fer
que la gent s’ho passi d’allò més bé

tot empenta 3 1650indd 1

amb motiu d’un aniversari o algun
altre tipus de celebració.
Iluro Park canvia tan sols de nom: la
diversió, la mateixa capacitat de ferho bé a nens i nenes és la mateixa.
A les seves instal·lacions hi ha estructures de joc, inflables, tobogans
o piscina de pilotes entre daltres.

A més de canviar de nom, el parc
infantil també estrena una nova
mascota que acompanyarà els petits
i petites en la seva diversió. És en
Piki i és un nen explorador. Ara que
vénen les festes és un bon moment
de tornar a Iluro Park i conèixer en
Piki, un nen alegre, juganer, i amb
ganes de passar-ho bé.
La raó de ser d’Iluro Park és deixar
per a l’escola les coses avorrides i
transcendents. Aquest equipament
compleix 14 anys amb un rentat
de cara, un canvi de nom i en Piki
com a nova mascota, però es renova per seguir sent el que ja és: el
referent a Mataró, amb la mateixa
essència de sempre, per oferir tot
el que es necessita per a una gran
festa infantil.
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Iluro-Mar: Serveis
integrals en reformes
Si has de fer unes reformes a
casa teva o a la comunitat de veïns
és important confiar aquestes obres
en unes bones mans. Una de les que
t’assegura un servei integral a la teva
disposició és reformar Iluro-Mar. Es
tracta d’una empresa amb 25 anys
d’experiència professional que abarca tots els camps que necessites a
l’hora d’afrontar una reforma.
Iluro-Mar té serveis propis en tot
el que necessites. Ofereixen serveix

tot empenta 4 1650.indd 1

integrals en obra, lampisteria, carpinteria de fusta, d’alumini, ferro i
inox. Ofereixen també manteniment
de comunitats, impermeabilitzacions, treballs amb pladur i també
serveis de pintura.
L’empresa també està especialitzada en treballs verticals, guix,
climatitzacions, rehabilitació de
façanes, també treballa amb marbres. En definitiva, toquen tots els
camps des del servei personalitzat i

un tracte professional i eficient que
ve avalat per les més de dues dècades d’experiència. Iluro-Mar elabora
pressupostos sense compromís, dissenys en tres dimensions i una molt
bona relació entre qualitat i preu que
fa de l’empresa un dels referents
comarcals en l’àmbit de reformes. E
Estrena, a més, una nova exposició de productes al carrer Aribau
per tothom que es vulgui interessar
en els seus serveis.
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EL TOT MATARÓ -

OFIC. Carrer

CENTRE: PUBLICITAT FERMALLI MARESME: Muralla Sant Llorenç, 2

d’en Xammar, 11

PLA D’EN BOET: PAPERERIA BALADA: Rda. President Macià, 65

T 93 796 16 42

MOLINS: LLIBRERIA NINOTS: Ps. Carles Padrós, 91

info@totmataro.cat

TRASPASSOS
LLOGUERS

COMPRA VENDA
VENDO MAMPARA BAÑO. Nueva, color
blanco, 1,40cm. 100€. 626.529.009
COMPRAMOS MAQUINARIA de hostelería de ocasión. Interesados/as
654.311.506 /666.452.600
VENDO DORMITORIO - DOS Canapés,
armario esquinero, cabezal, mesita, estanterías. 400€. 685.193.495

COMPRA VENDA
IMMOBILIÀRIA
¿LE URGE VENDER su piso? disponemos
del dinero al contado para comprarlo
inmediatamente a partir de 3 días. F.
escrituras y entrega de llaves. Cualquier
zona. Su Casa 93.757.12.82
COMPRAMOS CASAS: Centro Mataró, o
garajes, locales, pequeños solares, etc.
No importa estado. Buscamos cualquier sup. edificable para promoción
de viviendas. También Permutas, buscando la mejor rentabilidad para Ud.
Máxima seriedad y discreción demostrada. Pago inmediato contado. Su Casa
93.757.12.82
VENC PÀRQUING. Avda. Recoder (cotxe
petit). 93.799.17.29 de 20 a 22h.
VENDO PISO AV. MARESME. Delante playa y a 5min. de Pl. Sta. Anna. De 95m2
+ balcón y galería de 12m2. Ideal para
vivir o para sacar alta rentabilidad. Más
información al 647.622.297

TRASPASSOS
LLOGUERS
SE ALQUILA HABITACIÓN con derecho a
cocina, nevera, lavadora, secadora, etc.
Zona Residencial. Precio económico.
639.703.037
ES LLOGUEN VIVENDES a diferents zones
de Mataró, cases, naus industrials. Opcions de compra. 607.444.232
SE ALQUILA AMARRE en puerto de Mataró
10x3,5 (190€). 609.873.666
ES LLOGA PIS DE 2H. Tot exterior. Al
centre de Llavaneres. Un pis per planta. Preu: 525€ despeses incloses.
93.790.56.79 matins, o 658.908.773
CENTRO. Piso tercero, 2h. cocina y
baño, conservado, económico, 360€.
651.862.517
CIRERA. Planta baja entrada independiente, 2h. cocina americana, terraza
parte superior, 450€. 651.862.517
CERDANYOLA. Piso de 3 habitaciones,
amplio comedor, cocina officce, baño
completo, 450€. 626.529.009
PL. FIVALLER. Loft amueblado y equipado,
390€. 626.529.009
ALQUILO HABITACIÓN 669.986.519

el Tot 1650.indd 4
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ELÈCTRIC

ESTUDI GRATUÏT
c/Jaime Ibran, 17 · Mataró

(cant. J. Balmes) · 622 047 010

EN CENTRO DEPORTIVO de prestigio de
Mataró, se alquila una cabina ideal para
terapias naturales, masaje deportivo,
etc. De 5x4 metros. Magníficamente
decorada. 300€/mes. Abstenerse profesionales sin clientela propia. Llamar
al teléfono 639.781.674 de lunes a
viernes.
COMPARTO PISO con señora de 3a. edad.
634.741.131
S E T R A S PA S A B A R e n M a t a r ó .
652.577.371
ALQUILO HABITACIÓN señor.
634.741.131
ALQUILO HABITACIÓN. 674.471.893
EN ZONA CENTRICA de Argentona (Bcn).
Se traspasa Minimarket de alimentación que incluye expositor de embutidos
y quesos. En pleno funcionamiento.
Clientela fija. tel. fijo de martes a sábado, horario comercial. 645.882.419

TREBALL

SE NECESITA:

PROFESORA DE
GIMNASIA

Rítmica, artística y acrobacia
PARA CLUB DEPORTIVO
EN MATARÓ
Interesadas llamar al

T. 646 088 629

BUSCO TRABAJO REPUNTE, owerlock para
casa. 655.617.510
CHICA BUSCA TRABAJO limpieza, ancianos. Horas. 627.691.243
BUSCO trabajo limpieza. Vehículo.
602.882.109
CHICA CUIDA PERSONAS mayores, interna. 722.138.161
LIMPIO POR HORAS. 603.625.451
BUSCO TRABAJO. EXPERIENCIA: restaurante, jardinería. 632.505.554
AYUDANTE DE COCINA, fregaplatos, busca trabajo. 667.329.156
CHICA BUSCA TRABAJO limpieza o fija.
634.865.671
CHICO BUSCA TRABAJO jardinería, vigilante, lavaplatos, mozo transporte,
agricultor. 631.805.769
AUXILIAR GERIATRÍA BUSCA trabajo.
650.870.557
CHICA BUSCA TRABAJO. 664.806.267
CHICO SE OFRECE para oficios varios.
655.718.649
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA. 610.007.342
BUSCO TRABAJO MAÑANAS: limpieza,
cuidado mayores. 631.694.122
BUSCO TRABAJO TAREAS del hogar.
602.817.093
SE BUSCA SEÑORA para cuidar anciano
24 horas. 672.081.858
ÚLTIMAS 8 INCORPORACIONES para puesto fijo de trabajo. Se requiere estudios
básicos, catalán/castellano hablado
y escrito. 658.598.048. Sra. Rubio.

19/11/14 17:44

CER

NÚM.

1650

DEL21 AL 27 DE NOVEMBRE DE 2014

nç, 2

PER INSERIR ANUNCIS A:

65

CERDANYOLA:

ESTANCO INDIANO: Carrer

VIA EUROPA:
LLIBRERIA PAPERERIA MEDITERRANI:

Roselló, 4

Carrer Alemanya, 2

Expertos
en
rehabilitación
de edificios

COMPRA -VENTA
SEGUNDA MANO
Avda. Jaume Recoder, 88. Mataró
(junto estación)

T.653 750 356

PARCELA DE
630M2 EN
LLORET DE MAR
Urbanización
Agua-Viva Park

40.000€

T.670 339 690
RE

ILI
HAB

I
TAC

ONS

10 ANYS
DE GARANTIA

.
S.L

- Especialistes en aïllaments tèrmics
- Extracció d’amiant
(uralites, bidons, baixants, teulades...)
-Restauració de façanes
-Treballs verticals
-Impermeabilitzacions

T 937 904 905 · M 687 069 636
www.rehabilitacionstotart.com
Passatge Can Roibas, 12 Bxos
Pol. Industrial LES CORTS,
08349 Cabrera de Mar
info@rehabilitacionstotart.com

el Tot 1650.indd 5

NO ET
POTS DESPLAÇAR?
TRUCA AL 93.796.16.42
T’HO POSEM FÀCIL!

