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• TASACIONES GRATUITAS, sin compromiso

• Presentación de estudio y plan de venta gratis.

Le entregaremos un informe por escrito donde le 
incluiremos un estudio de mercado, con el valor 
de su propiedad y la forma de rentabilizarla y 
obtener el mejor precio por ella.

¿VENDE SU PISO?
...PUES YA TIENE

UN REGALO

SÓLO POR ENCARGARNOS LA VENTA
LE REGALAMOS:

Cédula de habitabilidad.
Certificado energético.

25 ANYS
D’EXPERIÈNCIA
+ DE 13.000 IMMOBLES GESTIONATS

N. 1 EN VENDES

www.sucasa.es
+ Informació + immobles + fotos

126.000€

53.000€

250.000€
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 donde le 
incluiremos un estudio de mercado, con el valor 
de su propiedad y la forma de rentabilizarla y 

¿VENDE SU PISO?
...PUES YA TIENE

UN REGALO

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

158.000€

VISTAS DESPEJADAS
Ref. 12803 JUNTO SORRALL: Vivienda con 
bonitas vistas a montaña. Muy luminoso y so-
leado. 90m2, salón comedor 22m2 con gran 
balcón 8m2. Cocina offi ce. 4 habit. (2 dobles). 
Gran galería posterior cerrada. Baño completo 
reformado con ducha y aseo cortesía. Ascensor. 
Calefacción. Gres. Carp. exterior aluminio.

T

66.000€

BUENA RENTABILIDAD
Ref. 12813 JTO. AVDA. PERÚ: Atención in-
versores!! Buen producto por características. 
Piso 1/2 altura, pocos vecinos. Distribución 
cuadrada sin pasillos. Aprovechando espa-
cios. Para acabar a su gusto. 3 dorm. 2 dobles. 
Salón comedor amplio. Cocina de buenas me-
didas. Baño completo. Asequible. 

T

549.000€

CASA EXCLUSIVA
Ref. 12728 LLAVANERES: Espectacular uni-
familiar a 3 vientos. Bonitas vistas. 350m2 en 3 
plantas  PL. INF:  Porche, salón,  jardín,  piscina,  
bodega, 1 dorm  suitte  + 1 dorm. indiv. PL. CALLE: 
Garaje. Salón 48m2, tza. Gran cocina offi ce. PL. 
SUP: 6 dorm. 2 baños (1 en suitte) y gran terraza.

T

168.000€

PLANTA BAJA
Ref. 12734 Z. PL. FIVALLER: Bonito piso semi-
nuevo pocos años. Con ascensor.  68 m2 + 4 m2 
de trastero. Piso esquinero y exterior, luminoso.  
Salón comedor 24 m2. Cocina con galería. 2 dor-
mitorios. Baño completo. Armario empotrado en 
habitación principal.  Sólo 5 min. andando a pla-
ya. Planta baja perfecto estado, mejor que nuevo.

T126.000€

PLANTA BAJA REFORMADA
Ref. 12804 JTO. AVDA. AMÉRICA: Preciosa y 
acogedora planta baja reformada al detalle. Salón 
comedor, cocina integrada nueva. 2 dorm. (1 con 
armario empotrado. Baño completo. Calefacción y 
A.A. Garaje 15 m2 con acceso directo a la vivienda. 
Suelos de gres. Ventanas aluminio gris. Puertas sa-
pelly. PRÁCTICAMENTE A ESTRENAR.

T

265.000€

ÁTICO DÚPLEX
Ref. 12769 PREMIÀ MAR - VALLPREMIÀ: 
Excelente vivienda 90m2. Alto, exterior. Bonito 
conjunto residencial, piscinas y consergería. 
A 1 paso playa y centro. Salón 26 m2 (2 amb). 
Balcón-terracita ideal veranos. Cocina amplias 
medidas. Galería. 3 habit (2 dobles), armarios 
empotr. Parquet. Calefacción. Parking incl.

T

90.000€

OPORTUNIDAD LOCAL COMERCIAL
Ref. 12825 AVDA. GATASSA: Local comercial de 86 m2 muy bien situado frente policía 
nacional y ambulatorio. En zona muy activa, de mucho paso al estar junto Rda. O’donnell. 
Zona de paso de colegios, parada de autobús frente mismo de la entrada al local. El local se 
haya dividido en 2 plantas de 43 m2 cada una. Tiene ventanal expositor a la calle. Zona de 
recepción clientes o tienda. Parte posterior como zona de despachos y abajo cuenta con 2 
dependencias más ideal almacén. Todo en perfecto estado.

T

53.000€

ATENCIÓN INVERSORES
Ref. 12740 CERDANYOLA SUR: Piso 1/2 altu-
ra sin ascensor. 50m2 distribuidos en 2 habita-
ciones. Comedor. Cocina. Baño y galería. El piso 
se encuentra en buen estado general pero sin 
reformas recientes. ideal gente sola o parejas. 
También muy enfocado a inversores que quie-
ran alta rentabilidad (8,3 %)

T 97.000€

PARA ENTRAR A VIVIR
Ref. 12794 ZONA MOLINOS: Piso 1/2 altura en 
zona tranquila a un paso colegios, parques, cen-
tro de salud. 80m2. 3 dormit. (2 dobles). Salón 
comedor 20 m2. Cocina buen estado, amplia 
galería. Baño completo reformado. 2 balcones,  
Puertas roble nuevas. Suelos gres. Ventanas de 
aluminio. Vivienda luminosa y exterior. 

T

250.000€

PRECIOSO DÚPLEX
Ref. 12820 CENTRO: Perfectamente ubicado 
junto casco antigüo-Sta. María. Ático dúplex 105 
m2, teza sup. 25 m2. Pequeña comunidad sólo 2 
vecinos. Salón comedor acogedor con “llar de foc” 
Gran cocina office totalmente equipada para hacer 
vida en ella. 2 habit. dobles, 1 en cada planta, la su-
perior de grandes medidas y con terraza solarium 
a nivel . Buena compra. Producto singular y escaso 
por sus cualidades.

T 360.000€

GRANDES DIMENSIONES
Ref. 12798 1ª LINEA DE MAR: 150 m2, 5 dorm 
(4 dobles). 2 baños + aseo. Gran cocina 12 m2, 
galería. Amplio salón com., chimenea y balcón-
terracita espectaculares vistas mar. Calefacción. 
ÚNICO POR CARACTERÍSTICAS. Parking opc. di-
recto con ascensor. 5 min estación. NO ENCON-
TRARÁ NADA IGUAL!!!

T
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blat amb què fer la farina que, molta pels moliners i 
pastada pels forners, es coronava amb els productes 
que la gent els donava –en un precedent curiós de 
l’actual Gran Recapte– per garantir-los una menjada 
festiva, sovint el dia de la festa major d’estiu. Després, 
amb l’aventura del Nou Món i els canvis alimentaris 
que suposà, els italians es decantaren pel tomàquet i 
nosaltres pel pebrot. Assecant-los o fent-los salsa per 
diversos usos. Però aquella tradició amb vocació de 
patrimoni universal va seguir present i viva. Hauria 
estat interessant que la Unesco ho hagués reconegut.

Perquè la cuina no ha tingut mai fronteres. I això, justa-
ment els italians que fan de la pasta un dels seus signes 
d’identitat tot i la llegenda de Marco Polo duent-la a la 
Mediterrània des d’orient, ho haurien d’haver tingut 
en compte. Que nosaltres rematem la coca enramada 
amb el vermell del pebrot escalivat i ells ho facin amb 
el del tomàquet triturat i cuit hauria de ser destacat 
com una lloable diversitat més que com una diferèn-
cia insalvable. La cuina mediterrània s’ho mereixia.

Si sou servits: Francesc Murgadas

 No seré jo qui negui a la pizza –en concret a la napo-
litana feta de pasta de pa, tomàquet, alfàbrega, oli d’oli-
va i les dues mozzarelles– les virtuts i mèrits que l’han 
dut a ser reconeguda per la Unesco com a Patrimoni 
Immaterial de la Humanitat. Però sí que em permetré 
lamentar l’oportunitat perduda de reconèixer una certa 
unitat d’acció i evolució de la cuina a la Mediterrània 
occidental. Perquè, tot i que el mateix organisme de 
l'ONU ja va reconèixer l’any 2010, gràcies a la candida-
tura conjunta d’Itàlia, Grècia, Marroc i l’estat espanyol, 
la dieta mediterrània com un dels elements d’aquest 
patrimoni, ara s’hauria pogut ser més generós i rigorós 
reconeixent en la pizza la variant actual d’aquella coca 
enramada menjada a les terres del regne d’Aragó. Inclosa 
la meitat sud de la bota italiana de recapte que, segura-
ment hereva de les tradicions romanes, es preparava.

Una coca derivada de la tradició de deixar que els po-
bres espiguessin els camps de blat ja segat per tenir 

Una oportunitat perduda

L’ENQUESTA

Programes les compres de 
Nadal o les fas de forma 
impulsiva?

55,2 % Sí, les programo.
32,8% Ho intento, però no.
12,1% Sóc impulsiu/va.

LLUMS DE NADAL

LA PREGUNTA

Perceps la droga com 
un perill pel teu cercle 
més proper?

CANOE

Amb motiu de la visita de Jordi Turull hi va haver una concentració d'avis 
que, equipats tots amb mocadors grocs, demanaven la llibertat dels 
presos polítics. Un dels seus gossets, igualment, secundava la protesta.

APLAUDIT:  Sembla unànime que 
no només se n'han instal·lat més 
sinó que també agraden més i do-
nen més ambient. Bona elecció!

CASTIGAT: L'equip madrileny de 
waterpolo va mostrar a Mataró 
la seva cara més antiesportiva i 
agressiva. Que se'ls sancioni!

VOTA L'ENQUESTA A:

 Daniel Ferrer 

Davant de tot

Davant de tot 1799.indd   1 13/12/2017   19:15
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NADAL DELICAT
Mataró celebra les festes portes endins, 
esperant que l’any que ve millori la conjuntura
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L’ORQUESTA I CÀRITAS FAN NADAL

Amb la col·laboració del Cor Infantil “La Llum”
Direcció: Clàudia Dubé Oranias

Diumenge 17 de desembre de 2017 a les 18 h.
Església de Sant Josep - Mataró

Entrada lliure amb aportacions voluntàries    
Ajuda’ns a ajudar!

Orquestra de Mataró

 Foto antiga Les portades

 La fotografi a del fons Estatuet 
d'aquesta setmana ens porta a 
la Setmana Santa de 1966, quan 
un grup d'amics i amigues ben 
jovenets van anar d'excursió al 
Corredor, arribant a acampar i 
fent vida durant la sortida en ple-
na natura. Estatuet recorda que 
hi van anar Sanchez, Romero, 
Emili, Cusachs, Comos, el mateix 

D'excursió al Corredor

Estatuet entre el grup de nois, i 
Sandretes, Edo i Coronas entre 
el grup de noies.

Aquella va ser una excursió es-
pecial, en un dels pocs dies d'es-
barjo amb els que comptaven, que 
van passar plegats amb molt bon 
ambient en una de les principals 
muntanyes comarcals.

De fa 25 anys

De fa 15 anys

De fa 5 anys

Foto antiga 1799 bo.indd   1 13/12/2017   13:03



paginas para pdf's RIVAS&COLL.indd   2 25/9/17   16:20



A escollir Parlament entre setmana 
86.793 mataronins estan cridats a les urnes dijous que ve en una atípica jornada  
electoral marcada pel '155' i la polarització

Eleccions: Cugat Comas

 No són unes altres eleccions al 
Parlament, sense més, perquè ar-
riben farcides de condicionants i 
característiques atípiques. Un total 
de 86.793 mataronins estan cridats 

dijous que ve a les urnes per escollir 
nou Parlament de Catalunya. Ho 
faran enmig de pronòstics d'alta 
participació i amb la gran novetat 
de votar-se entre setmana, fet que 
provoca alteracions en els diferents 
centres de votació: no hi haurà 

classes, diferents equipaments no 
oferiran el seu servei i, amb dret 
a llei, els treballadors tenen fins a 
quatre hores d'exempció laboral 
–a comunicar amb l'empresa– per 
exercir el seu dret al sufragi. Si s'hi 
suma que la convocatòria forma 

Ciutat
www.totmataro.cat/ciutat

Obertura 1-2 eleccions.indd   2 13/12/2017   17:40



Dia obligadament festiu a escala educativa, els treballadors 
tenen dret a quatre hores de permís per exercir el seu dret a 
vot. Ara bé, la determinació del moment d’utilització de les 
hores concedides per a la votació és potestat de l’empresari, 

i aquest té dret a sol·licitar al treballador 
l’exhibició del justificant acreditatiu 

d’haver votat, que ha de ser ex-
pedit per la mesa electoral 

corresponent. Aquest 
nou requisit, de de-
mandar el justificant, 
pot allargar l'acte de 
votació.   

Les quatre hores 
de permís

tenen dret a quatre hores de permís per exercir el seu dret a 
vot. Ara bé, la determinació del moment d’utilització de les 
hores concedides per a la votació és potestat de l’empresari, 

i aquest té dret a sol·licitar al treballador 
l’exhibició del justificant acreditatiu 

d’haver votat, que ha de ser ex-
pedit per la mesa electoral 

corresponent. Aquest 
nou requisit, de de-
mandar el justificant, 
pot allargar l'acte de 
votació.   

part del paquet de mesures del 
desenvolupament de l'article 155 
dictat pel govern espanyol, que 
després de l'1 d'octubre la pola-
rització social a Catalunya és clara 
o que es mantenen presos o fora 
del país diferents candidats a les 
mateixes, l'afi rmació inicial esdevé 
evidència: no són unes eleccions 
al Parlament més.

El dispositiu municipal per la 
votació és similar al de les darreres 
eleccions, amb els 33 col·legis habi-
tuals i 716 meses electorals. Saber 
com casarà l'activitat habitual dels 
diumenges electorals amb una 
jornada laboral i prenadalenca és 
una de les incògnites. Els serveis 
d'acompanyament, informació 
electoral i atenció ciutadana es 
mantenen, però  queden afectats 
els diferents serveis municipals 
ubicats en punts de votació. Per 
exemple, als casals de gent gran: el 
del Pla d'en Boet no és compatible 
amb acollir un dels col·legis amb 
més votants de la ciutat mentre 
el del Parc Central només oferirà 
servei de menjador.

El sobiranisme pren el relleu
Pel que fa a la campanya elec-
toral també serà estrany que no 
acabi un divendres ni la jornada 
de refl exió s'escaigui en dissab-
te. Després de dies en què el de-
nominat bloc constitucionalista 
ha estat protagonista a Mataró 
–amb visites de Rajoy, Sànchez 
o Girauta– els darrers dies de 

campanya seran els d'actes cen-
trals del bloc sobiranista.

Avui divendres, al Cafè de Mar, 
la CUP presenta suports com el de 
Teresa Forcades i Arcadi Oliveras 
de Procés Constituent o Albano 
Dante de Som Alternativa. També 
faran un acte dissabte a Rocafonda.

Diumenge al migdia, a la 
Plaça d'Occitània, la campanya 
"la democràcia sempre guanya" 
d'ERC vol sumar suports amb 
un repartiment encapçalat per 

Carme Forcadell i Gabriel Rufi án 
i on també hi haurà el líder de 
Demòcrates Antoni Castellà o 
Ruben Wagensberg, activista per 
l'acollida de refugiats.

Pel que fa a la candidatura que 
encapçala Carles Puigdemont, 
Junts per Catalunya va fer venir 
dimecres al matí Jordi Turull i con-
voca un dinar obert aquest dis-
sabte a l'Hotel New Colon amb 
dos mediàtics com són Toni Aira 
i Pilar Rahola.

www.totmataro.cat/ciutat
núm. 1799 del 15 al 21 de desembre de 2017
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ERC insta el PSC a moure fitxa 
Als republicans els sobta que el govern municipal no hagi negociat amb ells a pocs 
dies del Ple d'aprovació de les ordenances fiscals

Política: Cugat Comas

 Esquerra Republicana de Cata-
lunya es mostra disposada a que 
els seus preuats quatre vots al 
Ple Municipal serveixin per tirar 

endavant les ordenances fi scals de 
l’any que ve, però demana al PSC 
que mogui fi txa i atengui part de 
les seves al·legacions. Es queixen 
que el govern municipal no hagi 
concretat més negociacions a poc 

més d’una setmana del Ple en què 
s’hauria d’aprovar el projecte fi scal 
i també que desconeixen el detall 
dels pressupostos que s’hi han de 
començar a tramitar. “Estem ori-
entats a posar-nos d’acord perquè 

Els quatre regidors d'ERC van comparèixer en roda de premsa Daniel Ferrer 

Ciutat

Obertura 3-4 erc.indd   2 13/12/2017   16:27



som conscients que si no s’aproven 
les ordenances fi scals, s’aplicarien 
les de l’any passat i castigaríem la 
ciutat amb una nova pujada de 
l’IBI”, s’explica Francesc Teixidó, 
portaveu dels independentistes. 
Acte seguit, però, es va queixar 
de la manca de gestualització per 
l’acord per part dels socialistes: 
“Ens sobta que des que estan en 
minoria tenen menys tendència 
a parlar, compartir i negociar, al-
menys amb nosaltres”.

ERC, doncs, vol que el govern 
es guanyi el seu suport, sigui en 
forma de vot favorable o absten-
ció a les ordenances que s’han 
d’aprovar defi nitivament el dia 
22. En aquest sentit intentaran 
coordinar-se amb la resta de grups 
amb els quals ha articulat el bloc 
sobiranista local. “El grup de CiU 
coneix bé el projecte perquè eren 
al govern quan es van tirar enda-
vant, parlarem amb ells i ens co-
ordinarem”, explica Teixidó, que 
anticipa que “haurem de fer un 
sobreesforç pel termini al que ens 
obliga a treballar el govern”.

Demanen un marc global
A nivell d’al·legacions, ERC és con-
tinuista amb les seves reivindicaci-
ons en ordenances i pressupostos 

pretèrits. Així, Teixidó lamenta que 
tot i haver-s’hi compromès, el go-
vern no hagi facilitat “un estudi 
comparat, en profunditat, amb la 
resta de ciutats similars que per-
meti establir en quins àmbits ens 

Els republicans, peça cobdiciada en les negociacions, aplaudeixen 
que es congeli finalment un IBI que recorden que “ha pujat els 
darrers anys com només ho ha fet la factura de les elèctriques” 
mentre estimen que “falta molta ambició en l’aplicació de la 
progressivitat en els impostos”. Els republicans demanen, com 
ja havien fet, una campanya d’inspecció de l’IAE a grans em-
preses locals, que no es condoni l’IBI del Port de Mataró o que 
“realment s’incentivi un cens de mascotes perquè la taxa de 
tinença arribi com a mínim al quaranta per cent dels animals”. 

Propostes concretes

situem per sobre o per sota de la 
mitjana”. Pels republicans això per-
metria establir un marc general de 
negociació del model i no entrar 
en el debat impost per impost i 
taxa per taxa de cada fi nal d'any.

Daniel Ferrer 

núm. 1799 del 15 al 21 de desembre de 2017
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Política: Cugat Comas

 Que PUMSA deixi de fer de 
PUMSA. Aquest és la proposta que 
el PSC, en la seva minoria, posa so-
bre la taula per buscar un acord de 
màxim consens sobre el futur de 
l’empresa municipal d’urbanisme. 
No es marca cap calendari, però 
voldrien defi nir en el que queda 
de mandat el futur de l’entitat, que 
volen transformar en una societat 
de serveis. Juan Carlos Jerez, nou 
president de PUMSA, va presentar 
la proposta per la que la nova em-
presa municipal canviarà de nom 

El govern proposa que l’empresa canviï de nom i se centri en la gestió de la mobilitat 
i l'habitatge social

per desvincular-se de l'urbanisme 
i es dedicaria, exclusivament, a 
la gestió de la mobilitat i de l'ha-
bitatge social, com feien l'antiga 
Gintra o Prohabitatge. En el futur, 
no es descarta que la nova societat 
pugui assumir nous serveis que 
ara l'Ajuntament té externalitzats.

Buscant consens
La proposta es va donar a conèixer 
al darrer consell d'administració 
i també s'ha traslladat als treba-
lladors perquè l'operació tingui el 
màxim consens possible. 

Avui PUMSA compta amb una 

PUMSA deixarà de fer de PUMSA

L'edifici de vidre on es troba l'oficina de PUMSA  Daniel Ferrer 

quarantena de treballadors, però 
només un 10 per cent treballen a 
l'àrea d'urbanisme i la intenció 
del govern és poder-los integrar 
a l'estructura municipal. Pel que 
fa al paper de la 'nova PUMSA', la 
intenció és que sigui una empresa 
de serveis integrals, a l'estil del que 
fa BSM a Barcelona, i que se centri, 
sobretot, en la gestió de la mobi-
litat, a través dels aparcaments la 
zona blava o el servei de la grua, 
que l'empresa podria gestionar 
directament. La municipalització 
de l'aparcament de la Plaça de les 
Tereses podria ser l'antecedent de 
més accions similars. 

El mateix es proposa fer amb 
les polítiques d'habitatge i no es 
descarta que en el futur també es 
puguin internalitzar, a través de la 
nova empresa, altres serveis que 
l'Ajuntament té subcontractats a 
tercers, accelerant així la via de la 
municipalització de serveis.

Els canvis, en cas d'acabar tirant endavant, es farien de manera 
gradual en un o dos exercicis, ja que tota l'activitat urbanística 
que està en marxa hauria de passar de PUMSA a l'Ajuntament. 
Actualment l'empresa té en marxa la urbanització dels entorns 
del TecnoCampus o els enllaços de la C-60 amb el barri de 
Cerdanyola, entre d'altres. D'altra banda, els plans de futur 
per l'empresa municipal també impliquen eixugar al màxim el 
deute financer, que és de 36 milions d’euros. Una de les vies són 
les aportacions del mateix Ajuntament, a través de la compra 
d'actius de PUMSA –estan previstos 6 milions pel 2018 i 5,5  
pel 2019. També es planteja vendre actius a tercers. En aquest 
sentit Jerez apunta que “evaluarem els actius per saber si són 
estratègics o no”.

Feines pendents i 
reducció del deute 

3

D'aquí a tres exercicis, el 
deute de PUMSA estarà 
en la línia general de la 
comptabilitat municipal
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mínim 0,21 per cent. Compensa, 
això sí, amb la tendència general 
que ha tingut el novembre que ha 
suposat un increment de la deso-
cupació del 0,21 per cent a nivell 
espanyol, de l'1,78 per cent a nivell 
català i d'un important 2,94 per 
cent a nivell maresmenc. Pel que 
fa a taxa, el percentatge mataroní 
del 15,8 per cent segueix essent 
només superat per l'acumulat es-
panyol que s'enfi la fi ns al 16,10.

Variació interanual positiva
La variació interanual –la diferèn-
cia entre el nombre d'aturats ac-
tuals amb els de fa exactament un 
any– segueix permetent dibuixar 
una tendència positiva pel que fa a 
l'ocupació mataronina. La variació 
és del -9,07 per cent i és en aquest 
àmbit on Mataró singularitza la 
rapidesa de la seva recuperació a 
un ritme millor que altres muni-
cipis equiparables com Manresa, 
Badalona o Sabadell.

Cal recordar que la taxa mata-
ronina és singularment més alta 
que la resta des d'abans de l'inici 
de la crisi econòmica. | C.C.

 És una baixada mínima, però 
l'atur mataroní ha disminuït en 
vint persones mentre l'índex pu-
java a escala comarcal, nacional i 
estatal. Segons les dades recopi-
lades per l'Observatori del Mercat 
de Treball, la capital maresmenca 
ha aconseguit frenar la tendència a 
l'alça de la desocupació que s'ha-
via dibuixat des de l'estiu i tanca el 
penúltim mes de l'any amb aques-
tes 20 persones més amb feina, el 
segon millor novembre dels últims 
nou anys. Mataró registra 9.702 
persones en situació d'atur i dei-
xa la taxa en un 15,8 per cent que 
segueix sent la més alta de totes les 
ciutats mitjanes catalanes.

Estadísticament, la baixada de 
l'atur és quasi imperceptible, d'un 

Vint mataronins troben feina al penúltim mes de l'any 
frenant la tendència a l'alça de la desocupació

Baixada mínima de l'atur 
al novembre

 L’Ajuntament de Mataró farà 
una aportació de 10.000 euros 
al Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament per sumar-se 
a la campanya d’emergència dels 
efectes del terratrèmol que va sac-
sejar el Kurdistan oriental –a banda 
i banda de la frontera entre l’Iraq i 
l’Iran– el passat 12 de novembre. 

El terratrèmol va ser de 7,3 graus 
a l’escala de Richter i l’epicentre 
del sisme es va localitzar a 32 km 
de la ciutat del Kurdistan Iraquí, 
d’Halabja. 

Pel que fa a la població, 1.840.000 
de persones han patit els efectes 
tant a l’Iraq com a l’Iran i les pri-
meres informacions indicaven 
que hi havia almenys 540 morts 
i 8.000 ferits.

Una zona de difícil accés
La zona afectada és muntanyosa i 
amb poblacions aïllades de forma 
que hi ha pobles que s’han quedat 
incomunicats i sense serveis bà-
sics. El Fons Català de Cooperació 
al Desenvolupament ha fet una 
crida als ajuntaments i a les ins-
titucions supramunicipals per 
sumar-se a la campanya d’emer-
gència en resposta als efectes del 
terratrèmol al Kurdistan, en la fase 
de reconstrucció. | Redacció

L'Ajuntament hi destina 
10.000 euros

Aportació solidària 
pels afectats kurds
del terratrèmol 

Una vintena de mataronins han trobat feina el penúltim mes de l'any

El terratrèmol va ser mortífer  AP 

 Arxiu 

3

La lleugera baixada 
arriba després de tres 
mesos seguits de repunt 
en la desocupació
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Nadal
a Mataró
Anticipa’t
i estalvia

 Nadal ja és aquí. Si ets dels que els 
costa activar-se amb temps, les llums 
d'alerta ja fan pampallugues. Mira el 
calendari, que potser et convé tocar 
de peus a terra. Hauries d'aprofitar 
aquest cap de setmana per preparar 
compres i tot el que faci falta: la set-
mana que ve potser serà, ja, massa 
tard. Fora mandres: fes ja Nadal!  

Especial Nadal 1.indd   1 13/12/2017   17:41
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 Nadal a Mataró  Anticipa’t i estalvia

S
i hi ha un plat identifi catiu del Nadal i que amb 
el fred de l'hivern va d'allò més bé, aquest és 
l’escudella. Es tracta d'un plat típic de la cui-

na tradicional catalana cuinat a consciència i com 
a preludi de les festes, aquest dissabte dia 16 tindrà 
lloc el tradicional tastet d'escudella popular. El tastet 
està organitzat per la Unió de Botiguers de Mataró 
i va adreçat a tots els compradors i ciutadans que 
siguin en aquesta zona comercial.

El tastet serà totalment gratuït i tindrà lloc als vol-
tants del mercat de la plaça Gran a partir de les 
10:30h del matí i fi ns a les 14h del migdia. Aquesta 
és una activitat més que tradicional del Nadal a la 
ciutat Mataró, que la UBM s'encarrega de mantenir 
ben viva any rere any.

Escudella per a tothom!
Aquest dissabte, a la Plaça Gran, el primer tastet

Música per la UBM

El gran tastet d'escudella no és l'única activitat na-
dalenca que la UBM organitza pels clients de les 
seves botigues, sinó que també es proposa omplir 
de música els carrers de la ciutat. El grup Rat Pack 
és l'encarregat d'aquesta tasca amb la seva música 
tribut a Frank Sinatra, Dean Martin i Sammy Davis 
Jr. Aquest dissabte a la tarda recorreran el centre 
amb una actuació musical itinerant al carrer Lepant, 
Montserrat, Barcelona, la plaça Gran i la Riera.

A la Plaça Gran, aquest 
dissabte, organitzada per la 
Unió de Botiguers de Mataró
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L
'Escola Municipal de Música de Mataró (EMMM) 
proposa dues cites musicals obertes als ma-
taronins i mataronines durant aquest Nadal: 

una gran Cantada de Nadales i un concert ple de 
ritme amb la Big Band de l'EMMM. Cal destacar que 
és la primera vegada que aquesta Big Band, creada 
aquest curs, oferirà un concert en públic.

L'EMMM s'ha proposat omplir de música el centre de 
Mataró organitzant una gran Cantada de Nadales el 
pròxim dissabte 16 de desembre. Més de 200 alum-
nes de l'escola crearan un gran cor i protagonitzaran 
la tradicional Cantada de Nadales. Tindrà lloc a les 
17:30h de la tarda a la plaça de la Muralla.

Un Nadal d'allò més musical
Nadales i concert de la Big Band amb l'EMMM

Per altra banda, la Big Band de l'EMMM es proposa 
encarar el seu primer concert. La banda ha estat 
creada aquest any sota la direcció de Gerard Nieto 
i serà la primera vegada que oferirà una mostra 
cara al públic. Serà el dimarts dia 19 de desembre al 
Bar Capgrossos, situat al carrer Francisco Herrera, 
número 59.

A la Plaça de la Muralla i al bar 
Capgrossos es podrà veure els 
progressos dels alumnes

 Nadal a Mataró  Anticipa’t i estalvia
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 Nadal a Mataró  Anticipa’t i estalvia

A
questes festes de Nadal hi haurà Pastorets 
de Mataró, quasi de penal i a l’últim minut. 
Les obres estructurals al Centre Catòlic han 

endarrerit el calendari previst i no serà fi ns al 6 
de gener que l’obra nadalenca per antonomàsia 
farà pujar el teló de la Sala Cabanyes. Marc Molina 
s’estrena al capdavant d’una obra que ha hagut de 
preparar sense disposar del seu espai natural, amb 
assajos dividits en espais diferents i sense haver po-
gut pujar a l’escenari fi ns a mitjans de desembre. La 
tenacitat de la gent de la Sala, però, és a prova de tot 

Els Reis portaran els Pastorets
Les obres a la Sala Cabanyes fan endarrerir 
l’espectacle, que estrena Marc Molina de director 

tipus de contratemps i fi nalment hi haurà Pastorets 
amb les deu representacions concentrades en tots 
els dissabtes i diumenges compresos entre el 6 de 
gener –funció molt especial, amb ses Majestats els 
Reis d’Orient fent acte de presència– i el 4 de febrer.

La Sala ja veu la llum cegadora de l’Estel de Natzaret 
al fi nal del túnel de les obres. Precisament la llum 
és una de les principals novetats enumerades pel 
fl amant director Marc Molina. “Aquesta llum, repre-
sentada per una fada, canvia el modus vivendi dels 
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 La Sala manté el nombre de 10 
representacions i farà tots els 
dissabtes i diumenges seguits

éssers protagonistes del Pròleg” explica Molina. El 
director ha confi at la música en Jordi Lluch i la part 
coreogràfi ca en Maria Garriga, que hi aporta ele-
ments de contemporània. Com fan tots els directors, 
Molina ha experimentat amb el pròleg. Anuncia can-
vis importants de vestuari amb especial incís a les 
Bruixes i una tècnica de dansa renovada. Aparcades 
les innovacions de tipus tècnic per no haver pogut 
assajar de forma normal, l’altra punta de llança 
de la proposta de Molina és el text. Ha encarregat 
una revisió en profunditat perquè l'obra mantingui 

el decasíl·lab genuí, i Pep Comas i Roser Trilla s'hi 
han esmerçat. S'han rescabalat versos originals i és 
probable que en alguna escena es percebi aquesta 
restauració literària.

Assajos condicionats

Molina admet que no ha pogut assajar Els Pastorets 
amb normalitat –no és el mateix l'escenari que el 
gimnàs del Damià Campeny– i que ha deixat "coses 
al tinter" per la pròxima temporada. La Sala renova 
la imatge sempre que l'Estel de Natzaret canvia de 
direcció i Enric Punsola s'ha inspirat en els decorats 
de l'infern i la llum cegadora per la nova proposta 
gràfi ca. La presidenta de Sala Cabanyes Anna Gené 
ha agraït l'esforç dels membres de l'entitat per haver 
assajat l'obra i per ajudar a que in extremis la tradi-
ció no falli dins el parèntesi temporal de les festes 
de Nadal. Els Reis portaran fi nalment l'obra i, amb 
ella, l'altra gran novetat: un joc infantil dels Pastorets 
que han tirat endavant la Sala i l'associació i15! i que 
combina diferents jocs i un teatrí. Segurament hores 
abans de l'estrena de l'obra apareixerà embolicat 
a diferents llars mataronines pels petits –a partir 
de tres anys– de casa. I per tota la família, un pack 
d'entrades: Sala Cabanyes farà temporada especial 
amb muntatges de gran format i oferta enllaçar els 
tiquets per Pastorets, Billy Elliot i Els Miserables.

núm. 1799 del 15 al 21 de desembre de 2017
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 Nadal a Mataró  Anticipa’t i estalvia

L
a Nintendo Switch és la darrera consola de vi-
deojocs desenvolupada per la marca Nintendo 
que va ser llançada al mercat mes de març i 

que des de llavors ha estat tot un èxit de vendes. 