PROFESSIONALS
GRUP D’HAVANERES Mestre d’Aixa. Havaneres, cançó marinera. Festes majors,
festes de carrer, festes privades, casaments, aniversaris, etc. Informació
605.68.62.69 (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
REFORMES DE LA LLAR AL MILLOR PREU.
Cuines, banys, terres, etc. Un bon
equip de professionals al millor preu.
677.59.27.39
PAVIDNET: Neteja, manteniment i abrillantats. Pressupost sense compromís.
93.7577683 - 607.249.790
SE HACEN OJALES y se ponen botones.
Tel. 93.790.82.32
ALBAÑILERÍA, LAMPISTERÍA, humedades, pintura. 661.711.239
LAMPISTERÍA FERNÁNDEZ. Reparaciones,
instalaciones. Agua, gas y electricidad. 93.799.64.77 /607.194.711
/610.565.628
MUDANZAS ECONÓMICAS desde 20€.
698.596.394
VACIADO Y LIMPIEZA de pisos gratis.
632.734.890
MUDANZAS Y TRANSPORTES económicos. 653.548.956
PALETA, PINTOR, LAMPISTA, fontanero.
Económico. 649.131.920
PINTOR ECONÓMICO. 677.731.668
PALETA ECONÓMICO 697.685.580
PALETA, PINTOR. Económico.
653.796.506
TERAPEUTA TITULADA. Massatges terapèutics i reflexoteràpia. També a
domicili. 600.366.267
PINTOR PROFESIONAL. Pintura en general
y decorativa. 635.106.282
ORDINADORS, TABLETS, SMARTPHONES,
reparem. 662.599.273
INFORMÁTICO A DOMICILIO. Repara tu
ordenador desde casa. 607.665.679
MASAJES ORIENTALES. 688.009.231

CLASSES
REFORÇ ESCOLAR experiència.
667.534.065
REFORÇ ESO, BATXILLERAT, Universitat.
650.960.680
CLASSES PARTICULARS. JORDI Barros.
ESO, batxillerat, cicles. 662.556.928

19/11/14 18:32

TAROT VIDÈNCIA...
CONSULTA IMMA PARAPSICOLOGÍA. Horas
concertadas. 93.755.09.75
VIDENTE TAROTISTA nombre y fecha. Respuestas claras, rápidas.
806.474.861 VISA 93.122.00.96
TAROT MATARÓ. 666.639.976

VARIS
POR UNA GRACIA concedida ánima sola.
BUSCO SEÑORA (40-50A.) Que guste
viajar a naturaleza y vivir en pareja.
676.382.335 (11-19h.)

CONTACTES
KAREN 26, PECHO GRANDE. Sexo, placer, mucho morbo. Piso Particular.
631.287.774
L A I A 4 2 C ATA L A N A . B e s u c o n a .
687.072.165
BRAVA, PLACENTERO MASAJE
622.640.875
ASIÁTICAS, JOVENCITAS, GUAPAS. Nuevas en Mataró. 24h. Salidas domicilio.
688.560.112

GALLOPER EN VENDA

BON ESTAT. 4000€

T. 667 704 515

¿se plantea cambiar de vivienda?

www.studi.cat
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NECESITAMOS

PISOS DE ALQUILER
Y VENTA PARA

CLIENTES EN
CARTERA

L’Ajuntament incorpora el
Telegram com a canal de
missatgeria instantània
SOCIETAT
REDACCIÓ

NOTÍCIA

ELS ANUNCIS
ECONÒMICS
VALEN

L’Ajuntament ofereix la possibilitat
als usuaris del servei d’atenció ciutadana de fer consultes a través de
Telegram, una aplicació de missatgeria instantània gratuïta a través
d’Internet similar a WhatsApp.
D’aquesta manera, l’Ajuntament
amplia el servei innovador que ofereix des de l’abril de 2013 a través
del telèfon 687 200 100.
En un any i mig, el servei
d’atenció ciutadana ha rebut
47.556 missatges instantanis a
través de WhatsApp, que plantegen
sol·licituds d’informació que es gestionen des del telèfon 010 de dues
maneres: a través de paraules clau
o de converses online amb alguna de
les operadores. De tots els missatges
rebuts, 13.917 corresponen, per
exemple, a respostes automàtiques
sobre el temps d’espera a les parades del transport públic.
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sudoku
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sudoku
Instruccions:
El Sudoku és un joc d’origen
japonès que consisteix en
una quadrícula 9x9 (81 caselles) dividit en 9 caixes
de 3x3. L’objectiu del joc
es omplir les caselles buides
amb números del 1 al 9, de
manera que en cap casella
3x3 ni en cap fila ni columna es repeteixi cap número.
Per omplir les caselles que
resten els números ja introduïts serveixen de guia per
a resoldre el joc.

Nivell: Mig
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Mataró celebra la Tercera
Marxa Popular per a la
Salut Mental
SOLIDARITAT
REDACCIÓ

NOTÍCIA

T/F 937 965 148 / M 607 966 423
www.cymgestionesinmobiliarias.com
Rda. Francesc Macià, 28
(esquina c/ Castaños), Mataró

PISOS DE ALQUILER

C&M
GESTIONES INMOBILIARIAS

REF. A-1179 Z. CENTRO-HABANA, 105M2, 3 hab., cocina independ.y galería anexa.........................560€ T.I.
REF. A-4280 Z. CERDANYOLA ALTA, excelente piso 3 hab. dobles con terraza de 8m2.....................575€ T.I.
REF. A-1367 Z. CENTRO, Loft de 40m2 amueblado y con electrodomésticos...................................450€ T.I.
REF. A-4276 CERDANYOLA ALTA, piso de 3 hab., cocina independiente y balcón exterior..............480€ T.I.
REF. A-1417 CENTRO, pl. baja, 1 hab., baño con ducha, cocina americana, patio................................480€ T.I.
REF. A-2318 VIA EUROPA, piso de 1 hab., con pk incluido, cocina independ. con electrodomest.......500€ T.I.
REF. A-1411 Z. ESTACION, 90M2, 3 hab., 2 baños, galeria y balcón exterior........................................600€ T.I.
REF. A-2314 PARQUE CENTRAL, 70m2, 2 hab. cocina independ, pk opcional..................................600€ T.I.
REF. A-4284 ROCABLANCA, pl.baja 2 ahb., baño con ducha, pk, opcional, calefacciòn.....................510€ T.I.
REF. A-1414 Z. JUZGADOS, piso de 80M2, 3 hab., baño y aseo, pk incluido.......................................650€ T.I.
REF. A-1415 Z. ESTACION, piso 2hab. terraza de 40m2, cocina office, baño compl...........................650€ T.I.
REF. A-2317 Z. VIA EUROPA. Dúplex con terraza 65m2., 4 hab., 1 suite, 2 baños, pk. incl..............1.000€ T.I.

Diumenge 23 de novembre de 2014
se celebrarà a Mataró la Tercera Marxa Popular per a la Salut Mental. La
marxa està oberta a persones de totes les edats, àmbits i cultures, que
es donaran cita a la platja del Callao
a l’alçada de la Ronda Cervantes per
realitzar un recorregut de 12 quilòmetres per camins de muntanya.
L’esdeveniment està organitzat
per Fòrum d’iniciatives assistencials i de gestió en salut mental
a Catalunya –Forum-, Associació
d’usuaris de Salut Mental de Catalunya –ADEMM-, la Federació Salut
Mental Catalunya –SMC- que han
constituït una secció per organitzar
actes esportius vinculats a la salut
mental.

EDIFICI AL CENTRE DE
MATARÓ (La Riera)
1.100 m2, en 4 plantes, amb façana a La Riera.
Es lloga finca sencera o per plantes, per a usos
comercials, administratius i/o assistencials, o
per inversors interessats.
Més informació al
T. 93 796 04 75
www.aliancamataro.cat
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La millor qualitat en calçat a mida
L’ARTESÀ
PUBLIRREPORTATGE

Els teus peus són el més important.
Ells et porten on necessites i si no
els cuides bé et poden portar molts
maldecaps. La solució és senzilla:
buscar el millor calçat.
Si no saps per on començar, una
de les millors opcions la trobes al cor
del barri de Molins, al carrer Nicolau
Guanyabens, on es troba L’Artesà.
Per a l’Agustín, cada sabata, igual
que cada peu, és diferent. I per això
L’Artesà ofereix les seves creacions
fetes pensant en cada client.

tot publi 1650 artesa.indd 1

Amb les seves sabates per encàrrec pot fer que et sentis d’allò més
còmode amb unes sabates noves, ja
que les farà a mida pels teus peus.
El procés de la fabricació del seu
calçat és complet, passant de la
creació de l’esbós fins al producte
final acabat. D’aquesta manera, pots
somniar el que vulguis que ell ho
expressarà en forma de sabata. Tot
el que vulguis aconseguir, amb les
teves sabates de L’Artesà, ho podràs
aconseguir.

‘L’Artesà’ aposta per la qualitat
envers el baix preu, com ho poden
fer altres fabricants. El pilar de la
seva feina són les coses ben fetes i
el treball constant, i el seu objectiu
és competir amb la resta de sabateries del mercat fent servir la bona
qualitat com a arma principal. En
aquest sentit i amb aquesta idea,
treballa amb els millors materials
d’una duresa més estable que molts
altres. Uns materials que asseguren
un bon producte.
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ALUART

Les Santes i el Clap, nominats als
premis ARC de música en directe
MÚSICA

CULTURA

NOTÍCIA

Aspiren als premis de
referència com a millor Festa
Major i millor sala
Les Santes i la sala Clap aspiren
als premis ARC d’aquest any en
les categories de millor programació musical de Festa Major i millor
programació de sala de música en
directe, respectivament. Els premis
ARC són un dels premis de referència per a la música en directe i
l’espectacle a Catalunya, i enguany
se celebra la 12a edició. El 15 de
desembre el jurat, format per professionals del sector musical català,
emetrà el veredicte final en una gala
que se celebrarà a la sala Barts de
Barcelona.
La Festa Major mataronina
comparteix nominació en la seva
categoria amb les Fires de Girona,
les festes de Lleida i les festes de
Martorell. El Clap, per la seva banda, competeix amb la Razzmatazz
de Barcelona, la Stroika de Manresa
i La Mirona de Salt. Aquestes dues
últimes són, com el Clap, seu d’una
Casa de la Música.

Les Santes 2014

La programació musical de Les Santes 2014 va aplegar 47 conjunts
musicals que van tocar durant els
11 dies de festa. A més de balls
populars i orquestres, hi va haver
17 concerts, alguns de tan massius

Tot cultura premis.indd 1

El 56è Premi Iluro de
monografia històrica
queda desert

REDACCIÓ

com el de Txarango i Strombers
amb més de 20.000 espectadors i
el concert d’uns històrics del rock,
Mägo de Oz, que va aplegar més de
10.000 espectadors al nou espai del
Port. També es van poder escoltar
concerts destacats com el de Pep
Gimeno “Butifarra” amb la Banda
de l’Agrupació Musical del Maresme, Ebri Knight, Oques Grasses, la
Big Band Jazz Maresme, Strombers
o Gospelsons.