Ara que arriba el Nadal, aquesta consola ha esdevingut 
un dels regals més sol·licitats per moltes persones 
amants de les consoles Nintendo i dels videojocs.

Un munt de possibilitats

La Nintendo Switch és una consola híbrida perquè, 
tot i ser dissenyada com una consola casolana, comp-
ta amb la unitat principal inserida en una estació 
d'acoblament per connectar amb un televisor. A més, 

La revelació de les consoles
Aquest Nadal regala la Nintendo Switch

també permet connectar-la a una Tauleta a través 
de la seva pantalla tàctil LCD i a mode de taula in-
dependent visible per diversos jugadors.

Tot un èxit

El seu llançament ha estat el més potent de les consoles 
de Nintendo, convertint-se en la consola que s'ha venut 
més ràpidament de la seva història. Concretament en 
el primer mes des del seu llançament en van vendre 
més de 2.700.000 unitats, superant així la projecció 
inicial de 2 milions d'unitats de Nintendo. Aquestes 
vendes estaven vinculades a l'aclamada 'The Legend 
of Zelda: Breath of the Wild', que va sortir al mercat 
coincidint amb l'inici de la Nintendo Switch.

ESPECIAL NADAL 9,10,11,12,13,14.indd   2 13/12/2017   17:59



U
na de les tradicions de les festes de Nadal és 
la de fer l'amic invisible. Consisteix a fer un 
regal a cegues, en el qual el qui el rep des-

coneix quin membre de la família o el grup li ha fet i 

Un detall per l'amic invisible 
Hi ha botigues especialitzades en producte barat

Anticipar-te als  darrers dies de  
compres és sinònim d’essinònim 
d’essinònim d’estalviar i de 
comprar millor

que per tant té un component personal sorprenent. 
Sovint l'amic invisible consisteix en regals de poc 
cost: val la pena però que el detall sigui especial i 
acudir a botigues fi ns i tot especialitzades.

núm. 1799 del 15 al 21 de desembre de 2017
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MARCA A ESCOLLIR:

Instal·lació inclosa*
670€

3.000 Frig.
Instal·lació inclosa

25KW

1.365€

Inclou el tram de sortida 
de fums subministrats 

amb la caldera*4 m d'instal·lació màxima

Som especialistes en clima, realitzem manteniment
i reparacions d'aire condicionat

· Per 150€ més instal·li: o
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Bones Festes!

Instal·lació inclosa*

L
a formació musical Gospel Sons oferirà un gran 
concert el pròxim diumenge 17 de desembre a 
l'escenari de la Fira de Pessebres i Ornaments. 

Ho farà a les 18h sota la direcció de la mataronina 
Georgina Blanch. Cal destacar que, en aquesta oca-
sió, el cor es presentarà en format reduït amb una 
vintena de cantants. El concert ha estat organitzat 
pel Servei de Promoció, Ciutat i Comerç de l'Ajunta-
ment de Mataró i espera omplir de ciutadans la plaça 

Ritme festiu pel Nadal
Diumenge 17 a la Fira de Pessebres i Ornaments

Santa Anna de Mataró en aquesta tarda de diumenge.

El concert serà el darrer espectacle dels vuit pro-
gramats durant les festes a la Fira de Pessebres i 
Ornaments. Concretament la plaça ja ha vist espec-
tacles de pallassos, de màgia i contacontes, entre 
altres muntatges. En aquest cas, la formació mata-
ronina oferirà un muntatge ple de vitalitat, energia 
i bon rotllo.
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D’ALUMINI A MIDA

TUBS D'ALUMINI EN 
DIVERSOS ACABATS 

MIDES I COLORS

VENDA I MANIPULAT
DE XAPA D'ALUMINI

La fàbrica de les finestres
Alufactory posseeix un fort coneixement del sector de la carpintería d'alumini i tancaments fruit de la seva dilatada experiència en el 
sector. Tot el nostre personal té una dilatada experiència tècnica i l'adequada qualificació professional. Disposem de més de 2000 m² 
d'instal·lacions, tallers, magatzem i oficines tècniques en una sola ubicació. Estudiem, desenvolupem i produïm tancaments

per a tot tipus de projectes, per a professionals, arquitectes, etc.

Que no t’enredin
Demana el certificat energètic

C/ Riera d’Argentona 2, Pol. El Cros (Cabrera de Mar)
(Al costat benzinera del Cros, direc. Carrefour) 

Web: www.alufactory.es
Email: info@alufactory.esT. 93 756 05 05

us desitja BonesFestes!
ALUALUALUALUALUALUALUALUALUALUALUALUALUALUALUALUALUALUALUALUALUALUFACTORY
us desitja
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 Nadal a Mataró  Anticipa’t i estalvia

L
'Ajuntament de Mataró fa una aposta per pro-
tegir els vianants que passegin per la Rambla 
de Mataró, un espai molt concorregut, amb la 

instal·lació de jardineres de grans dimensions a dife-
rents punts propers. Amb aquesta mesura esperen 
augmentar la seguretat i especialment evitar els 
atropellaments intencionats. En motiu de les festes 
de Nadal, a més de les jardineres, han augmentat les 
patrulles de Policia Local per disposar de més vigi-
lància a les zones comercials del centre de la ciutat.

Les jardineres s’han instal·lat a la confl uència de La 
Rambla amb el carrer de Montserrat, a prop de la 
confl uència amb el Camí Ral–Santa Anna, i al costat 
de la sortida del pàrquing de Santa Anna.

Per Nadal, més protecció

La Policia Local té en marxa el dispositiu especial 
de reforç de la vigilància a les zones comercials del 

Més seguretat de cara a Nadal
Instal·len grans jardineres a la Rambla
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Més seguretat de cara a Nadal
Instal·len grans jardineres a la Rambla

centre de Mataró durant la cam-
panya de Nadal amb motiu d’una 
afl uència més gran de vianants.

Espais considerats de risc

La instal·lació d’elements fi xos 
de mobiliari urbà per entorpir el 
possible accés de vehicles a gran 
velocitat en aquests punts va ser 
una de les apostes escollides al 
setembre per la Junta Local de 
Seguretat de Mataró. 

La sessió extraordinària que va 
abordar el tema va tenir lloc des-
prés de l’atemptat terrorista a 
Les Rambles de Barcelona. A més 
d'aquesta mesura que ja han po-
sat en pràctica, s’està estudiant 
la instal·lació de pilones retràctils 
en aquells punts on no és possi-
ble tancar amb elements fi xos el 
pas de vehicles, o altres mesures 
complementàries a zones com el 
passeig Marítim, l’estació de tren 
o els mercats.

núm. 1799 del 15 al 21 de desembre de 2017
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 Nadal a Mataró  Anticipa’t i estalvia

U
n dels principals objectius de Càritas 
Interparroquial de Mataró és combatre la 
pobresa i, sobretot, evitar la cronifi cació 

d'aquesta. Per promoure-ho, aquests dies es pro-
posa organitzar actes adreçats als seus voluntaris i 
a tota la ciutadania de Mataró. Un d'ells era la con-
ferència de Teresa Forcades prevista pel passat di-
jous, i l'altre serà diumenge, dia 17, quan tindrà lloc 
un concert amb l'Orquestra de Mataró, dirigida per 
Clàudia Dubé que espera oferir un recital de primera.

Música contra la pobresa
L'Orquestra de Mataró, solidària

Si l'ocasió de ser solidari o la presència de la pròpia 
orquestra no són prou al·licients, el concert comp-
tarà amb la col·laboració del cor infantil del Cor 
Ciutat de Mataró.

El cor infantil del Cor 
Ciutat de Mataró col·labora 
amb l'Orquestra de la ciutat

ESPECIAL NADAL 17,18,19,20,21,22.indd   2 13/12/2017   19:02



E s p a i s  p e r  v i u r e ’ l s

Us desitja...
Bones festes
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mb el fred i les vacances de Nadal és el mo-
ment perfecte per gaudir d'una nova edició del 
Casal d'Artistes Nadal'17 - Va de Circ i Teatre. 

Circ i teatre al Casal d'Artistes
Formació, creativitat i convivència pels menuts

Apropar-se a les arts del circ i del teatre, gaudir del 
lleure i del joc i aprofi tar les vacances de Nadal són 
els principals objectius d'aquest casal. Entre el 27 de 
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El Casal d'Artistes se celebrarà 
entre el 27 de desembre 
i el 5 de gener

desembre i el 5 de gener tots els nens i nenes d'entre 
3 i 14 anys poden ser artistes en aquest casal de circ 
que tindrà lloc al Teatre Casal Aliança, situat al carrer 
Bonaire número 25. Les inscripcions ja són obertes.

L'horari del Casal d'Artistes serà de 9 a 13h i de 15 a 
17h amb servei de menjador i permanències optatius. 
Els infants i joves també poden optar per assistir a 
les activitats només els matins, només les tardes o 
un sol dia puntual, amb diverses tarifes adaptades a 
aquestes característiques. A més, els socis Aliança 
Mataró i els germans inscrits en el casal disposen 
d'un 10% descompte.

En Fumera

El casal d'enguany combinarà la diversió amb la for-
mació, la creativitat artística i la convivència. Per fer-
ho, proposa diverses aventures als seus nens i nenes 
amb un protagonista molt especial, en Fumera, un 
curiós patge amb set ulls vingut de terres emporda-
neses que apareix  pels volts de l Nadal.

núm. 1799 del 15 al 21 de desembre de 2017
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BON NADAL
Season's Greetings from International House Mataró

NOUS CURSOS AL GENER

 Nadal a Mataró  Anticipa’t i estalvia

C
inema, tallers, jocs de taula de lògica i es-
tratègia, l'hora del conte i moltes més acti-
vitats tindran lloc durant aquest Nadal a les 

Biblioteques de Mataró. Durant les festes la Biblioteca 
Pompeu Fabra i l'Antoni Comas acolliran les activi-
tats programades. La primera cita està prevista pel 
divendres 15 de desembre a les 18h a la biblioteca 
Antoni Comas, on les famílies podran gaudir d'un ta-
ller de fer fanalets de taula per guarnir la casa durant 
el Nadal, activitat per la qual cal inscripció prèvia.

És Nadal a les Biblioteques
Programen activitats per a infants

La programació

· Taller de fanalets de taula, divendres 15 de 
desembre a les 18h a la Biblioteca Antoni Comas
· Cinema amb la pel·lícula Paddington, dissab-
te 16 a les 11h a la Biblioteca Pompeu Fabra
· L'hora del conte especial amb l'Angelet i el 
pastoret a càrrec de Lídia Massó, dimarts 19 
a les 18h a la Pompeu Fabra
· L'hora del conte amb 'Un passeig de contes 
de neu' a càrrec de Josep Roca, dimecres 20 
a l'Antoni Comas.
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C
istelleria Guerao és un negoci tradicional 
nascut fa més de mig segle que ofereix pro-
ductes artesanals fabricats amb materials 

naturals i ecològics. A la botiga, situada al carrer 
Sant Joaquim, ofereixen cassoles i objectes de ce-
ràmica, cistelleria feta a mida, culleres de fusta 
per a la cuina i molt més. Cal destacar que tots 
els productes estan fets a mà de manera artesa-
nal i amb materials naturals de primera qualitat.
A més, des de Cistelleria Guerao ofereixen la 

Artesania tradicional de qualitat
A Guerao trobaràs cistelleria, ceràmica i molt més

possibilitat d'encarregar cistells i objectes de cerà-
mica a mida adaptats a la demanda de cada client. 
Els productes que s'hi poden comprar “no es troben 
a altres establiments”, remarca la seva propietària 
perquè es tracta d'objectes artesanals únics i fets 
amb materials d'una gran qualitat. Encarna Guerao, 
la seva propietària, destaca que aposten per oferir el 
millor tracte i servei gràcies a l'experiència adquirida 
al llarg dels anys.  

Per Nadal, regala artesania

Cistelleria Guerao posa a disposició dels clients una 
gran varietat de productes per regalar durant les 
festes de Nadal: objectes naturals de fusta, cadire-
tes, cassoles, antiguitats, plaques escrites persona-
litzades amb frases de tot tipus i fi reta d'alumini, 
entre d'altres. També ofereixen un dels productes 
estrella: la panera dels tresors. Es tracta d'un ob-
jecte per nadons que mitjançant els cinc sentits els 
permet experimentar i jugar per aprendre. Vés-hi i 
deixa't sorprendre.

núm. 1799 del 15 al 21 de desembre de 2017
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 Nadal a Mataró  Anticipa’t i estalvia

E
ls productors de ponsètia han notat un cert 
alentiment del ritme de vendes aquest Nadal. 
La comercialització ha començat "més lenta" 

i assenyalen la "incertesa política" com un dels fac-
tors distorsionadors. Mentre altres anys els encàr-
recs de les fl oristeries arribaven en grans remeses, 
enguany les comandes són més petites i es fan de 
manera més esglaonada. Pel que fa a les dades, la 
producció catalana de ponsètia està estabilitzada 
al voltant dels dos milions de plantes per a aquesta 
campanya. Enguany, a més, la producció de km 0 

Venda més lenta de ponsèties
Els productors ho atribueixen 
a la incertesa política

estrena el segell de qualitat 'Cultiu d'Aquí', que dife-
rencia les plantes cultivades a Catalunya de les que 
arriben d'importació. La producció local està cada 
vegada més ajustada al volum real de les vendes, 
que des de fa anys que estan ja estabilitzades en 
una xifra pròxima als dos milions de plantes. A banda 
de la situació econòmica, enguany el context polític 
també afecta el ritme d'unes vendes que haurien 
d'enlairar-se a mesura que s'acosti Nadal.

Un dels productors del Mercat de Flor i Planta 
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 Les plantes d'enguany són més 
fortes per les altes temperatures 
de l'octubre

Ornamental de Catalunya, Miquel València, augura 
un bon fi nal de campanya, tot i un inici "fl uix" de 
vendes: "La gent s'espera molt al fi nal per fer les 
compres", assegura. El que no es veu alterat, afi rma, 
és la tradició, i la ponsètia de fulla vermella tornarà 
a ser la capdavantera en vendes.

Ponsètia de proximitat

La majoria de ponsèties que es vendran a Catalunya 
es produeixen a la comarca del Maresme, tot i que 

també n'arriben d'altres punts de l'estat espanyol i 
de l'estranger. Aquesta ponsètia d'importació té un 
preu més baix perquè es cultiva massivament, però 
la seva qualitat és també inferior. En aquest sentit, 
des del Mercat de Flor i Planta Ornamental s'ha fet 
una aposta per promoure la producció de km 0 i les 
circumstàncies han fet que el llançament del nou 
segell 'Cultiu d'Aquí' coincideixi amb la campanya 
de Nadal i, per tant, la de la ponsètia sigui la pri-
mera gran campanya de vendes del sector sota la 
nova marca. A la pràctica, això signifi ca que les fl ors 
i plantes que a partir d'ara es venguin amb aquest 
segell tenen garantits uns estàndards de qualitat, 
que la seva producció és de proximitat i, per tant, 
són més fresques perquè no tenen transport ni ho-
res de cambra frigorífi ca.

Miquel València, productor de ponsètia del Maresme 
demana que es prengui consciència de la importància 
de comprar plantes de km 0 "perquè són de millor 
qualitat". En aquest sentit, assegura que en el cas 
de la ponsètia pot aguantar més enllà de tota la tem-
porada de Nadal, fi ns i tot si es compra ja a fi nals de 
novembre. A més, enguany la qualitat de la planta té 
un nivell òptim gràcies a la bonança meteorològica. 
Habitualment el principal temor dels productors és 
la humitat i com no n'hi ha hagut, la planta s'ha cul-
tivat més sana. A més, les altes temperatures fi ns 
ben entrat el mes d'octubre ha propiciat unes pon-
sèties més vigoroses.
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T
ens un amic invisible i no vols fallar? No saps 
què posar sota la manta del tió per la nova 
cunyada o ja no saps amb què sorprendre el 

Regala-li la Fosbury!
Per festes, l'època de més regals de l'any, 
regala la revista de tot l'altre esport 

 Entra a 
fosbury.cat/regala 
i fes que el Tió, el 
Pare Noël, l'amic 
invisible i els Reis 
sumin suports per 
la "revista de tot 
l'altre esport"teu tiet setciències? Et passa amb els sogres que 

no saps què regalar-los per Nadal per quedar bé? 
La solució pot ser la Fosbury, la revista de tot l'altre 

 Nadal a Mataró  Anticipa’t i estalvia
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 Entra a 
fosbury.cat/regala 
i fes que el Tió, el 
Pare Noël, l'amic 
invisible i els Reis 
sumin suports per 
la "revista de tot 
l'altre esport"

esport. Aquestes festes subscriu-te i regala subs-
cripcions de la revista on hi cap tot l'esport menys 
el futbol, feta amb matriu mataronina i vocació na-
cional, la que té aspecte de revista i lectura de llibre.

La Fosbury està a punt de sortir amb el seu número 
28 i ofereix el pack de subscripcions-regal amb l'oferta 
del Club Fosbury. Regala aquestes 
festes ser membre de la comunitat 
de tot l'altre esport i estigues al dia 
i opta a entrades i regals de les més 
diferents competicions i disciplines.

Cada Fosbury és una experiència diferent, una visió 
heterodoxa al passat, present i futur dels nostres 
clubs i esportistes i una incursió en la cultura espor-
tiva d'aquest país. Regalant la Fosbury fas sostenible 
un projecte editorial que vol rebel·lar-se contra el 
predomini imperant del futbol.
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E
l programa "I tu, jugues en català?", del Consorci 
per a la Normalització Lingüística (CPNL), enge-
ga la cinquena edició de la campanya de Nadal 

amb la fi nalitat de promoure la presència del català 
en el consum de jocs i joguines. Compta amb disset 
empreses fabricants del país que fan una aposta clara 
per normalitzar la presència de la llengua catalana 
en el sector. En total hi ha un catàleg amb prop de 
750 productes, que es poden consultar al web del 
CPNL. A més, a través de l'aplicació del programa 

"I tu, jugues en català?" 
Promouen la llengua en més de 750 jocs

per a telèfons mòbils també es pot accedir a la llista 
d'establiments que donen suport al programa, amb 
l'opció de trobar els més propers a la ubicació de 
l'usuari. A més, els jocs es poden valorar des de la 
pàgina web i des de l'app.

Més de 400 comerços d'arreu de Catalunya, amb la 
coordinació dels 22 centres de normalització lingüís-
tica que té el Consorci, s'han implicat en la promoció 
de l'ús de la llengua catalana.

 Nadal a Mataró  Anticipa’t i estalvia
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Agenda
www.totmataro.cat/agenda

Dissabte 

16 

de desembre

17.30h // 
Teatre Monumental (La 
Riera, 169. Mataró) //  
Gratuït amb invitació a 
recollir a les oficines de 
Cultura (c. Sant Josep)

SOCIEDAD MUSICAL DE CEHEGÍN,
MÚSICA GERMANA

+ INFO // www.totmataro.cat/agenda

MÚSICA //

Big Band Jazz Maresme & 
Susana Sheiman
Divendres 15 desembre / 20:30h 
/ La Sala d'Argentona (Pl. Nova, 
14. Argentona) / Preu: 4€.
Concert de Nadal amb un repertori 
dels millors estàndards i dels te-
mes més característics d’aquestes 
dates tan especials.

'Fantasia Pianística'
Divendres 15 desembre / 21:15h 
/ Auditori de l’Aula de Música 
Masafrets (c. Arnau Palau, 3. 
Mataró) / Taquilla inversa
Concert a càrrec del pianista Xavier 
Barbeta. Obriran el concert Eloi 
Montmany i Anna Serres al piano.

'Un tal Pere'
Divendres 15 desembre / 20h / 
L'Arc Cafè Cultural (c. d'en Pujol, 
26. Mataró) / Taquilla inversa
Concert on presenta el seu tercer 
disc "Les fotos mogudes".

Ash Grunwald
Divendres 15 desembre / 22h 
/ Sala Clap (c. Serra i Moret, 6. 
Mataró) / Anticipada: 12€. Taquilla: 
15€. 
La potència del rock australià con-
vertida en blues del segle XXI.

CantEMMM!
Dissabte 16 desembre / 17.30h / 
Plaça de la Muralla (Mataró)
Concert i cantada de nadales amb 
els alumnes de cors de l'Escola 
Municipal de Música de Mataró.

RatPack
Dissabtes 16 i 23 desembre / 17:30 
a 20:30h / Centre de Mataró
Actuacions musicals itinerants, amb 
temes dels anys 50 i 60. Organitza: 
Unió de Botiguers de Mataró.

Concert de Nadal
Diumenge 17 desembre / 12.30h 
/ Les Esmandies. Casal de Barri 
(Rda. O'Donnell, 94. Mataró)
Concert de Nadal de la Jove 
Orquestra Iluro i els cors de l'Au-
la de Música Masafrets.

Concert de Nadal per la Marató
Diumenge 17 desembre / 19h / 
Col·legi Cor de Maria (La Riera, 
58. Mataró) / Aportacions vo-
luntàries per la Marató de TV3
Concert de nadales de la Coral 
Castellterçol i la Coral La Nota.

Guia cultural

Agenda
SOCIEDAD MUSICAL DE CEHEGÍN,

La Sociedad Musical de 
Cehegín és la banda de 

la ciutat agermanada amb 
Mataró i enguany està d'ani-
versari ja que ha arribat a un 
quart de segle de trajectòria. En 
el marc del programa d'inter-
canvis amb les ciutats agerma-
nades, el conjunt murcià serà al 
Monumental per mostrar el seu 
bon fer a tots aquells mataronins 
que ho desitgin. De ben segur no 
s'ho voldran perdre els molts cap-
grossos d'origen i vinculació amb 
Cehegín.
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Discconcert: 'Plants&Friends'
Diumenge 17 desembre / 17h / 
Sala Clap (c. Serra i Moret, 6. 
Mataró) / Col·laboració: 5€. 
Concert en directe i discoteca, ac-
tivitat dirigida a persones amb 
diversitat funcional. 

Reload - The Gospel Viu Choir
Diumenge 17 desembre / 19h / 
Teatre Principal (c. Església, 45-
47. Arenys de Mar) / Anticipada: 
10€. Taquilla: 12€.
RELOAD representa un pas més 
enllà en el gospel més contem-
porani i actual.

DiumenJazz: 'Kings of Swing'
Diumenge 17 desembre / 20h / 
L'Arc Cafè Cultural (c. d'en Pujol, 
26. Mataró) / Taquilla inversa
Concenrt d'Enric G Majoral, amb els 
millors temes del jazz, swing i blues.

L'Orquestra i Càritas fan Nadal
Diumenge 17 desembre / 18h / 
Església de Sant Josep (Mataró) 
/ Aportacions voluntàries.
Concert solidari de Nadal, a càr-
rec de l'Orquestra Mataró i la col-
laboració del cor infantil 'La Llum'.

TEATRE I DANSA // 

Documental: 'Caure del Niu'
Divendres 15 desembre / 17.30h 
/ Plaça de la Muralla (Mataró)
Cinefòrum en commemoració del 
dia internacional del migrant. Mural 
sobre la diversitat cultural.

Escola de Dansa Asrai 
Divendres 22 desembre / 18.30h 
/ Plaça Maria Aurèlia Capmany 
(Mataró)
Actuació de dansa al carrer a càr-
rec dels alumnes de l'escola. 

INFANTIL // 

El conte de la rotllana 
Divendres 15 desembre / 17.30h / 
Biblioteca Popular Fundació Iluro 
(c. d'en Palau, 18. Mataró).
Narració del conte "El Monstre 
Encaputxat", de Steve Antony.

Biblioteca Pública Pompeu 
Fabra (Pl. Occitània, s/n. Mataró).
Divendres 15 desembre / 18h: 
Tallers a la Biblio "Targetes pop-up: 
arquitectura de Puig i Cadafalch" 
(nens/es de 7 a 10 anys). 18h: Club 
dels Setciències: "L'evolució de 
l’home" (nens/es de 8 a 12 anys).
Dissabte 16 desembre / 11h:  Cinema 
infantil en català "Paddington" de 
Paul King.
Dimarts 19 desembre / 18h:  L'Hora 
del Conte Especial "L'angelet i el 
pastoret" de Lídia Massó.

MÚSICA /

Concert de Nadal
Dissabte 16 desembre / 21h /
Teatre Monumental (La Riera, 
169. Mataró) Entrada: 17€. 
Concert de l'Orquestra de Cambra 
Catalana i el Cor Ciutat de Mataró. 
Interpretaran dos motets de Jaime 
Casellas i el 'Glòria' de Vivaldi.

 MÚSICA /

Concert solidari
Diumenge 17 desembre / 18h 
/ Foment Mataroní (c. Nou, 11. 
Mataró) / Aportacions voluntàries.
Concert de les corals Rodasons 
i Rodamón, The Little Big Band i 
The Ohio Big Band. A benefi ci de 
la Fundació Institut Guttmann.
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PRESENTACIÓ /

'El somni de la Teresa'
Dissabte 16 desembre / 19.30h 
/ Abacus. La Riera, 14 (Mataró)
Presentació del conte infan-
til d'Alexandra Trapote i il-
lustracions de Marc Godoy, editat 
per l'associació cultural i d'esbar-
jo Mestres en Gai Saber.

XERRADES I LLIBRES /

'Les noves addiccions i els 
trastorns mentals en els joves'
Divendres 15 desembre / de 9.15h 
a 13.15h / Sala d’Actes de l’Hospi-
tal de Mataró
6a Jornada de Salut Mental del 
Consorci Sanitari del Maresme.

'Una mirada al Vaticà del Papa 
Francesc'
Divendres 15 desembre / 19.30h / 
Sala d’Actes de la Fundació Iluro 
(c. Santa Teresa 61. Mataró)
Conferència a càrrec de Ramon 
Julià, pare escolapi que ha treba-
llat 30 anys al Vaticà.

'El Gran Viatge (Interior)'
Divendres 15 desembre / 19h / 
DAMSARA (Passeig de Marina, 
142. Mataró) / Gratuïta (Reserva: 
tel. 931.190.133)
Conferència de Sergi Pérez.

'Llibreters es confessen'
Divendres 15 desembre / 19.30h / 
Buc de Llibres (Muralla del Tigre, 
31. Mataró)
Quatre antics llibreters de Mataró 
expliquen anècdotes de la professió.

'Vigència i actualitat de la 
Reforma: aspectes socioculturals'
Divendres 15 desembre / 19.30h / 
Ateneu Fundació Iluro (La Riera, 
92. Mataró)
Conferència a càrrec de Pedro 
Pérez, Pastor Protestant i Professor 
del CEEB a Barcelona.

'El camí de les aigües'
Divendres 15 desembre / 19.30h 
/Dòria Llibres (c. Argentona, 24. 
Mataró) 
Presentació del llibre de Carme 
Martí, cant a la cuina feta amb amor.

'En los límites del mundo'
Dissabte 16 desembre / 19.30h /
Dòria Llibres (c. Argentona, 24. 
Mataró) 
Presentació del llibre de Gabriel 
Abril. Amb música en directe 
amb Gabriel Abril, Güru, JARPS, 
Meritxell Naranjo i Arantxa Limón.

FESTES i FIRES //

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

Fira de Nadal 2017
Dissabte 16 desembre / 11h / L'Arc 
de Colors - Espai per a infants 
Waldorf (camí Ral, 87. Mataró)
Per a infants de 2 a 6 anys. D'11 a 
13.30h, Venda d'artesania i llibres. 
11.30h, Taller per a nens. 12.30h, 
conte. 13h, rifa panera.

Fira de pessebres i ornaments 
de Nadal
Fins al 23 de desembre / Plaça 
Santa Anna (Mataró)
Fira on es pot trobar tot el neces-
sari per a la decoració nadalenca.

Biblioteca Antoni Comas (C. 
Prat de la Riba, 110. Mataró)
Divendres 15 desembre / 18h: 
Taller familiar especial Nadal 
"Fanalets de taula".
Dimarts 19 desembre / 18h: 
Tertúlia literària "La porta màgi-
ca" (d'11 a 13 anys).
Dimecres 20 desembre / 18h: 
L'Hora del Conte "Un passeig de 
contes de neu" amb Josep Roca.

'Un arc, un iglú, una ciutat'
Diumenge 17 desembre / 12h / Nau 
Gaudí (c. Cooperativa, 47. Mataró) 
/ Inscripció prèvia: 93 741 29 30.
Activitat lúdica destinada a famílies 
amb nens i nenes de 5 a 12 anys.

'El mitjó perdut de Nadal'
Diumenge 17 desembre / 12h / 
Can Marfà Museu (Mataró)
Taller familiar de Nadal per a in-
fants de 5 a 12 anys.

'Amb ritme de Nadal'
Diumenge 17 desembre / 18h / 
Teatre la Massa (Pl. del Teatre, 3. 
Vilassar de Dalt) / Taquilla: 13€. 
Anticipada: 11€. Menors 8 anys: 9€.
Un espectacle ple de cançons i dan-
ses de Nadal de la Cia Marta Mas, 
formada per els alumnes de l’Escola 
de Ballet L’Eix, del Masnou.

Buc de contes 
Dijous 21 desembre / 17:30h / Buc 
llibres (Muralla Tigre, 31. Mataró).
Narració del conte "Els tres por-
quets" de Pedro Rodríguez, espe-
cial eleccions. 

SORTIM EN FAMÍLIA /

'El petit Dalí'
Diumenge 17 desembre / 18h / 
Teatre Monumental (La Riera, 
169. Mataró) / Preu: 8€.
La Cia. 'Viu el Teatre' presenta un 
espectacle musical ple de fantasia 
i imaginació que ens endinsarà en 
el peculiar món de Dalí.

Agenda www.totmataro.cat/agenda 
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PRESENTACIÓ /

'Els 14 vuitmils d'Òscar 
Cadiach i Puig'
Dimecres 20 desembre / 20h / 
Local de l'Agrupe (Passatge del 
Pou d'Avall, 1. Mataró). 
Presentació del llibre amb la pre-
sència de Francesc Joan i Matas 
(autor) i d'Òscar Cadiach.

Visita guiada per descobrir  la 
Capella, la sagristia i la Sala de 
Juntes del conjunt barroc, obra 
del pintor Antoni Viladomat. 

VARIS /

IX Diada Puig i Cadafalch
Diumenge 17 desembre / 12h / 
Parc Central (Mataró)
Ofrena fl oral al monument a 
Josep Puig i Cadafalch, amb la 
col·laboració de diferents entitats 
i l'actuació de la coral Primavera 
per la Pau.

Caminada popular
Diumenge 17 desembre / 9.30h 
/ Sortida: des de la Plaça Nova 
(Argentona) / Gratuït.
Ruta pels entorns naturals d’Ar-
gentona, entre 3 i 4 hores.

TALLERS I CURSOS //

Taller de tastets de serigrafi a. 
Estampa!
Dissabte 16 desembre / De 10 
a 14h / Taller Gravat (C. Josep 
Montserrat Cuadrada, 43. Mataró) 
/ Preu: 35€. Inscripció prèvia.
Cada alumne estamparà el seu 
disseny sobre roba o paper.

Per enviar informació

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C/ Xammar, 11

Formulari: totmataro.cat/agenda

Festa Major petita i festes de 
Nadal Santa Llúcia 2017
Caldes d'Estrac / Fins al 5 gener.
Divendres 15: 18h Plaça de la 
Vila, encesa de l'Arbre de Nadal. 
Tot seguit, Xocolatada. 20h Sala 
Cultural, Concert de Nadal "El Color 
del Gospel: Un cant a la llibertat" 
amb The Sey Sisters (preu: 5-8€). 
A continuació, brindis de Nadal. 
Dissabte 16: 11h, Ironkids curses 
infantils. 19h, Correfoc. 23h sala 
Cultural, Barrakaldes d'Hivern: nit 
de festa i gresca. Diumenge 17: 10h 
esplanada Can Muntanyà, Donem 
menjar al Tió (recollida Banc d'Ali-
ments) i Plantada de Gegants. 
11.30h, Cercavila de Gegants. Tot 
seguit a la pl. de la Vila, Ballada 
de Gegants. 18h a la Sala Cultural, 
espectacle infantil "El llop ferot-
ge". Dimarts 19: 18h Biblioteca 
Can Milans, Festa de Nadal (hora 
del conte i sorteig de paneres). 
Dimecres 20: 15h Poliesportiu 
Municipal, Concert de Nadal de 
l’Escola Sagrada Família.