El Clap, regular

El Clap, per la seva banda, és el local
de la comarca que més música en
directe programa alternant la programació de la Casa de la Música de
Mataró amb cicles com el Músiques
Tranquil·les. Kiko Veneno, Mishima,
Manel, Els Catarres, The Pepper
Pots, Delafé o La Raíz són alguns
dels grups que han passat per la sala
mataronina aquest any.
Una comissió assessora

La programació musical de Les
Santes corre a càrrec de Cultura
de l’Ajuntament que, es va dotar, ja el 2013 en el marc de la
Comissió de Les Santes, d’una
comissió tècnica assessora amb
experts i professionals que marquen les línies de la música en
directe programada.

NOTÍCIA

REDACCIÓ

El Jurat considera que l’única
obra presentada no reuneix
les condicions suficients
El jurat del clàssic Premi Iluro feia
públic, dimarts 11 a la nit, la seva
decisió de declarar deserta la 56a
edició, que enguany organitza per
segona vegada la Fundació Iluro.
Els experts han considerat que
l’únic treball presentat, amb el títol
Vivències, no reunia les condicions
necessàries per merèixer el guardó.
El Premi Iluro ha quedat desert en
més d’una ocasió precedent.

Crida a la participació

El president del jurat, Antoni Pladevall, va lamentar el fet que s’hagués
de declarar desert el premi, i la presidenta en funcions de la Fundació
Iluro, Roser Salicrú, va deixar palesa
la implicació de la Fundació Iluro
en l’impuls del premi. Salicrú va fer
una crida a la participació de cara
a la propera convocatòria i va aprofitar per anunciar que la Fundació
Iluro té en procés la digitalització
de tota la col·lecció del Premi Iluro,
amb voluntat de fer-la d’accés lliure
on-line. Juntament amb ells, va presidir l’entrega l’alcalde de Mataró,
Joan Mora.
La lectura del veredicte va ser
precedida per la presentació, per
part dels seus autors, de les obres
guardonades l’any passat.
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Horòscop per Centre Parapsicològic Acuario
ARIES (21/3 al 20/4)

TAURE (21/4 al 21/5)

BESSONS (22/5 al 21/6)

Ser indispensable t’agrada, però només a estones, perquè si amb això
perds independència, se t’acabarà
aviat la paciència. Treball: si estàs
tan pendent de no cometre errades,
pot ser que aquesta tensió sigui la
que acabi per provocar un error.

Pot ser que estiguis travessant una
petita crisi interior i que repercuteixi en les teves relacions. Et
tiraran en cara que passes de tot.
Treball: has d’acceptar l’ajuda dels
altres, sobretot quan l’objectiu no
està sortint com esperaves.

El Sol, Mercuri i Mart en el sector
de la parella li donen cert protagonisme a les relacions. Deixa’t
seduir. Treball: el que semblava
molt clar, ara et plantejarà dubtes.
Et faltarà objectivitat i així no és
fàcil tirar endavant la feina.

CRANC (22/6 al 23/7)

LLEÓ (24/7 al 23/8)

VERGE (24/8 al 23/9)

Hi haurà moments que una acció
suposarà una càrrega suplementària, amb la impressió que estàs
al servei dels altres, passarà aviat.
Treball: si et demanen més del
que pots realitzar, intenta deixar
les coses clares.

La felicitat és un estat de l’ànima
més que una sèrie de circumstàncies que passen en la vida.
Envolta’t dels que pensen així.
Treball: no passes desapercebuda,
per l’energia que desprens. Si a
més li poses cor, serà magnífic.

Si els altres tenen el poder de fer-te
canviar d’humor, és que estàs lliurant
el comandament de les teves emocions. Treball: aposta per les teves
idees, encara que aquests dies no són
els més idonis. El teu magnetisme,
generarà bones expectatives.

BALANÇA (24/9 al 23/10)

ESCORPÍ (24/10 al 22/11)

SAGITARI (23/11 al 21/12)

Una de calç, una altra de sorra, és
el que sembla reservar-te la vida
si et prens les petites derrotes del
dia com a obstacles insuperables.
Treball: aquesta setmana la consigna és veure sentir i callar. Així
evitaràs discussions i malentesos.

Anar passant d’afecte en afecte no
és la solució. Es tracta de buscar
en el teu interior la sortida als teus
problemes sentimentals. Treball:
afronta els problemes com un
escull que pots superar, en lloc
de veure’ls com a impediments.

Si et deixes portar pels nervis,
una situació pot escapar del teu
control i acabaràs dient el que no
sents. Treball: la dispersió et portarà a pensar que estàs en massa
fronts, no projectis negativitat.
Sigues positiu.

CAPRICORN (22/12 al 20/1)

AQUARI (21/1 al 19/2)

PEIXOS (20/2 al 20/3)

Dones massa importància a alguna
cosa que en el fons no la té, pel
que estàs sofrint inútilment, deixa
fluir la teva energia. Treball: toleres
malament les imposicions quan
veus que el que t’estan dient no és
productiu, deixa que s’equivoquin.

No és fàcil prendre una decisió
que afecta els sentiments d’altres
persones. Si no pots evitar-ho,
tracta de posar-te en el lloc de
l’altre. Treball: si esculls amb cura
les paraules per explicar les teves
idees, sorprendràs.

Crea el teu present en lloc de
recrear-te tant en el passat. Pensa
que llavors no va ser millor; només va ser diferent. Treball: una
situació tibant pot suposar una
càrrega emocional que no et ve de
gust tenir. No li donis més voltes.

per María Olga Cid Cuadras Parapsicòloga, diplomada i col·legiada

Promoció
Gabinet d’estètica
cientíﬁca i osteopatia

Especial!

Microdermabrasió
amb puntes de diamant

40€!
www.korrmataro.cat

Horòscop 1650(1506).indd 1

Som al centre de Mataró, al costat de la Plaça Granollers
C/ Melcior Palau 8, Baix 1ª - Mataró | 93 798 08 45 / 638 55 63 44
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CEDIDA

‘El meu poble i jo’, reestrena de
l’obra sobre Espriu de Lluís Danés
ESPECTACLES
NOTÍCIA

Obra de denominació d’origen
arenyenca aquest diumenge
al Teatre Monumental
“El meu poble i jo” tancarà aquest
diumenge 23 de novembre la temporada estable de teatre al Teatre
Monumental. Aquest homenatge a
Salvador Espriu es reestrena a Mataró abans de començar una gira que
el durà per diverses poblacions catalanes. L’obra substitueix l’espectacle
“Prendre partit” suspès per baixa
mèdica de Joel Joan, que formava
part del repartiment.
Dirigit per l’arenyenc Lluís Danés
“El meu poble i jo” és un espectacle
inèdit, multimèdia i altament poètic,
en el qual el moviment, la música i
les imatges s’uneixen per ajudar a
l’espectador a entendre per què Espriu va escriure obres tan profundes
i doloroses com “La pell de brau” o
“El caminant i el mur”.

FESTES
REDACCIÓ

L’any 1936 Salvador Espriu tenia
22 anys. La Guerra Civil li va produir
un profund impacte i va marcar la
seva obra. A partir d’una selecció
dels seus poemes, l’espectacle convida l’espectador a recordar alguns
dels episodis més cruels d’aquella
guerra.

Col·laboracions “famoses”

La música en directe, la veu de Dídac Rocher, la ballarina Anna Marín
i l’actriu Noe Padró, interactuaran
amb videoprojeccions en què personalitats destacades del món de
la cultura, l’esport o el periodisme
posaran cara i veu a les experiències de víctimes de la repressió del
règim franquista. Així, Lluís Llach,
Pep Guardiola, Sílvia Bel, Gerard
Quintana i Mònica Terribas, entre
d’altres, faran seves les paraules de
Neus Català, Salvador Puig Antich
o el president Lluís Companys.

Amb motiu de l’Any Espriu
L’Espectacle ‘El meu poble i jo’ es va estrenar amb motiu de l’Any Espriu a Arenys de Mar, d’on era el poeta i escriptor i també d’on és el
mateix Lluís Danés. Danés és conegut, també, com a director escènic
de diferents espectacles d’abast nacional els darrers temps. Després de
l’espectacle d’aquest diumenge a Mataró hi haurà una tertúlia –igual
que es fa amb la resta d’obres de la Temporada Estable– amb Lluís
Danés, Dídac Rocher i Jordi Palou-Loverdos, director del Memorial
Democràtic, presentada per Neus Pinart i Roser Trilla, membres de la
Comissió Any Espriu de la ciutat.

Tot cultura danés.indd 1

Dos dies de festa al Palau
de la mà de la Coronació
d’Espines
NOTÍCIA

REDACCIÓ

L’entitat vol participació: el
dissabte serà més festiu i el
diumenge més religiós
El Palau viurà aquest cap de setmana amb ple ambient festiu de
la mà dels actes que ha preparat la
confraria de la Coronació d’Espines.
És una festa dividida en dos blocs,
el dissabte 22 és un dia més festiu, encarat a la participació més
ciutadana amb activitats per a tot
tipus de gent.
Així durant el matí hi haurà plantada de gegants i xocolatada i tallers
per l’intercanvi cultural de percussió, henna i trenes africanes, dibuix
i pintura i mural de missatges. Al
migdia hi haurà una botifarrada flamenca i a la nit un concert amb el
grup Momen y la Banda Tarumba.
L’entitat vol que aquests actes serveixin per sumar el màxim de gent
i veïns als diferents actes previstos.
Tots els actes del dissabte es faran
a la Plaça del Palau.

Diumenge més religiós

El diumenge 23, segona meitat de
la festa de la Coronació d’Espines,
tindrà un caire més religiós, amb
una missa a la parròquia de Sant
Pau amb una posterior processó dels
passos de la confraria pels carrers
del barri i en finalitzar una paella
popular amb un bingo popular per
tancar la vetllada.
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Grupo
GRUP SOREIN JURÍDIC IMMOBILIARI

T. 93 799 42 80
mataropisos.es

C/ Sant Cugat, nº 2 ( jto. Pl. Cuba) - MATARÓ · info@mataropisos.es

SI QUIERE VENDER O ALQUILAR SU PISO...
IVA
US
L
C
EX
VILASSAR DE MAR: Piso amplio, exterior y
soleado, de 3 dor., cocina office independ.
galería, amplio salón comedor con salida a
balcón tipo terracita, 1 baño completo cuatro
piezas, suelos de gres, ventanas de aluminio. Edificio con ascensor. Oportunidad de
mercado por características, precio y zona.