RUTES I VISITES //

El modernisme a Mataró
Dissabte 16 desembre / 18h / 
Ajuntament de Mataró
Ruta urbana pels edifi cis més signi-
fi catius del modernisme mataroní.

Conjunt barroc dels Dolors
Dissabte 16 desembre / 11.30 i 18h 
/ Basílica Santa Maria (Mataró) 
/ Preu: 6-8€. Inscripcions: 
659.132.649. 

ATENCIÓ CIUTADANA

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

Tel. Civisme 900 859 009

Centraleta 93 758 21 00

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

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

CENTRE PER A LA IGUALTAT I 
RECURSOS PER A LES DONES

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

POLICIA LOCAL 092

 Ajuntament de Mataró  
 @matarocat 
 www.mataro.cat

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

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

OFICINA DEL DEFENSOR  
DEL CIUTADÀ  C. de Cuba, 47  
/ Tel. 93 758 24 99
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Eduard Alcoy. Art i Encanteri 
(1950 - 1987)
Ca l’Arenas. Centre d’art del 
Museu de Mataró (c. Argentona, 
64. Mataró). Inauguració: 
Divendres 15 de desembre a les 
19.30h. Fins al 8 d'abril.
Dedicada a l'artista català.

'Col·lectiva 15x15'
Casal Nova Aliança (C. Bonaire, 25. 
Mataró) / Inauguració: divendres 
15 de desembre a les 19.30h. Fins 
al 28 de gener.
Exposició col·lectiva de tècnica 
i temàtica lliure però en format 
únic de 15 x 15cm.

Can Marfà Gènere de Punt 
Museu de Mataró (Passatge 
de Can Marfà, 1. Mataró)
Fins al 17 de juny: 
• 'Els mitjons Molfort's i la publi-
citat racional'.
Exposició permanent. Visita gui-
ada: dissabte 16 a les 18h: 
• 'Mataró, capital gènere de punt'. 

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

Can Palauet (c. d'en Palau, 32. 
Mataró) / Fins al 7 de gener. Visita 
guiada dissabte 16 a les 19h:   
• 'Caminar sobre el gel. Èpica i dis-
funcionalitat en la pràctica artística'.
Fins al 30 de desembre:
• 'Oci a la fàbrica', proposta de 
Mariona Moncunill.

'La nit'
Les Esmandies Casal de Barri 
(Rda. O’Donnell, 94. Mataró) / 
De l'1 al 22 de desembre i del 8 
al 26 de gener 2018.
Col·lectiva Grup Foto Havana.

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

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

EXPOSICIÓ /

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

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

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

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

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

Josep Puig i Cadafalch 
Biblioteca Popular Fundació Iluro 
(C. d’en Palau, 18. Mataró) / Fins 
al 30 de desembre.
Recull bibliogràfi c.

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

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

Lídia Tur 'Obra petita'
Casa Gòtica (Plaça de l’Esglé-
sia, 4. Argentona) / Fins al 30 
de desembre. 
Artista i pintora argentonina.

Per a enviar informació:

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C. d'en Xammar, 11. Mataró.

CLÍNICA DENTAL MARMOL
ESPECIALISTAS EN IMPLANTOLOGÍA,
ORTODONCIA Y ESTÉTICA DENTAL

-10% De descuento
adicional en

todos los tratamientos
INCLUIDO MUTUAS

más que una clínica

facebook.com/marmolclinicadental

Síguenos en

    Más info en nuestra web:
www.marmolclinicadental.com

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

Mejoramos su presupuesto
manteniendo nuestra CALIDAD

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

*Uno por paciente

DÉCIMO DE NAVIDAD DE REGALO 
POR CIRUGIA IMPLANTOLÓGICA*

CLÍNICA DENTAL MARMOL
ESPECIALISTAS EN IMPLANTOLOGÍA,
ORTODONCIA Y ESTÉTICA DENTAL

Mejoramos su presupuesto

DICIEMBRE
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(dill 9:15h). Labors i Patchwork 
(dill 16h). Ganxet  i Mitja (dill 17h). 
Català (dmt 10h). Relaxació (dmt i 
div 16 a 17h i 17 a 18h). Playback (dij 
10h). Mandales (dmt 17h). Ioga (dmc 
16h). Ball En Linea (dmc 17,30h). El 
Quince (dij 16.30h). Informàtica 
(dmt 11h-div 10h i 11h). Taller De 
Memòria (dmc 10h). Anglès Bàsic 
(dij 10.30h) • Sopar-Ball, penúltim 
dissabte de mes. • Jocs de taula 
(cartes - Domino - Rummikub).

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

CASALS //

Associació de gent gran La 
Gatassa. Av. de La Gatassa, 25. 
Mataró. Telf: 93.757.87.30.
• Actuacions: Dimarts 19 desembre 
a les 17h, grup de Country del Casal 
de L'havana. Dimecres 20 desembre 
a les 17h, Coral Gatassa. Dissabte 23 
desembre a les 17 h, Coral "Primavera 
Per La Pau". • Excursions: Divendres 
29 de desembre, visita al Pesebre 
Vivent de Corbera de LLobregat 
(preu 43€). Dijous 18 de febrer, Gran 
Calçotada comarques de la Selva i 
Costa Brava (preu 41€). • Ball di-
mecres 16,30h a la Sala del Bar. • 
Activitats i tallers: Pintura a l’oli. 
Puntes coixí. Coral. Informàtica. 
Artesania. Grup Musical.

UDP. Casal de gent gran 
Les Santes-Escorxador. C. 
Floridablanca, 118. Mataró. Telf: 
93.790.36.72. 
• Pròxima sortida: 20 de desembre 
Dinar Pre-Nadal. • Activitats: Tai-
Txi (dill-dmc 10h). Petanca (cada 
dia de 16 a 18h). Mele de Petanca 

núm. 1799 del 15 al 21 de desembre de 2017

ACTIVITATS //

Els remeis casolans
Divendres 15 desembre / 17.15h / 
Casal Gent Gran Jaume Terradas 
(c. Argentona, 59. Mataró)
Conferència a càrrec de la Cristina 
Martí, cofundadora del Grup d’Estu-
dis i Difusió de Plantes i Remeis del 
Maresme i Vallès. 16è cicle d’activi-
tats formatives per a la gent gran.

MÚSICA: 'La família Strauss i 
el Concert d’Any Nou a Viena'
Dimecres 20 desembre / 18h / 
Foment Mataroní (c. Nou, 11. Mataró).  
Aules Sènior de Mataró d'Extensió 
Universitària. Conferència a càr-
rec de Marc Heilbron (doctor en 
Musicologia per la Universitat de 
Bolonya i professor de l'ESMUC).

Per enviar informació

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: Carrer d'en Xammar, 11. 

Formulari: totmataro.cat/agenda

Gent gran
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medicina interna . medicina làser

Camí de la Geganta, 119, entl. 3a - 08302 MATARÓ - Tel. 93 796 43 57
Plaça Europa, 4, 2n 2a - 25700 LA SEU D’URGELL - Tel. 93 796 43 57

Dietes personalitzades
diabetis, hipertensió, obesitat, cel·lulitis...

Medicina interna

Hores convingudes

Làser 
eliminació de berrugues, cuperosi, queratosi, aranyes vasculars, 
taques, varius i tatuatges

Tractament del dolor amb làser
artrosis, lumbàlgies, tendinitis, epicondilitis, genolls...

Eliminació de varius
crioesclerosis i làser

Eliminació de tatuatges
amb Làser Spectra

Depilació mèdica làser
facial i corporal, per a l’home i la dona

Medicina estètica
farciment (relleno) d’arrugues i llavis

Mesoteràpia infiltracions per a la cel·lulitis
Peelings salicílic i despigmentant
Rejoveniment facial
Cicatrius queloides

www.drpereperez.es   

drpereperez@hotmail.com
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ELECCIONS  
AUTONÒMIQUES
21 DE DESEMBRE DE 2017

SERVEI D’ACOMPANYAMENT 
PER A PERSONES  

AMB MOBILITAT REDUÏDA

La Creu Roja i l’Ajuntament 
ofereixen un servei d’acom-
panyament a les persones amb 
mobilitat reduïda perquè puguin 
exercir el seu dret a vot.

Els interessats han de trucar  
al telèfon d’atenció ciutadana 
010* abans de dimarts 19 
de desembre a les 19 h per 
sol·licitar aquest servei, que es 
realitzarà en ambulància o en 
transport adaptat.

*De 8 a 19 h, de dilluns a divendres.  
El cost de la trucada dependrà en cada cas de 
les tarifes estipulades per cada operador.

Farmàcies

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

Obertes tot l'any de 9 a 22h

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

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

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

Obertes de dilluns a dissabte

EL TORRENT Dl a Ds de 9 a 14 i de 16 a 21
c/Torrent, 7 937 987 004
E. COLL Dl a Ds de 9 a 13,30 i de 16,30 a 20,30
Sant Josep, 30 937 904 340 
A. RUIZ-CARRILLO Dl a Dv de 9 a 14 i de 16,30 a 
20,30. Diss de 9 a 14.   Alarcón, 41 937 901 517
L.M. SERRANO Dl a Dv de 9 a 14 i de 16 a 20,30. 
Diss alterns 9 a 13,30. 
Rda. O’Donnell, 102 937 980 343 
ROMANCES Dl a Dv de 9 a 13,30 i de 16,30 a 
20,30. Diss. de 9 a 14h.
Av. President Tarradellas, 34 935 361 662
P. FARRÉ Dl a Dv de 9 a 14 i de 16,30 a 21. Diss. 
de 9 a 14h  c/Esteve Albert, 43 937 578 491
C.I. DE LA PEÑA Dl a Dv de 9 a 14 i de 16,30 a 
21. Diss. 9 a 14h  Via Europa, 92-B 937 995 540
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Suplement coŀ leccionable
d'informació esportiva
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Telèfon: 937 907 098 

redaccio@eltotesport.com
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Redacció: Josep Gomà 
Disseny: Joan Guillén
Col·laboren: Ferran Ángel, Da-
niel Ferrer (fotos), Àlex Gomà, 
Jordi Gomà, i els serveis dels 
clubs.
Edita: El Tot Mataró S.L.

el Esporttot
Bernat Bonamusa
Handbol Joventut MataróEl Personatge

Protagonista amb dos 
gols decisius per la 
remuntada del seu equip

Opinió Àlex Gomà
Periodista

Tot i que no entenc la gent que 
quan comença a fer una mica de 
fred ja diu que allò de "el Nadal ja 
està aquí", ara no em queda més 
remei que acceptar-ho. Sí, ja veig 
que això ja ho tenim a sobre (i no 
només perquè aquí a la redacció 
comencem a estar empatxats dels 
polvorons que gentilment hem 
comprat per col·laborar en un viat-
ge de final de curs).  

Doncs ara que ja he assumit 
que d'aquí a quatre dies estaré 
menjant torrons, em pregunto, 
esportivament, ¿què n'hem d'es-
perar d'aquest final de desembre? 
Doncs la veritat és que en la majo-
ria d'esports d'equip, quantitativa-
ment poca cosa ja, amb només una 
jornada a la vista. Un últim partit 
abans de l'aturada nadalenca. Una 
darrera cita, després de la qual 
cada equip podrà fer balanç i veure 
quin dels objectius que s'havien 
plantejat a principi de temporada 
s'estan complint i quins no, i veu-
re si cal treballar de valent durant 
aquestes festes per redreçar-ho tot.

Però posem el focus en aquest 
partit, i assumim que guanyar-lo 
no només és cosa dels jugadors i 
entrenadors: en moltes d'aques-
tes cites, sobretot les que es juguin 
a Mataró, el públic hi pot tenir un 
paper important. Llavors, ¿per què 
quedar-se a casa passant fred o 
gastant calefacció si podem anar a 
fer caliu donant suport als nostres 
equips? Va som-hi, no només cal 
fer propòsits a principi d'any. Com 
podeu veure a l'agenda esporti-
va del cap de setmana hi ha grans 
cites al Centre Natació Mataró, al 
Teresa Maria Roca, al Josep Mora, 
a l'Eusebi Millan (gran derbi!), al 
Municipal del Centenari o al del 
Pla d'en Boet. I sí, sense públic un 
partit no és el mateix.

Ja hi serem a temps, la pròxi-
ma setmana de pensar en una cita 
de les que abans es consideraven 
"d'interès general". Un clàssic 
futbolístic que arribarà, a Madrid, 
pocs dies després de les eleccions 
del 21-D i que aturarà el món en 
un horari gens habitual.

L'última oportunitat... de l'any
I si aquest cap de setmana donem suport als nostres?

el Esporttot MINUT ZEROMINUT ZERO

Agenda
CASA

WATERPOLO Divisió Honor Fem.
LA SIRENA CNM - DOS HERMANAS
Dissabte 16 | 12:45h | Complex Joan Serra

HANDBOL 1a Estatal Mas.
JH MATARÓ - MONTCADA
Dissabte 16 | 18 h | Pavelló Teresa M. Roca
 
BÀSQUET Lliga EBA Masc.
MATARÓ FEIMAT- ANDORRA B
Diumenge 17 | 18 h | Palau Josep Mora
BÀSQUET Copa Cat. Fem.
MATARO PARC BOET DORI DORI-
GRES PLATGES MAT.
Diumenge 17 | 16:30 h | Pavelló Eusebi Millán

FUTBOL 2a Catalana
CE MATARÓ- PIFERRER AT.
Diumenge 17 | 17 h | Mpal. Centenari
FUTBOL 3a Catalana
PLA D'EN BOET- MOLINOS
Diumenge 17 | 12:30 h | Mpal. Pla d'en Boet
FUTBOL SALA 3a Div. Estatal
FUTSAL ALIANÇA- BELLSPORT
Diumenge 17 | 12:15 h | Pavelló Teresa M. Roca

 FORA
BÀSQUET Lliga EBA Masc.
EL MASNOU- MAT.PARC BOET
Dissabte 16 | 20:15 h | Pavelló El Masnou
HOQUEI PATINS 1a Est. Masc.
VILANOVA- MIS IBÉRICA CHM
Dissabte 16 | 20:30 h | Pavelló Vilanova

+ INFO: WWW.ELTOTESPORT.COM
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11  QUADIS CN MATARÓ

9  REAL CANOE

QUADIS CN MATARÓ: Mario Lloret (14 
aturades), Ramiro Veich, Samu Ruiz, 
Marc Corbalan (2), Víctor Fernández (2), 
Edu Mínguez (1), Lluc Bertran (2), Raul 
Loste (1), Àlex Codina, Pol Barbena (1), 
Albert Merino, Germán Yáñez (2, 1 de 
p.), Xavier Casabella (ps).

PARCIALS: 2-2, 2-2, 4-2, 3-3

DIV. D'HONOR        
MASCULINA

L'equip mataroní obre forat 
respecte el cinquè classificat

El Quadis CN Mataró va aconseguir 
derrotar el Real Canoe i es consoli-
da en el quart lloc de la classifi cació. 

Des del primer moment l'equip 
local va intentar evitar que arribes-
sin pilotes al boia visitant, Víctor 
Gutiérrez, màxim golejador de la 
Divisió d'Honor. Però no va ser fàcil 
i, a part de provocar exclusions, el 
boia madrileny va fer dos gols que 
van contrarestar els de Corbalan i 
Yáñez. En el segon quart els joves 
Bertran i Loste, novament van po-
sar per davant el Quadis, però sem-
pre amb rèplica visitant. El Quadis 
tancava bé el boia, però els xuts 
exteriors feien mal i al descans 
el marcador estava igualat (4-4).

A la represa continuava la ma-
teixa tònica i els gols locals van 
estar replicats immediatament 
pel Canoe.  El partit guanyava en 
intensitat, i per fi  el Quadis, amb 
una contra de Bertran va agafar 
dos gols d'avantatge. Aleshores, 

El Quadis continua 
en quart lloc
9a jornada (9 desembre)
QUADIS CNM -Canoe .............................11-9
CN Barcelona- Sabadell .......................4-6
Terrassa- Barceloneta ........................3-10
Catalunya- Echeyde Canàries ............ 9-7
Molins- Mediterrani .............................8-17
Navarra- Sant Andreu ......................... 7-12

Classificació 
Barceloneta 27; Terrassa 22; Sabadell 
21; QUADIS CN MATARÓ 17;  Mediterrani 
14; CN Barcelona i Sant Andreu 13, 
Canoe 10; Catalunya 9; Navarra 7; 
Echeyde Tenerife 2, Molins 1.

10a jornada (16 desembre)
Echeyde- QUADIS CN MATARÓ (12 h)

Després de molt de temps el 
Quadis torna a les Canàries 
El Quadis torna a les Illes Canàries 
set temporades després de la darrera 
visita. El Martiánez havia estat un 
equip clàssic de la Divisió d'Honor de 
waterpolo i això havia portat l'equip 
del Quadis 17 vegades a Puerto de la 
Cruz. Ara hi torna amb l'Echeyde –de 
la capital de l'illa de Tenerife– com a 
rival. L'equip canari encara no coneix 
el triomf i tot el que ha pogut fer és 
empatar contra Molins i Navarra.
La darrera visita va ser la temporada 
2010-11 amb victòria per 4-12, una de 
les set aconseguides allà. Els altres 
resultats foren 5 empats i 5 victòries 
locals.

Visita de les andaluses
El dissabte 16 de desembre, a les 
12:45 hores, torna la lliga de Divisió 
d'Honor femenina després d'una 
altra setmana de descans. La Sirena 
CN Mataró, que continua en un poc 
habitual quart lloc, rep la visita del 
Dos Hermanas sevillà, equip que fins 
ara només ha aconseguit un punt en 
tot el campionat. 
L'equip andalús ha visitat 8 vegades 
Mataró, sempre amb derrota, la darre-
ra per 17-3 la temporada passada.

va arribar la polèmica, amb una 
forta picabaralla entre tots els ju-
gadors, i iniciada amb una agres-
sió del boia visitant sobre el jove 
Samu Ruiz. Els àrbitres van tancar 
amb una expulsió per bàndol... però 
l'agressor impune.

El quatre minuts en que els dos 
equips van jugar amb un menys van 
afavorir el Canoe que va empatar a 
l'inici del darrer quart. Però amb el 
partit força descontrolat el Quadis 
va mantenir una mica més la sere-
nitat, va posar-se per davant i un 
gol de Pol Barbena a poc del fi nal 
va donar la tranquil·litat defi nitiva.

Div.Honor Fem.

Real victòria, amb una forta  
'tangana' inclosa

Un partit molt intens. | D.F
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Sant Andreu i Sabadell 
queden enquadrats junts

El passat dimecres dia 6 es va ce-
lebrar el sorteig per a la segona 
fase de grups de l'Eurolliga feme-
nina 2017-18 de waterpolo, per a la 
qual estava classifi cat directament 
l'equip de La Sirena CN Mataró, 
en haver estat protagonista de la 
Final Four de la temporada passada.

L'equip de Florin Bonca ha que-
dat enquadrat en el grup F que 
tindrà per seu la ciutat siciliana 
de Catània, i els rivals a part de les 

La Sirena CNM viatjarà a Catània als peus de l'Etna. | ARXIU

La Sirena CNM anirà a Sicília per jugar la fase de 
grups de l'Eurolliga

El passat 22 de novembre es va ce-
lebrar a la Nau Gaudí l'acord entre 
l'Ajuntament de Mataró i el Centre 
Natació Mataró per a promoure la 
participació de l'equip de water-
polo femení de La Sirena-Centre 
Natació Mataró a la pròxim edició 

Foto de família de l'acte. | CENTRE NATACIÓ MATARÓ

Acord entre l'Ajuntament i el CN 
Mataró per jugar a Europa

de l'Eurolliga que començarà el 
mes gener de 2018 amb la disputa 
de la segona fase. 

L'Ajuntament de la ciutat es-
tava representat per l'alcalde 
David Bote i la regidora d'esports 
Marisa Merchán. El president del 

Centre,Joan Gros, va ser el repre-
sentant de l'equip a l'acte. També 
s'ha de signifi car la presència del 
director general de l'empresa pa-
trocinadora La Sirena, Francesc 
Casabella. Els parlaments van ser 
unànimes a l'hora d'engrescar a 
les jugadores a repetir la fi ta de 
la temporada passada en la qual 
es van classifi car per a jugar la 
fi nal a quatre en un fet sense pre-
cedents al club. 

Tothom n'és conscient de l'enor-
me difi cultat que representa aquest 
envit. El President de l'entitat va 
agrair el compromís de l'Ajunta-
ment en  aquesta nova temporada i 
en aquesta competició on hi juguen 
els millors equips d'Europa. L'acte 
va cloure amb una foto amb les ju-
gadores i els dos entrenadors de 
l'equip que eren presents a l'acte.

amfi triones, de l'Orizzonte Catania, 
seran l'equip rus de l'Ugra Khanty 
Manstsysk i l'equip francès del Lille.

Els altres grups
Grupo E: Olympiacos El Pireu (GRE), Padova 
(ITA), Uralochka (RUS) i Messina (ITA).
Grupo G: Kinef Kirishi (RUS), UVSE Budapest 
(HUN), Vouliagmeni (GRE) i Zuglo Budapest 
(HUN).
Grupo H: Astralpool CN Sabadell, Dunaujvaros 
(HUN), CN Sant Andreu i Utrecht (HOL).

Encara estan per concretar les da-
tes dels partits, però serà evident-
ment ja entrat l'any 2018.

Com hi arriben els rivals?
La Sirena CNM, com hem dit, entra com a 
participant a la Final-4 2017.
L'equip rus de l'Ugra Khanty va quedar 
primer a la fase de grups disputada a Mes-
sina, on va derrotar el Sant Andreu (8-7), 
Messina (10-7) i Heidelberg (15-10).
L'equip italià, Prizzonte Catania, entra com 
a segon del grup de Padova. Va perdre 
contra el Padova (7-10) i va guanyar al 
Lieden holandès (16-8) i al Zuglo hongarès 
(17-13).
El Lille entra com a tercer del seu grup 
disputat a Dunajvaros, on va perdre 
contra l'equip amfitrió (5-12), contra 
el Vouliagmeni (2-20) i va guanyar el 
Glyfada grec (12-7). El Lille va ser el primer 
rival de l'equip femení del CN Mataró en 
competició europea la temporada 2009-10 
a la Copa LEN i se les va guanyar per 14-2. I 
després s'hi ha jugat dues vegades més, la 
temporada 15-16 a Lille a la fase prèvia de 
l'Eurolliga (amb victòria mataronina per 
7-12) i la temporada passada també a la 
fase prèvia, a Padova (amb victòria de les 
noies de La Sirena per 13-5).
Els altres dos equips seran novetat, 
tot i que l'equip mataroní ja ha jugat 
contra equips italians (Messina, Padova i 
Bogliasco) i contra equips russos (Kirishi, 
Izmailovo i Uralochka).
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Ja són vuitens a la taula. | ARXIU

Dimecres passat el Futsal Aliança 
Mataró va guanyar 6-9 a la pista del 
cuer de la categoria, el FS Linyola, 
en un partit ajornat, i s'enfi la fi ns 
la vuitena posició de la classifi ca-
ció del grup III de la 2a B estatal. 
Els mataronins, tot i comptar amb 

Setmana productiva de l'Aliança 
Mataró fora de casa

2a DIVISIÓ B
Grup 3
El Manresa s'escapa a 
l'espera que es jugui 
mitja jornada
1a Jornada (6 de desembre)
Partit endarrerit
Linyola - ALIANÇA MATARÓ .................6-9

14a jornada (9 i 10 de desembre)
Catgas "B" - Dènia ................................4-4
Escola Pia - ALIANÇA MATARÓ ...........4-4
CANET - Manresa ................................... 2-9
Barceloneta - La Unión ........................ 2-4
Cerdanyola - CN Sabadell ...................4-9
Hospitalet - Pallejà ............................ 12/12
Linyola - Salou .................................... 13/12
Floresta - Castelldefels .................... 13/12

Classificació 
Manresa, 36; Castelldefels (-1), 29; Catgas 
"B", 28; Pallejà (-1), Hospitalet (-1) i CN 
Sabadell, 25; Escola Pia, 23; ALIANÇA 
MATARÓ, 21; Barceloneta, 19; CANET, 16; 
Salou (-1), 15; Cerdanyola, 14; Dènia, 12; La 
Unión, 11; Floresta (-1), 8; i Linyola (-1), 0.

15a jornada (16 i 17 de desembre)
Després d'aconseguir quatre punts de 
sis possibles la setmana passada, el 
Futsal Aliança Mataró rebrà la visita 
de l'Hospitalet Bellsport. L'interessant 
partit serà aquest diumenge 7 a les 
11:45h del matí, on els mataronins 
voldran seguir la ratxa.

3a Divisió
Grup 1
L'SPALL CFS Ciutat de 
Mataró torna a la com-
petició intentant aca-
bar amb la mala ratxa
12a jornada (16 i 17 de desembre)
El conjunt mataroní de l'SPALL CFS 
Ciutat de Mataró tornarà a competir 
aquest diumenge 17 de desembre 
a les 19h a la pista de l'Arrels. Els 
groc-i-negres buscaran acabar amb 
un ratxa negativa de resultats, on 
acumulen tres derrotes consecutives. 
Per aconseguir-ho hauran de derrotar 
al conjunt del Bon Pastor barceloní, 
que actualment ocupa la 12a posició 
de la taula, però que ve d'una ratxa de 
quatre victòries i un empat.

6  LINYOLA

9  ALIANÇA MATARÓ

ALIANÇA MATARÓ: Isaac Fernandez, Alex del 
Barco, Carlos Villarin, Cristian Villarin, 
Abdyck Gómez, Mamadu Ceesay, Pol Novo, 
Oriol López, Azhar Chiheb i Eric Izquierdo.

El Juvenil de Nacional del Futsal 
Inlingua Mataró va tancar la pri-
mera volta del campionat de lliga 
amb una victòria treballada a casa 
5 a 2 davant el Palma Futsal. Els 
mataronins acaben el primer tram 
de la temporada amb un balanç de 

El Juvenil de l'Inlingua Mataró 
guanya al Palma i continua líder

13 victòries, 1 empat i 1 derrota i en-
capçalen la taula empatats a punts 
amb el vigent campió, el Barça. 

El partit davant el Palma va ser 
molt igualat i la balança no es va 
decantar pels de casa fi ns als dos 
darrers minuts de partit.

Primera volta pràcticament perfecte. | ARXIU

alguna que altra baixa de renom, 
no van tenir cap problema per em-
portar-se la victòria amb 10 dels 
12 jugadors convocats formats al 
planter.  Destacar el debut dels dos 
juvenils David Peña que va fer un 
gol i de Pablo Fernández que va 
donar dues passades de gol. 

4  ESCOLA PIA

4  ALIANÇA MATARÓ

ALIANÇA MATARÓ: Isaac Fernández, Pol Novo, 
Azhar Chiheb, Oriol López, Carlos Villarin, 
Cristian Villarin, Mahamadu Ceesay, Ab-
dyck Gómez, Eric Izquierdo, Amar Ceesay 
i Alex del Barco.

Empat 'in extremis' 
a Sabadell
Després de guanyar entre setma-
na a Linyola, el dissabte el Futsal 
Aliança Mataró va treure un punt 
de la seva visita a la sempre compli-
cada pista de l’Escola Pia Sabadell. 
Els mataronins van empatar a 4 un 
partit que van anar gairebé tota 
l'estona per davant, però que al 
tram fi nal es va complicar i molt 

fi ns que Pol Novo va aconseguir 
l’empat restant tres segons per 
al fi nal. 
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El visita un rival inèdit, el 
Piferrer Atlètic

L'equip del CE Mataró torna a la 
competició el diumenge a l’hora 
habitual (17 hores) rebent un equip 
inèdit fi ns ara a Mataró, el Piferrer 
Atlètic barceloní que com a local 
juga els seus partits a Can Dragó. 
És un partit de la 15a jornada de la 

2a Catalana: El CE Mataró rep un 
equip de la zona baixa

2a Catalana, ja apropant-se l’equa-
dor del campionat.

El CE Mataró és tercer a la classi-
fi cació amb 27 punts, a 4 del líder, 
que és l’Europa B, i a 3 del segon 
classifi cat que és la Guineueta. Està 
clar que l’equip d’Alberto Aybar 
que està fantàstic fora de casa, 
ha vist com empitjorava la seva 

El Mataró aquesta temporada a casa. | ARXIU

classifi cació després de les tres úl-
times ensopegades a casa (empat 
contra Sant Pol i derrotes davant 
Districte 030 CE i Argentona) i ara 
necessita retrobar-se amb el triomf 
a casa davant un equip que està 
en zona de descens. Però aten-
ció perquè l’equip barceloní, que 
només ha fet 2 punts a casa seva, 
ha guanyat als camps d’Hermes, 
Llavaneres i Sant Adrià, i per tant 
no posarà les coses fàcils. Però el 
Mataró, que no guanya a casa des 
del partit contra el Llavaneres del 
22 d‘octubre no té més remei que 
obtenir els tres punts.

Els altres partits d'interès
Els altres equips de la zona de la classifica-
ció alta tenen aquests partits: 
Europa B (1r amb 31 punts) - Masnou (8è 
amb 24); Sant Adrià (18è amb 5) - Guineueta 
(2n amb 30); Besós BV (12è amb 16)– Ar-
gentona (6è amb 25); Sant Pol (4t amb 26 
punts)- Sant Andreu de la Barca (14è amb 
13);  Llefià (5è amb 26)- Parc (15è amb 11); 
Districte 030 CE (7è amb 25)- Sarrià (9è 
amb 19).

3a Catalana: Interessant derbi 
local al Pla d’en Boet

Imatges de l'enfrontament de la passada temporada. | ARXIU

Aquesta 15a jornada de 3a Catalana 
ens torna a portar un derbi local i es 
juga el diumenge a les 12:30 hores 
al Municipal de Pla d’en Boet, entre 
el Pla d’en Boet CE i la UD Molinos.  
L’equip local ocupa el 15è lloc amb 
13 punts, ara mateix fora de la zona 
de descens, i ha guanyat tres dels 
últims quatre partits. Per la seva 

part la UD Molinos, és 5è amb 26 
punts. La temporada passada el 
resultat va afavorir els visitants 
–“rei dels derbis” de la temporada 
passada– per 1-2.

Aquesta temporada el Boet han 
perdut 7 dels 8 partits jugats al seu 
camp i l’única victòria va ser per 
4-1 davant l’Arenys de Mar. Per la 

seva part, el Molinos ha guanyat 4 
dels 7 partits jugats com a visitant.

Els altres partits que es juguen 
a Mataró són:
Mataronesa (11è amb 17 punts)– 
Poble Sec (12è amb 16), dissabte 
16:30 hores.
Rocafonda (18è amb 10)– Vilassar 
Mar B (17è amb 10), diumenge 12 
hores.

I fora de casa:
Pomar (16è amb 12)– La Llàntia 
(7è amb 23), diumenge 12 hores.
Singuerlín (2n amb 29)- Cirera (3r 
amb 28), diumenge 13 hores.

4a Catalana: 
El líder rep el Rocafonda B
En el grup on juguen els equips mataronins 
de la 4a Catalana el partit més destacat es 
juga aquest dissabte a les 20 hores al Camí 
del Mig on el l’AEiLL Cerdanyola, líder de la 
categoria amb 28 punts, rep el Rocafonda B, 
que és quart amb 21 punts.
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www.gress.es

Del 15 de Diciembre
al 15 de Enero
Mamparas
de baño, con
INSTALACIÓN
GRATUITA

¡LLÉVESE SU REGALO!

PROMOCIÓN!

2P GRESS ARGENTONA 1799.indd   2 13/12/17   15:17



POR LA COMPRA DE
CONJUNTO DE BAÑO

POR LA COMPRA DE LOS 
AZULEJOS DEL BAÑO

¡LLÉVESE SU REGALO!

¡GRIFERÍA
DE REGALO!

¡RADIADOR 
TOALLERO

DE REGALO!

DE REGALO!DE REGALO!DE REGALO!DE REGALO!DE REGALO!DE REGALO!