ZONA CIRERA: 2º completamente exterior
y soleado. Ideal para reformar a su gusto.
Actualmente consta de 3 dormitorios, amplio
salón comedor con salida a balcón, cocina
independiente con galería, 1 baño completo.
Oportunidad por precio y zona.

ZONA MOLINOS: Primer piso de altura de
grandes dimensiones y terraza de uso exclusivo.
4 habitaciones, 1 baño y 1 aseo, cocina independiente con galería, amplio salón comedor.
Buena inversión, no la deje escapar.

Ref. 2670 115.000€

Ref. 2578 60.000€

Ref. 2543 86.000€

ZONA CENTRO-CASCO ANTIGUO: Oportunidad
de mercado, piso de 3 dormitorios, cocina office
independiente con galería anexa, salón comedor
con salida a balcón tipo terracita, baño completo
4 piezas. Armarios empotrados.

ZONA CIRERA: Piso completamente reformado,
exterior y soleado. 3 dormitorios (2 dobles), cocina
office independiente con galería, amplio salón
comedor con salida a balcón, 1 baño con ducha,
calefacción, suelos de gres, ventanas de aluminio.

PERAMÀS: Primer piso de altura, completamente reformado y con patio a nivel. 2 habitaciones,
cocina office independiente, 1 baño con ducha,
calefacción, aire acondicionado, suelos de gres,
ventanas de aluminio.

Ref. 2627 85.000€

Ref. 2593 95.000€

Ref. 2617 96.000€

ZONA MOLINOS: Planta baja completamente reformada con entrada independiente, con 3 dormitorios (dobles), cocina office independiente con
galería anexa, 1 baño completo 4 piezas con ducha,
amplio salón comedor, suelos de gres, ventanas
de aluminio.

Z. CAMÍ DE LA SERRA: Fantástico piso de grandes
dimensiones, reformado, exterior y soleado. 4
dorm., 1 baño 4 piezas, cocina indep. con galería
anexa, amplio salón comedor con balcón tipo
terracita. Calefacción, ventanas de aluminio.

ZONA MOLINOS: Piso alto con ascensor,
grandes dimensiones, exterior y soleado. Todo
refor. 3 dor (2 dobles), 1 baño 4 piezas, cocina
indep.galería, amplio salón comedor con balcón
exterior a la calle, ventanas de aluminio, suelos
de gres, calefacción, aire acondicionado.

Ref. 2609 99.000€

Ref. 2600 118.000€

Ref. 2591 120.000€

Z.CIRERA-MOLINOS: Primer piso con ascensor
y terraza de 50m2, 3 dormitorios, 1 baño completo, cocina semi-integrada en el comedor
nueva a estrenar, ventanas de aluminio, suelo de
terrazo, calefacción. Oportunidad de mercado.

PZA.STA. ANNA: Ático dúplex con ascensor y
terraza, de reciente construcción. 2 habitaciones, 1 baño y 1 aseo. Completamente exterior y
soleado. Suelos de gres, ventanas de aluminio,
aire acondicionado, Oportunidad de mercado por
precio y zona.

Z.TIANA-MASNOU: Casa de cuerpo entero de
170m2, en 2 plantas más 70m2 en planta sótano.
4 dormitorios (3 dobles) 1 baño y 1 aseo, cocina
office completamente reformada, suelos de gres
y parket. Pequeño jardín delantero y terraza.

Ref. 2638 136.000€

Ref. 2650 147.000€

Ref. 2667 220.000€

ALQUILERES
MOLINOS. Piso de 3 hab., exterior y soleado, salón con balcón......................................450€
CERDANYOLA. Piso 3 hab, reformado, cocina indep., balcón exterior...........................450€
CENTRO. Piso de 3 hab., origen-conserv., cocina indep., balcón exterior........................500€
CENTRO. Piso semi-reformado, 3 hab., cocina indep., semi amueblado.........................550€
MOLINOS. Planta baja 3 hab., con patio, semi reform., semi amueblada.......................550€
MOLINOS. 1er piso 3 hab., cocina indep., 1 baño, balcón, parking..................................600€
CENTRO. Casita independiente, 2 hab. y estudio, terraza, 1 baño y 1 aseo.......................650€

(Sorein Jurídic): ASESORAMIENTO
FISCAL, LABORAL Y CONTABLE
SOLUCIONES HIPOTECARIAS.

API Nº 3524

PERIT JUDICIAL 324 EXPERT IMMO. 855

...CONFÍE EN LA INMOBILIARIA DE SIEMPRE, UN EQUIPO DE EXPERTOS A SU SERVICIO!
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Argentona és el municipi del Maresme
que més recicla
MEDI AMBIENT
NOTÍCIA

REDACCIÓ

Delegacions de Bolívia i
Portugal visiten la vila per
conèixer el porta a porta
Argentona és el municipi del Maresme que més recicla, amb un
69,77%, segons dades publicades
pel Departament de Territori i Sostenibilitat de Catalunya. La mitjana a
Catalunya és del 37,95%. En total,
la vila va reciclar 3.845 tones, equivalents a 462 quilos per habitant i
any. Aquestes xifres situen Argentona al capdavant del reciclatge a tota
la comarca del Maresme que registra
un nivell de reciclatge del 40´85%.
Pel que fa a les fraccions que millor

Concursos

es reciclen, mentre que al conjunt
de Catalunya la matèria orgànica
continua essent l’assignatura pendent, a Argentona aquesta fracció és
la més voluminosa amb 1.452 tones
recollides l’any passat. Després de
l’orgànica, les fraccions més importants al nostre municipi són la dels
residus voluminosos i fusta (590), la
poda i jardineria (347,91), el paper
i cartró (332,66), el vidre (332,66) i
els envasos lleugers (278,94).

Bolívia i Portugal

Precisament, el passat divendres,
dues delegacions de Bolívia i Portugal van visitar Argentona, on es van

GUANYA...
PARAULA INVERTIDA:

35

€*

70

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.

€

reunir amb membres del govern i el
tècnic de Medi Ambient per conèixer
amb més detall el sistema de recollida de la brossa porta a porta i el
pagament per generació de residus.
Aquesta trobada formava part
d’un programa d’activitats que ha
coordinat l’Agència de Residus de
Catalunya i que ha inclòs també
la visites a centres de tractament
i residus i reunions amb representants d’altres institucions locals i
regionals encarregades de la gestió
dels residus.
Pel que fa a la delegació boliviana, estava formada pel director
general de residus del Ministeri
de Medi Ambient, acompanyat per
representants dels municipis de
Tiquipaya, Vinto i del departament
de Cochabamba. Des de Portugal,
a més de tècnics i representants de
les localitats d’Espinho, Gondomar,
Maia, Matosinhos, Póvoa de Varzim,
Valongo i Vila do Conde, també van
assistir els responsables de Lipor,
l’ens intermunicipal encarregat de
la gestió de residus de la ciutat
de Porto.
Argentona ha entrat en la ruta
degut a que és una de les localitats
catalanes pioneres en la implantació d’aquest sistema que es duu a
terme al 75% del municipi i que
es fonamenta en la separació de
les fraccions de residus en origen,
d’acord amb un calendari de recollida preestablert.

Amb el CONCURS de la
PARAULA INVERTIDA
i el concurs del
BANNER INVERTIT

+ BANNER INVERTIT: 35€ *

Navega per la web totmataro.cat fins trobar el
banner invertit, fes clic sobre ell i copia l’adreça
web i aquesta serà la resposta.

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

GUANYADOR DEL CONCURS PARAULA i BANNER INVERTIT: MÓNICA MARÍN PEÑA
Paraula invertida:

VENDES

Adreça web del banner invertit:
www.totjoia.com

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

Tot argentona 1650.indd 2
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Enquesta de percepció ciutadana
sobre la mobilitat a Argentona

Les urnes del 9N se
subhastaran en benefici
de La Marató de TV3

SOCIETAT
NOTÍCIA

SOCIETAT

REDACCIÓ

Es distribueix a tots els
domicilis per conèixer la
percepció ciutadana
Durant aquesta setmana es distribueix a tots els domicilis d’Argentona
una enquesta per conèixer la percepció ciutadana i les propostes per
millorar la mobilitat a l’interior del
municipi. El termini per a respondre el qüestionari, que també es
pot respondre còmodament online
a argentona.cat/mobilitat, finalitza
el pròxim 10 de desembre. S’han
habilitat urnes on dipositar el qüestionari a l’Ajuntament, la Biblioteca
municipal, el pavelló municipal, el

Casal de Joves i l’Oficina del Pla de
Barri, a més dels establiments adherits a Argentona es mou.
Un equip d’enquestadors realitzaran també accions al carrer per tal
de recollir l’opinió dels ciutadans
sobre assumptes com els punts conflictius que hi ha al poble quan es
circula amb cotxe, peu o bicicleta,
propostes per millorar el servei de
bus o quina valoració es fa de l’estat
dels carrers, la seguretat viària o
l’aparcament.
També s’organitzarà una presentació pública de l’estudi de mobilitat
que ha realitzat els darrers mesos la
consultoria CINESI.

NOTÍCIA

REDACCIÓ

Argentona també en guardarà
una pel seu valor històric
Un cop finalitzada la consulta i, després que la Generalitat manifestés
la seva voluntat de cedir les urnes
del 9N als voluntaris, van començar
a sorgir idees. Finalment ha quallat
la decisió de guardar, pel seu valor
històric, una de les tretze urnes
que es van utilitzar a Argentona i
subhastar la resta en benefici de la
Marató de TV3.
La Marató d’enguany se celebrarà
el 14 de desembre i recollirà fons
per a la investigació mèdica de les
malalties del cor.
Avda. Jaume Recoder, 62, Mataró

T 937 980 050

comajuan@comajuan.com

www.comajuan.com
Especialistes immobiliaris

MOSTRA DELS NOSTRES PRODUCTES

CABRERA DE MAR-POL. LES CORTS:

MATARÓ-Z. JUTJATS:

ARGENTONA:

Nau industrial en lloguer en planta, 420 m2,
alçada de 4,80 m. Munta càrregues d’ús exclusiu. Diàfana. Fàcil accés càrrega i descàrrega. Molta llum natural. Façana a autopista.
Molt bones comunicacions.Ref. 4541

Nau industrial en lloguer de 370m2. de
superfície, en planta baixa. Instal·lació
elèctrica. Nau apta per a comercial o similar. Ref. 5126

Pis en lloguer d’una habitació, en zona molt
tranquil·la. Cuina independent i bany amb
plat de dutxa. Terrassa a nivell de 60m2.
Molta llum natural. Amb aparcament i traster. Ref. 5009

Tot argentona 1650.indd 3
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OPORTUNITATS DEL MES
71.000€

59.000€

PCB9833 ROCABLANCA. OCASIÓ
UNICA,Pl.baixa85m2,2habsdob,exterior, sol,semi-reformatipatiinteriorde12m2.

CB9717-CENTRE/RIEROT Pis molt acollidor, 3 habit., ascensor, cuina i bany molt
be, portes roure, Ideal inversió per lloguer.

79.000€

CB9819-CIRERA Ocasió! 1er pis amb CB6970-MOLINS.Baix90m2totreformat
fincapetita,89m2amb4hab,exterioramb impecable,entraraviure,4hab(actual3)
llumisol,patide20m2.Moltbonacompra. moltbonazona,senseescales.Oportunitat!

128.000€

100.000€

CB9491-MOLINS-VELODROM. Pis alt
amb ascensor, exterior, reformat, 3 hab,
zona molt tranquil·la, molt bona compra.

123.000€

CB9785COSTATCAMISERRA.Precios
pis de 95m2, 4 hab (3 dob) menjador de
27m2, cuina oficce de 10m2 , tot exterior
i reformat. Molt bo. No ho deixi perdre.

99.000€

96.000€

106.000€

99.000€
PCB8411-CENTRE
PZAESPANYA.Pis
altexterior,moltallum,ambascensor,ideal
inversió per zona, per actualitzar bany i
deixar a gust, 75m2 amb 3 habs.

123.000€ Pis
CB2350 CENTRE-EXPLANADA
gran de 90m2 4 habitacions (2 dob)
cuina office, balcó, galeria, bany, ascensor. Per deixar al seu gust.

CB9464HABANA-FIVALLERPl.baixade
90m2ambpatide20m2ambsortidades
delmenjador,3habitacions.Ambunúnic
veí.Zonamolttranquil·laiapropdelcentre.

PCB9604 VIA EUROPA-PZA ITALIA
Preciós pis de 85m, 3 habs, exterior,
saló menj. 27m2, balcó, cuina office,
galeria, traster i terrat comunitari. Ocasió!

115.000€
149.000€

CB10261CENTRE-ALFONSXII.Pisgran
de100m2de4habs(2dobles),salógran
de 25m2 amb sortida balcó terrasseta,
cuina office i bany actualitzats, finca amb
ascensor. Ocasió única!

149.000€

4129

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

www.sucasa.es
OPORTUNITATS
320.000€

315.000€
€

REF. 11898 JUNTO PZA. GRANOLLERS
Atención a esta ocasión!!.Pieza realmente
‘unica Excepcional ático de 110 m2+
terraza a nivel de 285 m2 perfectamente
orientado.4 dor.Salón comedor + velalador.
Gran cocina office.Varios cuartos de baño
+ aseo.Cuarto lavanderia.
2 pl. parking incluidas.

REF. 11764 CENTRE. RDA. ALFONSO XII
Situación privilegiada junto futuro centro
comercial.Unifamiliar 162m2 ,Pl. Baja 126m2
con diversas dependencias, y patio de 30m2.
En la pl 1ª de 104 m2 gran Sala 42 m2+
comedor 20m2 ,baño, cocina 20m2.2 terrazas
a nivel junto salón y cocina.Superficie total
237m2 Derecho a vuelo 3 plantas +
Informése.

335.000€

REF. 11923 CAMÍ SERRA/V. ALEGRE.
Casa unifamiliar de reciente construcción. Varias plantas.Garage y zona para
clientes. varios despachos/consultas/
Sala de espera y recepción.Varios
cuartos baño.1ª pl. vivienda,Salón com.
cocina equipada,Dor. principal.BañoTerraza bien orientada.Parte superior
abuhardillada con solarium.

Consulti a la 1a pàgina altres ofertes a Mataró
C15 SU CASA.indd 1
el Tot 1650.indd 9
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Els Capgrossos es queden a un pèl de
carregar el pilar de 8
CASTELLS
NOTÍCIA

La colla tanca l’any sense
poder tornar a intentar la torre
de 9

CAPGROSSOS

ELS CASTELLS

Terrassa

Minyons de Terrassa:
3 de 10fm c, i4 de 10fm, 4 de 9f,
2 de 9fm, pilar de 8fm.
Castellers de Sants:
3 de 9f, 2 de 9fm, pilar de 8fm c.
Capgrossos de Mataró:
4 de 9f, id 3 de 9f, 3 de 9fc,
i pilar de 8fm.

tot cultura castells 1650.indd 1

El teló de la temporada dels Capgrossos es va abaixar diumenge
passat a Terrassa sense el regust que
es buscava. La colla, que allargava
el seu any casteller en el millor moment de forma, volia buscar-hi els
seus millors registres, però després
de torçar-se l’actuació en segona
ronda, en caure el 3 de 9 després
de carregar-se, tampoc hi va haver
sort amb el pilar de 8 amb folre i
manilles que intentaven per primer
cop. L’espadat es va trencar quan
quedaven dos segons només per
carregar-se, quan l’enxaneta ja tenia
un genoll posat sobre l’acotxadora.
Faltaven dues passes i deixar-se anar
de mans perquè el segon emmanillat
hagués tingut almenys la foto. Però
un pilar és extremadament fràgil
i una forta batzegada enrere el va
trencar a la frontissa entre manilles
i quart. Enrere. Sense pietat.
L’actuació a la Plaça Vella egarenca havia començat amb el 4 de
9 folrat, una versió millorada del mateix ben descarregat. Era, atenció, el
tretzè 4 de 9 descarregat d’aquest
2014 i el cinquantè dels Capgrossos
des que, al Concurs 2004, el van
assolir per primera vegada.
En segona ronda havia d’anar un
3 de 9 que havia recuperat prestacions i sensacions els últims dies.

CUGAT COMAS

Els blaus van haver de fer-ne un intent desmuntat perquè l’aixecador
relliscava. Això va hipotecar el segon
intent tirat amunt amb menys solidesa que el primer i que els últims
tresos. Tot i això, carregat de corda,
el castell va anar amunt i va arribar
a la carregada amb bones piles,
abans que es compliqués per dalt,
s’acabés trencant per quarts i amb
la caiguda prengués mal un terç que
és peça clau de la torre de 9. Doble
llàstima enrabiada. Tornava a caure
el 3 i no es podria tornar a intentar
la torre de 9.

Bon pilar, per ser el primer

Sense torre, els Capgrossos van decretar el pilar de 8 per la tercera
ronda de castells. Era la primera vegada que intentaven un castell dels
etiquetats com de gamma extra que
no fos la torre de 9. El pilar va anar
amunt amb gran decisió i ensenyant
bones maneres però es va trencar
de forma cruel quan les gralles ja
iniciaven la refilada del toc d’aleta.
L’intent de pilar va ser bo, sobretot,
per ser el primer. Les tres bases van
tardar a estabilitzar-se i segurament
la colla hi haurà vist detalls per polir
en els propers intents. No van voler
fer més castells i van marxar amb
tres pilars de 5 i la sensació que,
amb més encert i més sort, la de
Terrassa hagués pogut ser una diada
molt diferent amb la que tancar el
2014 dels blaus.

MIA CASTELLVÍ PLEGA DESPRÉS DE 3 ANYS
La de Terrassa va ser la darrera diada dels Capgrossos de Mataró amb
Mia Castellví de cap de colla. Castellví deixarà el càrrec en el decurs
de la pròxima assemblea de la colla, prevista pel mes de gener. L’actor
ha estat al capdavant de la colla les darreres tres temporades, els anys
2012, 2013 i 2014. La millor actuació dels 18 anys dels Capgrossos,
el passat dia de Tots Sants, és el més destacat d’aquests tres anys. Es
preveu que l’actual sots cap de colla Jordi Gonzàlez es presenti com a
relleu de Castellví al capdavant dels blaus.

18/11/14 19:10
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T: 937 965 148

118.000€

115.000€

CERDANYOLA.Excelente dúplex
con terraza sup. 20m2, cocina
ofﬁce roble, barbacoa, 3 hab. 2
dobles, baño completo con ducha, calefacción, salón con terraza a nivel de 15m2, trastero.

REF. 5093

C.E. en trámite

REF. 2344

C.E. en trámite

REF. 2292

REF.1233
REF.
7047

REF. 2363
2231
REF.

ZONA CENTRO. Planta baja seminueva con patio de 15m2,
cocina cerezo, 2 habitaciones
(1 tipo suite), 2 baños, suelos
de marmol, pk grande incluido. OCASIÓN.

Aho

VIA EUROPA. Cerca de la playa,
piso seminuevo, exterior, con
pk incluido, 3 hab. 1 suite, baño
y aseo con ducha, cocina independiente con galería anexa,
a.a. y calefacción. ascensor.

C.E. en trámite

REF. 7016

C.E. en trámite

Z. PZA. CATALUNYA. Piso con ascensor conserv, 3 hab. 1 doble,
baño compl, cocina fór. galeria,
salón 25m2 con balcón exterior
OCASIÓN ZONA Y PRECIO. ANTES 135.000€

146.000€
REF.
REF.1319
2341

REF. 4333

C.E. en trámite

189.000€
229.000€

OCASIÓN
DEL MES

149.000€

Z. LA LLANTIA. Piso semi nuevo
con pk incluido, 2 hab. baño
con bañer a, calefacción, cocina americana, ascensor, balcón exterior con vistas a mar.
OCASIÓN.

163.000 (27,1M)
C.E. en trámite

C.E. en trámite

REF. 2044

VIA EUROPA. OPORTUNIDAD POR
ZONA / PRECIO. Piso de 2 hab.,
cocina lacada blanca y galería
anexa, calefacción central, ascensor.OCASIÓN.

164.000€

REF. 2359

Z. PLA D’EN BOET. Piso 75m2
con ascensor total. reformado,
3 hab. 1 dobl, 1 baño, cocina
formica blanca, galería, puertas de roble. OPORTUNIDAD.

C.E. en trámite

ZONA D’ARA. Piso totalmente
reformado, tiene 2 hab., baño
completo con ducha, cocina
lacada blanca y galería anexa,
balcón exterior. OCASIÓN.