AZULEJOS DEL BAÑOAZULEJOS DEL BAÑOAZULEJOS DEL BAÑOAZULEJOS DEL BAÑO
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Valor mínimo de compra azulejos 300 € iva incluido. Oferta no acumulable a otras ofertas.Valor mínimo de compra azulejos 300 € iva incluido. Oferta no acumulable a otras ofertas.
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Imatges del passat derbi al Josep Mora. | ARXIU

El Gress Platges de Mataró es 
voldrà prendre la revenja de 
la primera volta

Després de descansar durant 
aquest passat Pont, torna el bàs-
quet de Copa Catalunya, i ho fa 
amb el partit estrella, el derbi ma-
taroní del bàsquet femení entre 
el Mataró Parc Dori Dori Boet i 
el Gress Platges de Mataró que 
s'enfrontaran aquest diumenge a 

Torna el derbi mataroní del 
bàsquet femení, ara al Millan

Torna la competició de lliga EBA 
amb dos atractius partits

les 16:30 al pavelló Eusebi Millán. 
Les de taronja, que juguen de lo-
cals, buscaran reeditar l'èxit de la 
primera volta, on van aconseguir 
batre a les grogues de l'Esportiva 
per 55 a 58 al Palau Josep Mora.

A més a més, en termes esporti-
ves, el derbi arriba en un moment 
molt important de la temporada ja 
que els dos clubs necessiten gua-
nyar si volen mantenir les seves 

possibilitats d'atrapar al grup 
capdavanter format Hospitalet, 
Viladecans i Draft Gramenet amb 
nou victòries i dues derrotes des-
prés d'onze partits jugats. Ara ma-
teix els dos conjunts mataronins su-
men set victòries, amb la diferència 
que el Mataró Parc Dori Dori Boet 
suma tres derrotes per les quatre 
del Gress Platges de Mataró, donat 
que les taronges ja han superat la 
seva jornada de descans.

És important afegir que no tenim 
precedents de resultats de tempo-
rades anteriors perquè aquesta, és 
tot just la primera temporada del 
Boet a Copa Catalunya femenina 
després de l'ascens que va assolir 
la temporada passada.

Harris voldrà ser determinant. | ARXIU

El Mataró Feimat rebrà la visi-
ta de l'Andorra "B" i el Mataró 
Parc Boet visitarà Menorca

La Lliga EBA també torna a la com-
petició després d'aquesta petita 
pausa, i ho farà amb el Mataró 
Feimat rebent la visita el diumen-
ge a les 18h del cuer del seu grup, 
el Morabanc Andorra "B", que no-
més ha guanyat un partit en el que 
portem de temporada, el que ho 

fa, a priori, un partit assequible 
per als de Charly Giralt.

El Mataró Parc Boet, per la seva 
banda, visitarà El Masnou en el 
derbi maresmenc de la jornada, 
aquest dissabte a les 20:15. Un par-
tit molt complicat per als d'Alberto 
Peña que, després de tres victòries 
consecutives, se les hauran amb el 
líder en solitari del seu grup, espe-
rant donar la sorpresa.

L'AE Boet farà la presentació 
de la temporada
Aprofitant el derbi mataroní de 
Copa Catalunya femenina al Millán, 
l'AE Boet realitzarà la presentació 
de tots els seus equips aquest diu-
menge a les 18:30h.

El cartell de l'esdeveniment. | CEDITUn derbi molt exigent. | ARXIU

A superar el cuer. | ARXIU
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22 PALAUTORDERA

24 JOVENTUT MATARÓ

JOVENTUT MATARÓ: Julian 
Felenbock i Quico Sola porters; Jan 
Bonamusa (2), Dani Aguilera (1), Bernat 
Bonamusa (5), Sergi Fuster, Bernat 
Muñoz (3), Manel Núñez (3), Oriol Prat 
(4), Jaume Pujol (2), Rubén Tardío, Oriol 
Vaqué (4), Eric Zambrano, Lluís Plaza.

PARCIALS CADA 5': 4-2, 7-3, 8-7, 10-
12, 12-14, 15-14 descans; 15-16, 17-17, 18-18, 
20-20, 22-20, 22-24.

1A ESTATAL
MASCULINA

El Joventut Mataró va guanyar a la 
pista del Palautordera en un final 
de partit apoteòsic, que li va donar 
la tercera victòria consecutiva en la 
lliga i també la tercera consecutiva 
en aquell pavelló. 

D'entrada l'equip local va sortir 
en tromba, aprofitant les errades 
mataronines per córrer al contra-
atac i per col·locar un 7-3 al mar-
cador als 10 minuts. Però la reac-
ció de l'equip de Jordi Fernàndez 
va ser fulminant, i amb un parcial 
de 3 a 10 va capgirar el marcador 
als 20'. Però al descans, amb tres 
gols de Xavier Sala, l'equip pala-
uenc es posava altra vegada per 
davant (15-14).

A la represa els dos equips van 
augmentar el seu nivell defensiu i 
en els 15 primers minuts només es 
van anotar set gols, i a l'equador de 
la segona part el marcador estava 
empatat a 18 gols.

El marcador anava pujant en 
comptagotes, però l'equip local 
va aprofitar una doble superioritat, 

El líder apallissat a casa
13a jornada (5-9 desembre) 
Esplugues - Sesrovires ...................dia 23
Sant Vicenç - Sant Cugat ................26-22
Bordils B - OAR Gràcia B ................. 36-30
Sant Joan Despí- Granollers B  .....26-29
S.Martí Adr.- Sant Quirze .................24-34
S.Esteve Palaut. - La Roca ..............29-36
Palautordera - JH MATARÓ ............. 22-24
Montcada - Sarrià .............................20-26

Classificació 
Sant Quirze i Sant Martí 24; Sesrovires 
21, La Roca 20; Granollers B 19; Sarrià 13, 
Sant Cugat, Esplugues i OAR Gràcia 11, 
Montcada, JOVENTUT MATARÓ i Sant Vi-
cenç 10; Sant Joan Despí 9; Palautordera 
7; Bordils B 4; S.Est. Palaut. 2.

Bon partit a la vista
El JH Mataró rep el dissabte a les 18 
hores un rival sempre incòmode com és 
el Montcada amb el que està igualat a 
la classificació. L'equip montcadenc ha 
visitat sis cops el Teresa M. Roca amb 3 
victòries locals, 2 visitants i 1 empat (la 
temporada passada a 28 gols).

El Joventut 10è al final 
de la primera volta
13a jornada (6-10 desembre)
Agustinos Alicante - Dominicos ....25-24
La Salud Tenerife- Mislata ..............28-24
Morvedre- OAR Gràcia ......................39-13
S.Joan Despí - Lleidatana ...............28-22
S. Vicenç- Sant Quirze .....................22-26
La Roca - JH MATARÓ .......................26-25
Elda - Amposta....................................24-21

Classificació
Morvedre 25; Mislata 19; Elda 18; La Salud 
Tenerife 16, Sant Quirze 15; OAR Gràcia, 
Sant Vicenç, Agustinos i La Roca 12; JOV. 
MATARÓ 10; Sant Joan Despí 8; Lleidata-
na i Amposta 6, Dominicos Zaragoza 3.
Comença la segona volta
El JH Mataró es desplaça el diumenge 
(12:30 hores) a Mislata en el 1r partit de 
la 2a volta.

ALTRES RESULTATS
2a Catalana: JHM B - Cerdanyola 21-19; 
OR Gràcia B- Llavaneres 34-28. Els dos 
equips maresmencs segueixen en zona 
de "play-off" d'ascens dels seus grups.

Gran triomf amb final apoteòsic a 
Palautordera

per agafar dos gols d'avantatge 
(22-20), quan faltaven cinc mi-
nuts. Semblava que l'equip pala-
uenc tenia el triomf a la mà, però 
l'equip groc-i-negre va treure el seu 
caràcter. La defensa i la porteria 
van mantenir un altíssim nivell. 
Oriol Vaqué va reduir, i després 
Bernat Bonamusa, amb dos gols 
en poc més d'un minut, va capgi-
rar el marcador. I en el darrer atac 
Bernat Muñoz va posar la cirereta 
del 22-24, per obtenir un triomf 
molt valuós.

Plata Estatal Fem.

Remuntada final espectacular. | CEDIDA

La defensa mataronina només va encaixar set gols a la segona part. | CEDIDA
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26 LA ROCA

25 JOVENTUT MATARÓ

JOVENTUT MATARÓ: Noemí Pérez, 
Laia Argelich i Marta Espejo porteres; 
Sandra Fargas (3), Isa Latorre (1), 
Irene Hernàndez (1), Ona Muñoz (6), 
Maria Murillo (1), Clara Poo (8), Ivet 
Rodríguez, Saray Romero (3), Sara Ruiz, 
Marina Seda (1), Zara Verdugo (1).

PARCIALS CADA 5': 1-3, 4-6, 6-8, 8-9, 
11-10, 14-12 descans; 17-14, 18-18, 19-21, 
22-21, 24-23, 26-25.

L'equip mataroní tanca la 
primera volta a Plata amb 
una derrota dolorosa

L'equip femení del Joventut 
Handbol Mataró va avançar a di-
marts el partit del cap de setmana 
a la pista del BM La Roca, corres-
ponent a la darrera jornada de la 
primera volta de la Divisió de Plata 
Estatal. I el va perdre de forma 
dolorosa, amb un gol en el darrer 

segon, que deixa l'equip groc-i-
negre en el 10è lloc a la meitat del 
campionat.

L'equip de Rosi Hernández va 
sortir molt mentalitzat i amb una 
gran concentració defensiva es va 
posar per davant amb tres gols 
d'avantatge que mantenia només 
traspassar l'equador de la prime-
ra part (6-9). Però les roquero-
les van aprofitar dues exclusions 

Rosi Hernández donant instruccions a les seves jugadores. | DANIEL FERRER - ARXIU

El femení del JH Mataró perd a 
La Roca en el darrer segon

L'UEC LG Mataró guanya el derbi 
maresmenc de la 1a Estatal

mataronines per posar-se per da-
vant amb un parcial de 5 a 0. I ja 
van dominar fins al descans.

A la represa l'equip local va aga-
far quatre gols d'avantatge (17-13). 
Va reaccionar l'equip mataroní sota 
l'impuls de Clara Poo i va igualar 
el marcador, portant el partit a un 
final molt emocionant. Es van suc-
ceir molts empats en el marcador, 
fins al 25-25 que Clàudia Ortega 
va trencar en el darrer segon per 
donar la victòria a l'equip vallesà.

Pugen un lloc a la taula. | ARXIU

L'equip mataroní abandona la 
cua de la classificació i renei-
xen les seves esperances de 
permanència

El derbi maresmenc de la 1a divi-
sió Estatal de voleibol va tenir un 
desenllaç sorprenent. El Mataró, 
a la cua de la classificació i molt 
necessitat de punts, i de mostrar 
el nivell de joc necessari per a la 
categoria, va fer el millor partit de 

la temporada contra el Premià de 
Dalt, i va guanyar per un clar 3-0.

Les noies d’Agustín Correa van 
sortir motivadíssimes i amb ganes 
de demostrar que encara tenen 
moltes coses a dir a la categoria.

Un primer set molt ajustat, però 
amb el Mataró sempre per davant 
en el marcador, va ser clau per al 
desenllaç de la resta del partit. En 
un final molt igualat les locals van 
saber estar a l'altura i van cometre 
poquíssims errors. Al final 25-23 
per posar el CV Mataró per davant 
al marcador.

La pèrdua del primer set va afec-
tar molt a les visitants, que en cap 
moment van poder organitzar el 
seu joc amb comoditat, la defensa 
del Mataró i els atacs, principalment 
per zona quatre, feien molt de mal 
a un equip sorprès pel joc del rival 

que tenia al davant. En el segon 
set, l’UEC LG Mataró va guanyar 
més clarament per 25-20.

El tercer set no va tenir cap his-
tòria, les locals molt animades pel 
marcador i pel joc, atacaven una i 
altra vegada sense cap oposició de 
les rivals. Al final, un contundent 
25-16 que deixa al Mataró, fora de 
l'última plaça i empatat a punts 
amb equips que ja estan fora de 
la zona de descens.

El pròxim partit (dissabte 20 ho-
res) a la pista del Bordils, en l'úl-
tima jornada de la primera volta, 
és un partit clau, ja que en cas de 
victòria les mataronines acabarien 
fora del descens i encararien amb 
molt d’optimisme la segona part 
del campionat.

Classificació: Vall Hebron, 27; CN Sabadell, 
23; L'Illa-Grau CAstelló, 20; Sant Cugat "B", 
19; Gran Canaria, 16; Barça "B" i Monjos, 15; 
PREMIÀ DALT, 11; Lleida i Bordils, 9; i UEC LG 
MATARÓ i Almozara, 8.
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PRIMERA ESTATAL 
MASCULINA

Continuen segons, 
però s'estreny la 
classificació
10a Jornada (9 de desembre)
Rivas Lagunas - Alcobendas ................... 1-2
Manlleu - Jolaseta .....................................6-1
Sant Feliu - Maçanet ................................. 6-3
Alpicat - Tordera ........................................ 9-7
Calafell - Vilanova ...................................... 2-1
Vilafranca - Sant Cugat ...........................5-5
MATARÓ - Taradell ..................................... 2-4

Classificació
Calafell 28; MATARÓ i Alcobendas 17; Sant 
Cugat 16; Manlleu 15; Alpicat i Vilanova 
14; Taradell i Vilafranca 13; Tordera i 
Maçanet 12; Sant Feliu 9; Jolaseta 6; 
Rivas Las Lagunas 5 punts.

Un altre desplaçament difícil
Els mataronins visiten aquest dissabte 
16 de desembre la pista del Vilanova, un 
dels perseguidors que es troba només 
tres punts per sota a la classificació, 
i amb clares aspiracions de lluitar per 
l'ascens. La temporada passada s'hi va 
guanyar per 3-5, a veure si es pot repetir 
per no perdre posicions.

S'acaba la primera 
fase
13a Jornada (9 de desembre)
Palau B - Cerdanyola B .............................1-4
MATARÓ - Vilassar .....................................6-0
Igualada - Manlleu B .................................1-0
Noia - Lloret ................................................ 2-4

Classificació grup A
CH MATARÓ 36; Cerdanyola B i Palau B 
25; Igualada 23; Manlleu B 22; Lloret 16; 
Vilassar 9; Noia 0 punts.

Primera fase finalitzada
El passat dimarts ja van acabar la 
primera fase a la pista del Cerdanyola 
B, i ara estan a l'espera de veure com 
queda el calendari de la segona fase 
i amb qui s'han d'enfrontar de l'altre 
grup, per seguir lluitant per retornar a 
l'OK Lliga femenina, categoria perduda 
la temporada passada.

Els mataronins sumen tres 
punts molt importants a la 
pista complicada d'un rival 
directe  

El CH Mataró es va emportar una 
victòria molt important de la pista 
del SHUM Maçanet. El 0-1 va arribar 
en inferioritat després d'una blava 
a Cantero, quan Bartrès va robar 
una bola i sortia sol de contraa-
tac, tot i que el gol ha arribat pel 
penal que li han fet, aconseguint 
Florenza el primer gol del matx. 
Quan restaven menys de quatre 
minuts pel descans, els locals van 
aconseguir empatar.

A la represa, el SHUM s’avança-
va en el marcador al convertir una 
falta directa, fent el 2-1. Finalment, 
el Mataró va poder aprofitar una 

superioritat numèrica i Florenza va 
fer l'empat a dos gols. Quan restaven 
dos minuts, una jugada de tiralínies 
dels mataronins la va acabar Lladó 
fent el 2-3, culminant la remunta-
da. A la jugada següent arribava 
la desena falta local, i Bartrès va 
sentenciar fent el 2-4. Tot i això, 
el Maçanet encara va tenir temps 
de fer el 3-4 a falta de cinc segons 
pel final, amb un xut des de la seva 
meitat del camp.

Sense sort contra el Taradell. | D.F

3  SHUM MAÇANET

4  MIS IBÉRICA CHM

CH MATARÓ: Sergi Grané, Jordi 
Bartrés (1), Eric Florenza (2), David 
Montero i Oriol Lladó (1);  Pablo Fernàn-
dez, Guillem Molist, Àlex Cantero i Àlex 
Mañé (ps).

Victòria de prestigi del Mis Ibérica 
CH Mataró a Maçanet

N. Catalana fem.

Els osonencs van superar als 
homes de Quim López, que no 
van trobar la manera de 
controlar el partit 

El Mataró tenia un compromís a pri-
ori més assequible amb el Taradell, 
però els osonencs van saber uti-
litzar les seves armes per empor-
tar-se la victòria. El partit de se-
guida es va posar molt de cara 
pels visitants, que al minut qua-
tre ja guanyaven 0-2. Tot i això, el 
Mataró va reaccionar i abans del 
descans empataven gràcies als gols 
de Montero i Cantero de contraatac. 
Els locals també van desaprofitar 
dos penals que els podrien haver 
posat per davant.