115.000€

EIXAMPLE. Planta baja reformada, 3 hab. baño completo con ducha, cocina
formica,galería, patio 12m2,
exteriores aluminio, suelos
de gres, calefacción.

109.000€

C.E. en trámite

REF.
REF. 5066
4284

en trámite
trámite
C.E. en

REF. 3084

Z. RDA. P. ESTRANY. Piso de
90m2 , disposa de 3 hab., 2
dobles, baño completo, cocina formica con galería, Comunidad reducida, ﬁnca reformada. OCASIÓN.

85.500€

80.000
62.000€

OCASIÓN
DEL MES

C.E. en trámite

58.000€

= Certificado Energético en trámite

149.000€

C.E. en trámite

C.E. en trámite

CIRERA. Planta baja
con entrada independiente y patio de
20m2, tiene 3 habitaciones (2 dobles),
cocina ofﬁce, baño
y un aseo, salón de
25m2, con calefacción, trastero solo 1
vecino. OCASION

LLANTIA. OPORTUNIDAD. Gran piso de 120m2, cocina ofﬁce de
roble de 15m2, salon comedor con chimenea y galería anexa,
suelos de marmol, 4 hab. 2 dobles, 2 baños completos (uno tipo
suite), 2 balcones.

¡SI QUIERE ALQUILAR O VENDER SU PISO, LLÁMENOS!

COMPRAMOS SU PISO • SOLUCIONAMOS EMBARGOS
1P C&M.indd 2
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www.totmataro.cat/maresme

Els empresaris de la comarca
reflexionen sobre el futur turístic
MARESME
SOCIETAT

La obertura a altres mercats
com l’Asiàtic, entre els temes
a debat
El Barcelona Maresme Business
Club reunia dimarts una trentena
dels principals empresaris de la
comarca, per analitzar la situació
estratègica del sector turisme al Maresme. El debat va tenir lloc a l’Hotel
Atenea de Mataró i va comptar amb
la presència del conseller d’Empresa
i Ocupació Felip Puig i el President
del Gremi d’Hoteleria del Maresme,
Santiago Garcia-Nieto.
Els participants van aprofitar la
jornada per analitzar l’evolució dels
darrers anys, i els canvis que el Maresme ha experimentat, així com de
les perspectives a curt, mig i llarg
termini que el sector i els inversionistes veuen en la nostra comarca.
L’aposta de la Marca BarcelonaMaresme, la creació de nous Hotels,
la formació i especialització del co-

REDACCIÓ

merç, l’aposta educativa, esportiva
i de turisme familiar i de sol i platja
són algunes de les apostes que estan
funcionant al sector dintre del seu
pla estratègic i que es van repassar
durant la jornada.
El sector turístic al Maresme
representa un 13% del PIB a Catalunya. Entre els reptes a treballar
estan el posicionament i promoció,
que passen també ara per l’àmbit
digital on ha crescut enormement la
demanda. Des del club s’han posat
sobre la taula, també, fórmules que
s’estan explotant en altres països
com ara els condominis de la costa
carib de Colòmbia o a Brasil on es
pot invertir en habitacions.
Un dels majors reptes de la comarca és treballar conjuntament
respectant les particularitats de
cada població per aconseguir un
turisme de qualitat, d’esport, negoci
o natura, sense renunciar al turisme
“low cost”.

LA 12A EDICIÓ DELS PREMIS ARLEQUÍ DE TEATRE HAN RECONEGUT EL CENTRE
MORAL D’ARENYS DE MUNT AMB EL PREMI ARLEQUÍ A LA MILLOR ENTITAT.

Tot maresme 1650.indd 1
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IX Setmana de
l’Emprenedoria al
Maresme
MARESME
SOCIETAT

REDACCIÓ

Un total de 9 càpsules
formatives sobre aspectes
d’interès per a nous negocis
Arriba una nova edició de la Setmana de l’Emprenedoria al Maresme.
Se celebrarà del 24 al 28 de novembre i inclou un total de 9 càpsules
formatives sobre aspectes d’interès
per a les persones que estan a punt
d’iniciar un nou negoci o ja el tenen
en marxa.
Així, entre els temes que es tractaran en els 5 dies de ponències i
xerrades hi ha la importància del
Pla d’Empresa com a eina per a
emprenedors o els avantatges que
el núvol pot aportar a les petites
empreses que comencen. Sessions
de coaching per a emprenedors o tallers per aconseguir nous clients són
altres de les ponències preparades
en una setmana en la qual també
es parlarà de la creació d’una botiga
online o la importància de les xarxes
socials per al negoci.
La Setmana de l’Emprenedoria
finalitzarà amb un Networking que
facilitarà als emprenedors poder explicar els seus negocis a possibles
col·laboradors o clients. A més, com
a novetat, els assistents podran participar en el sorteig d’allotjament
empresarial en el coworking del Maresme Centre de Negocis.
L’assistència és gratuïta, però cal
inscripció prèvia.

18/11/14 19:14

Vendes
Assegurances
Agents de la
Propietat immobiliària

MATARÓ
C/ St. Josep, 66
(cantonada amb El Torrent, 57)

T1.50200 - Mataró- Centre. Primer pis reformat
de 55 m2. de superficie, disposa d’un dormitori,
amb la cuina independent, un bany complet i amb
un bon pati!! Abans 180.000€ Ara 69.000€

T1.07980 - Mataró-Els Molins. Pis de 90 m2.
de superfície, que està tot reformat, disposa de
3 dormitoris, amb 1 bany, aa/cc, balcó i galeria.
¡¡Oportunitat!!
107.200€

T1.50213 - Mataró-Centre. Pis de 100m², 2 hab.
dobles (abans 4), bany complet, cuina office
equipada, galeria, salo-menjador de 35 m², balco, aa/cc, terres parket, terrat comunitari traster
¡¡Bones vistes a mar i montanya!! 138.000€

T1.50273 - Mataró-Via Europa. Pis de 70m², de
superficie, amb 2 habitacions, 1 Bany complet,
gran cuina office, galeria, saló-menjador de 25
m², balco, aa/cc, amb els tancaments d’alumini,
ascensor, ¡¡Oportunitat!!
138.000€

T1.50153 - Mataró-Cirera. Gran pis de 100
m², 3 hab. Dobles, 1 bany complert, cuina office
totalment equipada, galeria, aa/cc, terres de parket, tancaments d’ alumini, traster, terrat privat
de 15 m² ¡Totalment reformat!!
139.000€

T1.50028 - Mataró - Centre. Planta baixa 65 m²,
2 hab., (1 Suitte), 2 banys complets, cuina office,
carp. Ext. aumini, porta principal blindada, finestres climalit aa/cc, ascensor, pati de 15 m²¡¡Molt
lluminós, plaça aparc. inclossa!!
142.000€

T1.50080 - Mataró -Centre. Costat Pl. Tereses. Atic de 70 m², 3 hab., Bany complet, cuina
equipada, terres de parket, terrassa de 20m2 a nivell, completament reformat, ¡¡Molt bones vistes,
assolellat!! Abans 230.000€ Ara 156.300€

T1.50284 - Mataró - centre. Costat pl. Tereses. Pis de 85 m². de superfície, disposa de 2
habitacions, bany complet, cuina office, balcó,
aa/cc, terres de parket, amb els tancaments
alumini, ¡¡Terrassa de 12 m²!!
159.000€

T 93 757 83 83
www.finquescastella.com
info@finquescastella.com
Valoracions immobiliàries
Hipoteques al 100%
Lloguers en 24 hores
Gestió de lloguers
Agents d’assegurances
Administrador de comunitats

OPORTUNITAT
DE LA SETMANA

T1.50288 - Mataró-Cirera. Planta baixa de 90
m² de superfície, disposa de 3 habitacions, Bany
i aseo, la cuina office totalment equipada amb
galeria, aa/cc, ¡¡Està totalment reformada amb
terrassa de 15 m²!!
148.000€

3P CASTELLÀ.indd 2

Més immobles a la nostra web

www.finquescastella.com
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Vendes

90 m2.
posa de
galeria.
7.200€

T1.50100 - Mataró- Centre. Pis de 80 m² de superfície, disposa de 3 habitacions, un bany complet,
cuina office amb galeria anexa, amb balcons, aire
condicionat, els terres de gres, amb traster ¡¡amb
bones vistes!!
160.000€

T1.03531 - Mataró-Avda. América. Impressionant
atic de 110m² amb terrassa a nivell de 120m²!!
Ascensor, 4 hab., 2 Banys, calefacció. Increïbles
vistes!! Per entrar a viure!!
167.260€

T1.50260 - Mataró-Peramàs. Pis tot reformat 90
m², 4 habit. 1 Bany complet, cuina gran equip.,
salo-menj. 25m², aa/cc, terres parket, tanc. alumini, ascensor, balco ampli, pl. garatge opcional.
¡¡Vistes mar i muntanya!!
170.000€

0m², de
omplet,
r de 25
alumini,
8.000€

T1.50224 - Mataró-Parc Central. Pis de 90 m²
de superfucie, disposa de 3 habitacions dobles, 2
banys complets, cuina office, galeria, balco, aa/
cc, terres de parket, tancaments alumini, ascensor,
garatge inclòs ¡¡Totalment moblat!! 179.000€

T1.50191 - Mataró-vista alegre. Atico muy luminoso 100 m², 4 hab., 2 baños compl.(1 suitte),
cocina office equip. salon-com. 30 m² chimenea,
galeria, 2 balcones, calef., porcelanato, carp. alumini, ascensor, trastero ¡¡Vistas mar/montaña!!
Parking opc. Antes 210.000€ Ahora 180.000€

T1.50285 - Mataró-Parc Central. Pis de 80m²,
3 hab., 2 Banys complets, cuina tota equipada,
galeria, balco, aa/cc, ascensor, tanc. alumini,
garatge i traster ¡¡Gran terrassa de 40m²!! Zona
comunitaria amb piscina!
180.000€

65 m²,
a office,
a, finesm²¡¡Molt
.000€

. Teresa de 2
balcó,
aments
.000€

Gran cartera de pisos a totes les zones de Mataró

T1.50111 - Mataró-Vista Alegre. Gran pis 115
m², 4 hab., 2 Banys complets, cuina office equipada, galeria, balcó, calef., ascensor, salo-menj.
40 m² , llar de foc, traster, reformat, terrat 80 m²
¡¡Fabuloses vistes a mar!!
192.500€

T1.50026 - Mataró-Centre. Pl. Baixa de 90m²
amb pati de 30 m2. 2 Hab. dobles, bany, salomenjador gran, cuina office equipada, carp. Ext.
alumini, vidres climalit, aa/cc, porta blindada, terres de parket. Molt céntrica!!!
196.000€

T1.50240 - Mataró-Via Europa. Pis cantoner
de 90m² de superfície, amb 3 hab., 2 Banys
complets, gran cuina office, galeria, balcó, calefaccio, terres de parket, ascensor ¡¡Fabulosa
terrassa a nivell de 50 m²!!
210.000€

T2.50077 - Mataró-Can Vilardell. Casa d’origen tota
a nivell de 140 m² de superfície, disposa de 5 habitacions, Bany, cuina office amb galeria, amb terrassa de
50 m² de superfície i garatge per a 2 cotxes ¡¡ jJardi de
600m² amb piscina!!
280.000€

T2.50072 - Mataró - El Molins. Casa adossada tota exterior de 200m², 4 hab. (2 dobles), 2
banys complets, cuina totalment equipada i reformada, galeria, saló-menjador amb llar de foc,
balcó, terrassa de 15 m2, calefacció, soterrani
de 50 m, garatge i traster!!
295.000€

T2.50081 - Mataró-La Fornenca. Casa ideal 2 famílies, disposa de 6 hab., 2 Banys, 2 cuines, 2 galeries, 2 salons amb llar de foc, amb garatge per
a 3 cotxes, traste trasters, ¡¡jardí de 800m2 amb
piscina !! ¡¡Espectaculars vistes!! 345.000€

Si vol vendre, comprar o llogar el seu pis, no esperi més, truqui’ns!
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Lloguers

T1.08474 - Mataró-La Habana. Piso semi nuevo, 50 m² de superficie, 1 hab., Cocina americana
con electrodomesticos, baño completo, salon con
un pequeña terracita - Bonita piscina y zona comunitaria y amueblado!!!
475€/Mes

T1.09961 - Mataró-Peramàs. Piso de 70 m² de superficie, consta de 3 habitaciones. 1 Baño. Cocina
office. Tiene los suelos de gres. Con galeria. Ascensor. Es un piso muy luminoso!!!
500€/mes

T1.09964 - Mataró- El Palau. Piso amueblado
con electrodomesticos de 48 m² con 1 hab. 1
Baño. Cocina americana. Aa/cc. Parquet. Cierres de aluminio. Terraza de 35m². Ascensor.
Parquing incluido en el precio!!
500€/mes

T2.02708 - Sant Vicenç de Montalt. Casa adosada con muebles, 2 plantas - zona montalt park.
120M2 4 habs. 2 Baños y 1 aseo. Balcon y terraza
con solarium bodega - Bonita zona comunitaria
con piscina y barbacoa!!!!
1.150€/mes

T2.02493 - Sant Vicenç de Montalt. Casa 190
m², 4 hab., Cocina office de 20m², terraza y porche
de 30 m², gran salon 35 m² con salida a terraza, 2
baños, 1 aseo- parking - jardin de 100 m² - estudio con vistas a mar !!!!
1.250€/mes

T1.09943 - Mataró-Centro. Loft dúplex de diseño
de 220 m² de superficie, dispone de 2 habitaciones. 2 Baños. 2 Aseos. Cocina office. Balcon. Suelos de gres. Cierres aluminio. Parquing y trastero.
Muy muy luminoso y especial!!
1.500€/mes

Truqui’ns: 93 757 83 83
T1.08417 Mataró. Cerdanyola. Piso semi reformado de 77 m² con 3 habs. 1 Baño. Cocina office.
Calefaccion. Suelos de gres. Cierres aluminio.
Balcon y ascensor. Muy luminoso!! 495€/Mes
T1.09951 Mataró. Centro. Piso en el centro totalmente reformado de 50 m² de superficie, dispone
de 1 Hab. 1 Baño. Cocina office. Cierres aluminio.
Ascensor. Muy soleado!!!
500€/Mes
T1.09938 Mataró. Cerdanyola. Piso alto sin ascensor amueblado de 95 m2 de superficie, dispone de 3 Habs. + Vestidor. Cocina independiente. 1
Baño. Balcon. Muy luminoso!!!
500€/Mes
T1.02654 Mataró. Semi Centro. Estudio de 40m²
de superficie, con plaza de parking ¡¡Está totalmente nuevo!!
500€/mes
T1.09835 Argentona Piso tipo duplex de 45 m².
de superficie. En planta cocina americana + baño
+ sala y en piso superior 1 hab. Con baño y una
terracita - ideal parejas!!
500€/Mes

T1.06701 Mataró. Cerdanyola. Piso de 65 m² de
superf. 3 Habs. 1 Baño. Cocina office. Cierres aluminio. Ascensor. Balcon y galeria!!! 550€/Mes
T1.09955 Mataró. Centro.Piso sin ascensor de
90 m² de superficie, dispone de 4 habitaciones,
Baño, cocina, salon con salida a terracita de 10
m² - Es un piso muy centrico y cerca de la estacion
y todos los servicios!!!
550€/Mes
T1.09962 Mataró. Semi Centro. Piso amueblado
de 45 m² de superficie, consta de 1 habitación. 1
Baño. Cocina americana. Con calefaccion y aire
acondicionado. Suelos de gres. Cierres de aluminio. Gran terraza de 25 m²!!
550€/Mes
T1.08995 Mataró. Centro. Piso muy céntrico
edificio de pocos vecinos, totalmente remodelado
y reformado. Dispone de 2 habitaciones, cocina
y baño completo muy exterior. Plaza de parquing
opcional. Gastos incluidos!!
575€/mes

T1.09123 Mataró. Centro. Bonito piso de 50 m²
con 2 hab., Baño, salon, cocina con barra americana, todo amueblado y electrodomesticos. Pocos
vecinos. Gastos incluidos!!
500€/Mes

T1.07839 Mataró. Rocafonda. Piso 85m² de su- perficie, está amueblado. Dispone de 3 Habitaciones
(2 son dobles), cocina office, baño, aseo, balcon,
galeria, tiene calefaccion, los suelos de gres, armarios empotrados. Buenas vistas, ascensor y
parquing incluido!!!
600€/Mes

T1.01614 Mataró. Centro. Piso primero sin ascensor de 85 m² de superficie, dispone de 3 hab,
cocina ofice, balcon, terraza de 10 m², galeria Junto plaza. Teresas!!!
550€/Mes

T1.09968 Mataró. Centro. Piso en planta baja de
60 m² de superficie, con 2 habitaciones. Baño, cocina americana y con patio de 30 m² de superficie
- entrada independiente tipo casita!! 650€/Mes

T1.09946 Mataró. Semi Centro. Piso de 78 m². de
superficie, 3 habs. 1 Baño 1 aseo. Cocina office.
Calefaccion aa/cc. Parquet. Cierres de aluminio.
Ascensor. Parquing. Muy soleado!!! 675€/mes
T1.03404 Sant Vicenç de Montalt. Piso de 90
m² de superficie, 3 habs. 1 Baño. 1 Aseo. Cocina
office, aa/cc, cierres aluminio, terraza de 75 m² y
piscina comunitaria!!!
700€/Mes
T1.09246 Dosrius. Piso nuevo de 100 m² con 4
hab., 2 Baños, cocina office, gran salon con salida
al balcon tipo terracita y con plaza de parking incluida - En el centro del pueblo !!!! 750€/Mes
T1.09905 Mataró. Escorxador. Zona Cal Collut.
Piso de 87 m2. de superficie. Sin amueblar - 3 habitaciones. 2 Baños. Cocina office. Galeria i balcon. Suelos de parquet y cierres de aluminio. Ascensor. Todo exterior. Zona de juegos comunitaria.
Zona muy tranquila!!!
750€/mes
T2.02709 Arenys de Munt. Urb La Creueta. Casa
amueblada a cuatro vientos con parcela de 650
m² de superficie - 160 m² edificados, dispone de
4 hab., Cocina office, terrazas - aa/cc, calefacción
central, jardin - garaje y gran piscina - con vistas
a mar y a montaña !!!!
1.000€/mes
T2.02547 Mataró. Can Bruguera. Espectacular
torre a 4 vientos de 350 m2. de superficie, dispone
de 4 habitaciones + estudio, tiene 3 baños, trastero, garaje para dos coches. Jardin con piscina.
Es una torre de alto standing!!
1.300€/Mes

Més de 40 anys d’experiència al seu servei
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Roser Moré,
teixint empreses
PRESIDENTA DE LA FAGEM

apunts

Seria complicat comptabilitzar les
associacions i gremis professionals
que existeixen i que contribueixen així a la millora del seu sector.
Aquests col·lectius, al Maresme,
tenen un denominador comú, un
paraigua que els aixopluga i els
acompanya, la FAGEM, la Federació
d’Associacions i Gremis Empresarials del Maresme.
Treballant en una empresa tèxtil,
Roser Moré va començar a presidir
la federació. “L’etapa en aquesta
empresa, 20 anys, em va permetre
conèixer a fons el sector i el seu
funcionament”, explica Moré que
reconeix que “vam intentar sempre
estar al dia de tot, viatjant moltíssim”. Aquest bagatge la va portar a
ajudar a una empresa informàtica
a internacionalitzar-se. La globalització i obertura de fronteres pel
sector tèxtil va provocar una gran
baixada de comandes, i l’empresa
va acabar tancant. Moré va engegar
altres projectes però, compromesa
amb l’associacionisme en general i
el gremi tèxtil en particular, va continuar dirigint la FAGEM.
“La FAGEM és una entitat patronal i multisectorial que defensa els
interessos del teixit empresarial” i
Defineix-te
Em moc per la il·lusió i per
ajudar els altres
Un llibre
‘Construye tu sueño’ de Luis
Huetea
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dóna cobertura “a les associacions
o gremis que estan establerts al
Maresme”, explica Moré. “Junts
som més forts i tenim més capacitat per negociar amb l’administració
perquè permet agrupar interessos i
defensar-los amb més consistència”,
remarca Moré.
Fer-ho, tanmateix, no és fàcil, i
menys en una època de crisi com la
que es viu des del 2008. “Sovint,
treballadors i empresaris poden tenir interessos confrontats quan les
coses no van bé”, assegura Moré,
però defensa el teixit empresarial
perquè “és molt fàcil estereotipar
coses” i afirmar que molts empresaris s’aprofiten dels seus treballadors.
Més enllà d’això, Moré està convençuda que la conjugació entre
treballadors i empresaris és necessària i positiva: “Els dos col·lectius
es necessiten mútuament perquè facin el màxim en la seva
àrea per desenvolupar i fer créixer
l’economia”. Per això considera que
és bàsic que “es creïn empreses”,
que es mantinguin les existents i
que tinguin opció unes i altres de
“créixer”, encara que no és fàcil: “és
complicat donar-los el marc i la garantia de futur que necessitarien”.

Tèxtil revifador
“La crisi econòmica ha fet que
la producció de proximitat revifi
després de la deslocalització”,
afirma Moré
“Tots parlem de la crisi, però el tèxtil
ha patit moltes crisis al llarg de molts
anys”. Mataró va viure del tèxtil, concretament del gènere de punt, i va
esdevenir un referent del sector en
l’àmbit espanyol. L’obertura de fronteres i la retirada d’aranzels va fer que
moltes empreses deslocalitzessin la
seva producció. “El que va iniciar-se
com una crisi financera ha esdevingut
una crisi del sector del consum”, assegura Moré. “Col·lectius com el tèxtil
conformen una gran indústria, però
s’alimenta del consum”, de manera
que la seva supervivència ha estat en
risc en els darrers anys. Sortosament,
sembla que “hi ha certa reactivació”.
Avui sembla que els productes de
proximitat guanyen valor, “perquè
permet ajustar les comandes i donar
un servei especial i diferent”.

Una pel·lícula
‘Notting Hill’ de Roger Michell

Un referent
Ignasi Carreres

Un viatge
Austràlia

Un repte
Ara per ara, secret!
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¡En 2015 suben los impuestos por la venta
de inmuebles!
Si quiere ahorrarse una cantidad importante
de dinero, le recomendamos que venda
su piso antes del 31 de diciembre.
¡En Urbenia le informaremos
sin compromiso!
“No le ponemos su vivienda en venta...
¡Se la vendemos!”
Beni García

149.000€

154.000€

R.14656

director de oﬁcina

169.000€

R.14981

R.14952

OFEORFTEARTA
OFERTA

MATARÓ | Centro

CERTIF
ENERG.

Planta baja con entada independiente
de estilo bohemio, con techos altos,
3 habitaciones, patio a nivel de 25m2,
baño y aseo y terracita solárium.
¡Único y singular!

T

1º independiente sin vecinos, de
105m2 con patio a nivel de 30m2, 3
habitaciones, gran salón con salida a
patio, baño completo y gran buhardilla
40m2.

www.urbenia.es

c/ Unió, 59 - bis . Mataró
Pl. Illa Cristina, 4. Mataró
c/ De la Mercè, 74. Premià de Mar
c/ Còrsega, 605. Barcelona
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CERTIF
.
ENERG.

MATARÓ |

Eixample

CERTIF.
ENERG.

T

Piso amplio y luminoso de 4 habitaciones,
cocina completa, gran salón, totalmente
exterior con balcón, galería y calefacción.
Finca seminueva con ascensor.

185.000€

R.40298

MATARÓ | Jto. Estación

Tel. 93 798 01 11
info@urbenia.es

T

Gran piso 4 habitaciones, gran salón
30m2 con terracita, cocina independiente
y 2 baños. Muy soleado. Puertas roble,
ventanas aluminio y suelos parquet.

179.000€

MATARÓ | Habana

CERTIF.
ENERG.

T

MATARÓ | Pl. Fivaller

R.40364

CERTIF
.
ENERG.

T

Casa a 3 vientos con jardín de 230m2
amurallado, salón comedor con
chimenea, 2 dormit. (posibil. un 3º),
baño y cocina. Casa única en Mataró.

VENDEMOS SU VIVIENDA
EN MENOS DE 45 DÍAS
19/11/14 18:08

49.900€

58.000€

R.14828

60.000€

R.14854

78

R.14682

Pèrits Judicials

MATARÓ | Ctra. de Mata

T

CERTIF.
ENERG.

Piso de 2 habitaciones (antes eran 3),
comedor con balcón, baño completo,
cocina de fórmica, a/a, calefacción,
galería, 100% exterior y con vistas.

89.000€

MATARÓ | Parque Can Tuñí

CERTIF
.
ENERG.

T

Piso de 3 habitaciones, salón de 22m2,
cocina con salida a patio de 15m2, baño,
ventanas de aluminio, 100% exterior y
haciendo esquina. Gran ocasión.

98.000€

R.14916

CERTIF.
MATARÓ | Rda. Cervantes ENERG.

96.000€

R.14560

T

MATA

Piso t
30m2
nueva
A/A y

Piso 3 habitaciones con vistas
espectaculares, salón comedor, balcón
+ galería, baño completo restaurado y
cocina nueva. Piso 100%. ¡Gran ocasión!

11

R.14274

TA
EN
V
GE
UR
MATARÓ | Torner

CERTIF.
ENERG.

T

MATARÓ | Plaza Espanya

MATARÓ | La Habana

OFERTA

R.11273

CERTIF
.
ENERG.

T

Piso de 2 habitaciones, baño completo,
cocina cerrada con galería, salón con
amplio balcón, totalmente reformado,
grandes vistas.

194.000€

MATARÓ | Centro

CERTIF.
ENERG.

Vilassar de Dalt | Centro

T

CERTIF
ENERG.

169.000€

T

En el centro del pueblo y en exclusiva
para nuestros clientes. Planta baja
totalmente reformada a estrenar, 3 habs.
Gran ocasión por situación y precio!

198.100€

R.12109

Ático de 100m², 4 habit. (1 tipo estudio),
cocina de 9m², comedor de 22m², galería,
balcón, calefacción, ascensor. ¡Terraza
de 40m²!

3P URBENIA-VENDES .indd 2

T

Amplio piso totalmente exterior con
vistas al mar y con zona comunitaria
ajardinada. Dispone de 3 habitaciones,
calefacción, ventanas de aluminio y
salón con balcón.

Piso de 4 habitaciones, salón con
salida a balcón, galería 16m2, en muy
buen estado, zona tranquila y rodeada
de todos los servicios.

130.000€

CERTIF.
ENERG.

R.30754

MATARÓ | Vista Alegre

CERTIF.
ENERG.

Casa seminueva 100m² + 20 m² terraza
con espectaculares vistas. Gran salón,
trastero, baño y 2 aseos, 3 habitaciones,
despacho y terraza solárium.

T

MATARÓ | Centro

Piso 6
Dispon
galería
parque

18

R.14986

.
CERTIF
ENERG.

MATA

T

MAT

Piso de 2 habitaciones, con la cocina
independiente, baño completo, salón
con espectacular terraza, todo exterior,
luminoso y soleado. Parking y trastero.

Piso de
de 22m
acabad
Ideal c

240.000€

29

MATARÓ | Eixample

R.14997

CERTIF.
ENERG.

T

Planta baja semi nueva con gran patio
de 90m2, tiene 3 habitaciones, 2 baños,
cocina independiente, en zona muy
tranquila y céntrica.

19/11/14 18:08

MAT

Casa e
3 dobl
cerrad
Posibi

T. 93 798 01 11 | info@urbenia.es | www.urbenia.es
Mataró: c/Unió, 59 - bis (Oﬁcina central) - c/Pl. Illa Cristina, 4
Premià de Mar: c/De la Mercè, 74
Barcelona: c/Còrsega, 605 (jto. Sagrada Familia)

78.900€

T

80.000€

R.14725

MATARÓ | Junto Can Tuñí

T

CERTIF.
ENERG.

MATARÓ | Cerdanyola

T

CERTIF.
ENERG.

Piso totalmente a estrenar con patio
30m2, 2 habs, baño completo, cocina
nueva y equipada, salón comedor,
A/A y calefacción centralizada.

Precioso y luminoso piso de 2 habs,
salón-comedor, baño completo y balcón.
Totalmente exterior. Ascensor, pocos
vecinos. Oportunidad por zona y precio.

116.000€

123.000€

R.13293

84.000€

R.30743

R.13768

MATARÓ | Ctra. de Mata

T

CERTIF.
ENERG.

Vivienda de 90m2, terraza comunitaria
sup. 45m2. Vivienda recientemente
actualizada, 3 habs, 2 baños, cocina
indep., amplio salón y balcón.

128.000€

R.14797

R.15008

OFERTA
T

MATARÓ | Z. Estación

.
CERTIF
ENERG.

T

Piso completamente reformado, 90m2.,
4 habitaciones, gran salón con balcón,
terraza, cocina nueva y equipada, baño,
suelos de parquet y ascensor.

Piso 65m2 totalmente reformado.
Dispone habs, baño, cocina indep. +
galería, comedor con balcón, suelos de
parquet, calefacción + a/a y ascensor.

a
es,

189.000€

MATARÓ | Via Europa

CERTIF.
ENERG.

T

Piso de 100m², 4 habitaciones, comedor
de 22m², 2 baños completos, con
acabados de calidad. Parking incluido.
Ideal como vivienda deﬁnitiva.

290.000€

T

MATARÓ | Eixample

CERTIF.
ENERG.

T

Gran piso de 100m2, 4 habitaciones, baño
completo, cocina independiente, salón con
salida a terraza orientada al mar y en zona
tranquila. Pocos vecinos.

R.11926

OFERTA
T

T

CERTIF.
ENERG.

MATARÓ | Molinos

MATARÓ | Habana

405.000€

R.40394

CERTIF.
ENERG.

T

Casa esquinera de 180m2, 4 habitaciones
3 dobles, 2 baños, salón con patio, cocina
cerrada, reformada, para entrar a vivir.
Posibilidad de ampliación.
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VENDEMOS SU VIVIENDA
EN MENOS DE 45 DÍAS
R.30742

MATARÓ |Can Bruguera

CERTIF.
ENERG.

Espectacular torre seminueva 500 m²
sobre parcela de 1.100 m². Piscina con
z.ajardinada barbacoa, garaje 60m²,
5 habs + estudio, vistas panorámicas.

T

480.000€

R.30745

MATARÓ | Can Vilardell

CERTIF.
ENERG.

T

Espectacular torre con vistas panorámicas. Majestuosa e impecable imagen.
Parcela de 900 m², garaje 45m² y 4
habitaciones. Piscina junto a jardín.
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