A la represa, altre cop els visitants 

de seguida s'avancen de nou al pri-
mer minut, després de robar una 
pilota. Una altra bola perduda va 
acabar de condemnar al Mataró, 
ja que quan faltaven tretze minuts 
el Taradell amb un contraatac ràpid 
va marcar el 2-4. Els locals van se-
guir-ho provant però sense trobar 
el camí de la porteria osonenca, 
sempre amb xuts llunyans i amb 
poques ocasions de perill.

2  MIS IBÉRICA CHM

4  CP TARADELL

CH MATARÓ: Sergi Grané, Jordi Bar-
trés, Eric Florenza, David Montero (1) i 
Oriol Lladó equip inicial; Guillem Molist, 
Àlex Cantero (1) i Àlex Mañé (ps).

Quim López donant instruccions. | D.F

Topen amb el Taradell tres dies després
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Després de la primera derrota 
de la temporada, recuperen el 
camí de la victòria

Partit amb poca història el dispu-
tat el passat diumenge al Jaume 
Parera i León, ja que el Club Hoquei 
Mataró ja guanyava 4-0 a mitja part 
i en cap moment va arribar a patir 
per la victòria, ja que davant tenia 
un Vilassar que va posar molt pocs 
problemes. Els gols de la primera 
part van ser de Mompart per par-
tida doble, Canal i Fontdeglòria.

A la segona part Florenza va aca-
bar d'arrodonir el resultat amb dos 
gols més, un d'ells de falta directa, 

i el Mataró es va imposar per 6-0. 
El Vilassar va tenir molts proble-
mes per arribar a la porteria local, i 

6  CH MATARÓ 

0  VILASSAR

CH MATARÓ: Ariadna Escalas I Paula 
Lladó (PS); Carla Naranjo, Ariadna 
Chiva, Marta Mompart (2), Júlia 
Canal (1), Anna Fontdeglòria (1) i Aina 
Florenza (2).

Les mataronines celebrant un dels gols de la tarda. | DANIEL FERRER

Victòria fàcil del CH Mataró 
en el derbi comarcal

només va tenir mitja dotzena d'oca-
sions en tot el partit. A falta d'un sol 
partit per tancar la primera fase, el 
que es va jugar aquesta setmana 
(amb l'edició de la revista ja tan-
cada) a la pista del Cerdanyola B, 
el segon classificat, i que per tant 
és important perquè segurament 
seran punts que s'arrossegaran a 
la segona fase.

Després de la primera derrota 
de la temporada, recuperen el 
camí de la victòria

En partit endarrerit jugat el dia 3 
de desembre, el Quadis CN Mataró 

es va veure sorprès per l'Olot, 
que estava força més avall a la 
classificació.

Els de la Garrotxa van guanyar 
per 3-4 en partit que es va decidir 

La segona derrota del Quadis CN 
Mataró arriba en derbi català

en el doble, una novetat introduïda 
aquesta temporada per als partits 
que acaben en empat a 3 després 
dels sis individuals.

Els resultats van ser Xavier Peral- 
Caymel 2-3; Yordi Jason Ramos- 
Roca 2-3; Sergi Grau- Piella 3-1; 
Peral- Roca 3-1; Grau- Caymel 1-3; 
Ramos- Piella 3-1; Grau/Peral- 
Caymel/Roca 1-3.

La classificació està així: Alicante 
12 (7 jugats), QUADIS CNM 12 (en 8), 
Mijas 10 (en 6), Badalona, Borges B, 
Hispalis, Olot 10 (en 8), Alzira 6 (en 
8), Ripollet 4 (en 7), Huetor Vega i 
La Zubia 4 (en 8), Calella 0 (en 8).

Aquest cap de setmana el Quadis 
juga dos partits a Andalusia, el 
dissabte a Mijas i el diumenge a 
Sevilla contra l'Hispalis.

Derrota davant de l'Olot al desempat. | ARXIU

Les mataronines, molt superiors. | DANIEL FERRER
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Gran èxit del Tonbal. | CEDIDA

de la Reina de 2018 en una seu 
encara per determinar. Les  noies 
d'Èric Surís són segones a Lliga 
Femenina 1 amb tan sols dues der-
rotes, només una més que el líder, 
el Perfumerías Avenida.

A més a més, les gironines també 
han superat el seu grup de l'Euro-
cup després d'aconseguir la pri-
mera posició. D'aquesta manera, 
esperen rival, que sortirà d'entre 
l'Olympiacos i el Sepsi, per a l'eli-
minatòria de setzens de final que 
es disputarà el 4 i l'11 de gener.

L'Uni Girona de Rosó Buch i Núria Martínez
es classifica per la Copa i avança a Europa

Les mataronines Rosó Buch i 
Núria Martínez, que formen part 
de la plantilla de l'SPAR Citylift Uni 
Girona, van complint els objectius 
de la temporada i ja s'han classificat 
per a la propera edició de la Copa 

Celebrant el 1r lloc. | @UNIGIRONA

Els passats dies 8 i 9 de desembre la 
Ciutat Esportiva de Blanes va acollir 
una nova edició dels Campionats 
Territorials de Catalunya que or-
ganitza la Lliga Catalana de Futbol 
Sala de la FCF. Un any més el Futsal 
Mataró hi va estar representat en 
aquesta cita amb 16 jugadors que 
van formar part de les diferents se-
leccions de la comarca del Maresme.

En categoria femenina, el Mares-
me va aconseguir uns excel·lents 
resultats, proclamant-se campió 
en categoria cadet i subcampió 
en categoria juvenil. En categoria 
masculina cap dels combinats ma-
resmencs va aconseguir passar a 
la fase final del torneig.

D’aquesta manera tres jugado-
res del club –Sara Ibañez, Maria 
Domènech i Sara Carbonell– es van 
proclamar campiones de cadet des-
prés que el Maresme s’imposés a 
la gran final al combinat del Baix 
Llobregat i la Catalunya Central.

El Tonbal aconsegueix el 
campionat en categoria infan-
til Poomsae

Entre els passats dies 7 i 10 de 
desembre es va disputar a la 
Comunitat Valenciana el campionat 
d'Espanya de clubs de Taekwondo 
en les vàries categories, on hi van 
participar prop de 4000 partici-
pants de tot l'estat espanyol. Els 
clubs mataronins del Tonbal i el 
Hwarang i van ser presents, amb 
especial èxit per als primers, que 
van aconseguir la primera posició 
en categoria infantil de Poomsae.

Però el Tonbal, a part de la pri-
mera posició per equips, va acon-
seguir fins a 12 medalles, dividides 
en 2 ors, 5 plates i 5 bronzes. Els 
ors van ser per a Jon Avellaneda, 
en cadet infantil masculí, i Sergi 

El Futsal Mataró a 
les sel. comarcals

La delegació del F, Mataró. | CEDIDA

Serpukhovitinov en benjamí mas-
culí. Les plates per a les parelles 
Marta Calzada i Héctor Poza (júni-
or), Marta Montoro i Imanol Martín 
(cadet), Toni Moreno (Màster-1 mas-
culí), Wail Eddehbi (aleví masculí) i 
Carlota Hidalgo (combat precadet). 
Finalment, els bronzes van ser per 
a Marta Montoro (cadet femení), 
Imanol Martín (cadet masculí), 
Sonia Martín (Màster-1 femení), 
Abril Martín (aleví femení) i Abril 
González (benjamí femení).

El Hwarang, per la seva banda, va 
sumar un or i una plata. El primer 
lloc va ser per a Iris Vilardaga en 
categoria aleví femení, i el tercer 
per a Maria Correro en cadet in-
fantil femení. 

L'equip del Hwarang. | CEDIDA

Bons resultats mataronins al 
Campionat d'Espanya de clubs
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Plaça d’Espanya 18, Mataró (al davant del Parc Central) · 937 41 12 69

·  Galta de porc ibèric amb ceps i tòfona negra a l’Armanyac.

·  Melós de garrinet brasejat amb el seu suc, parmentier de
 carbassa i compota de poma a la canyella.

·  Mandonguilles de rap amb carxofes del Maresme i cloïsses.

·  Escudella i carn d’olla.

·  Pollastre de pagès amb escamarlans.  

·  Calamars farcits de secret ibèric i ceba caramel·litzada
 amb salsa d’ametlles.

·  Suquet de rap i llagostins. 

www.boccarestaurant.com/nadal

diumenge 24 (Nit de Nadal)

dilluns 25 (Nadal) 

dimarts 26 (Sant Esteve)

diumenge 31 (Cap d’Any) 

dilluns 1 (Any Nou)

divendres 5 (Nit de Reis) 

dissabte 6 (Reis)

GENER

INFORMACIÓ i COMANDES ONLINE:

DESEMBRE

MENÚ CATERING DE NADAL:
Tastet de 8 primers plats degustació per persona

      un segon plat a escollir:

*  MENÚ COMPLET: entre 38,95 i 45,00 € 

A CASA TEVAEL MENJAR DEL



El torró és un dels ingre-
dients estrella del Nadal 
a taula. És per això que 

des de Tot a Taula ens volem fixar 
aquesta setmana en tots aquells 
productes que, mantenint la for-
ma i l'essència de la tradició, van 
més enllà de l'alineació clàssica 
de xixona, alacant, crema cre-
mada, xocolata o massapà. Si bé 
la convenció apunta als gustos 
clàssics per l'hora de les postres –i 
també la sobretaula, que s'allar-
ga– ja fa anys que el món del torró 
ha fet un salt cap a gustos, formes 
i ingredients del tot sorprenents. 
L'originalitat és, en molts casos, 
valentia i ens pot propiciar un 
Nadal diferent al paladar.

Sorprèn amb...

TORRONS
atrevits!
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La
RECOMANACIÓ

UN TORRÓ
per a CADA DIA!

En molts casos les festes con-
sisteixen en menjar plegats, 
els mateixos amics o famílies, 
durant una sèrie de dies. Una 
manera de sorprendre pot ser, 
precisament, escollir un torró 
singular diferent per cada gran 
àpat i, així, afegir un al·licient a 
l'hora de les postres. Proveu-ho! 

gastronòmica

Així, les combinacions per exem-
ple amb diferents tipus de licors o 
begudes alcohòliques acostumen 
a tenir bona sortida. Hi ha torrons 
de cervesa, de ratafi a, de mojito 
i fi ns i tot de cigaló –és a dir, de 
"carajillo"– que ens relliguen el 
propi postre amb el gust de la co-
peta posterior.

Un altre àmbit en el que els 
mestres pastissers juguen és en 
la combinació entre dolç i salat 
que s'exemplifi ca en la popula-
ritat que ha agafat un ingredient 

com els populars "quicos" que 
ofereixen contrapunt i textura a 
propostes ben xocolateres.

Com en totes les apostes, el risc 
a vegades pot no ser a prova de tots 
els paladars. Combinar la dolçor 
amb altres elements com el cí-
tric pot tenir detractors, però de 
la mateixa manera que xocolata i 
taronja combinen des de temps 
immemorials, el catàleg de pro-
postes agosarades als obradors, 
botigues i pastisseries és notable: 
busqueu-hi el vostre preferit!

Sorprèn amb...

TORRONS
atrevits!

núm.1799 del 15 al 21 de desembre de 2017
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Si et ve de gust una pizza feta a 
mà per un pizzer declarat patri-
moni de la humanitat a Mataró, 
atenció. A Taller de Pizzes te-
nen el pizzaioli napolità Max 
Dome Prisco fent l'autèntica 
pizza napolitana. Una massa 
artesana feta per ell amb els 
millors ingredients a sobre i 
feta en forn de llenya.

Prova-la i entendràs per què 
ha estat declarada Patrimoni 
de la Humanitat.

Plaça de les Tereses, 5
També a casa! 935143567
www.tallerdepizzes.com

Troba-la a:
TALLER DE
PIZZES

la pizza
napolitana:
patrimoni de
la humanitat!

La pizza napolitana ha estat 
reconeguda aquest dijous 
com a Patrimoni Cultural 

Immaterial de la Humanitat per 
la Unesco, tal com ha anunciat 
el comitè intergovernamental a 
l'illa de Jeju. 

La pizza napolitana, fruit de la 
feina dels pizzaioli, consisteix a 
preparar la massa de la pizza en 
quatre etapes per acabar-la en-
fornant –en un forn de llenya– i 
donant-li voltes. La Unesco consi-
dera que aquest plat valorat inter-
nacionalment “s'ha de conservar 
pel seu important valor cultural”. 

En aquesta llista, que inclou 

elements com els castells –que 
ho van ser declarats el 2010– o les 
falles de València, busquen mobi-
litzar la cooperació perquè aquest 
patrimoni es pugui mantenir. 

3.000 pizzaioli
Actualment es calcula que només 
queden 3.000 pizzaioli a Nàpols 
fent la pizza de la manera tradi-
cional i per això la Unesco propo-
sa fer activitats culturals perquè 
els joves puguin aprendre aquest 
ofi ci, que es considera un art. De 
fet, cal una habilitat especial per 
fer la massa i després enfornar-la, 
tot i l'aparent senzillesa dels in-
gredients. 

A TAULA #totataula
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TALLER DE
PIZZES

La Pastisseria Avinguda és un 
establiment que durant tot l'any 
ofereix postres i pastissos ela-
borats amb mètodes tradicio-
nals i altres d'autor, amb ingre-
dients de primera qualitat. Per 
Nadal, a més, cada any oferei-
xen un seguit de postres que 
endolceixen les festes. Cal po-
sar l'accent en l'àmplia varie-
tat de torrons que s'hi poden 
trobar aquest any, alguns de 
tradicionals i d'altres ben ori-
ginals, així com en les neules i 
els polvorons.

A més del clàssic torró de 
Xixona, el d'Alacant o el de 
iema, a la Pastisseria Avinguda 
s'hi pot trobar enguany per pri-
mera vegada el torró de te chai, 
el de crema de taronja amb 
Ganache de taronja, el de qui-
cos i, per últim, el de vainilla, 
caramel i nous de macadàmia. 
També posen a la venda un tor-
ró apte per a persones veganes 
fet de xocolata negra 70% i 
gerds. Per últim cal destacar 
que des de la pastisseria han 
optat per tornar a oferir alguns 
torrons que l'any passat van 
ser tot un èxit. Aquests són el 
de patates fregides amb Peta 
Zetas, el de guinduia i arròs in-
fl at, el d'ametlla i el d'avellana 
amb xocolata del 70%.

A cada llar per Nadal tampoc 
hi poden faltar els polvorons i 
les neules clàssiques elabora-
des amb productes de primera 
qualitat i amb receptes tradicio-
nals. També trobareu les noves 
neules recobertes de xocolata 
blanca amb gerds i tot tipus de 
polvorons artesans.

Els torrons

MÉS
ORiGINALS

núm.1799 del 15 al 21 de desembre de 2017
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Els àpats familiars o de 
grup són un clàssic ja no 
tant de Nadal sinó, pre-

cisament, d'aquestes setmanes 
prèvies. A partir d'avui divendres i 
fi ns la setmana que ve els restau-
rants s'ompliran a pràcticament 
cada servei d'amics, companys 
de feina i famílies amb ganes de 
complir amb el ritual d'entau-
lar-se i celebrar les festes plegats 
amb bones viandes. L'elecció del 
restaurant, en si, acostuma a ser 
objecte de decisió aliena: a les 
famílies manen els pares i a les 
empreses els "jefes" i no cal fer-
hi més menció- És en el tipus de 
menjar i el format, si dona més o 
menys per compartir on podem 
incidir entre les diferents opcions, 
totes elles suculentes, per treure 
el ventre de pena.

Tinguem presents, doncs, 
els nostres gustos i confi em en 
les cartes dels restaurants per 

menús
variats!

Àpats en 
grup..

A RACIONS ARROSSOS

es collir. Si és un àpat compartit, 
una opció pot ser la de fer que no 
tothom de la taula tingui el seu 
propi plat sinó que siguin les ra-
cions les protagonistes. L'evolució 
sofi sticada del piscolabis, amb els 
plats anant d'una banda a l'altra no 
només permet que hi hagi aquest 
gest de compartir –quasi de team 
building– sinó també poder tastar 
més especialitats de la carta de 

l'establiment de torn. En molts 
restaurants, de fet, ja taxen les se-
ves "safates" de producte fresc de 
la millor qualitat que, quan surten 
a taula, permet que tothom mengi 
de forma conjunta i no s'ocasionin 
aquells episodis d'espera entre 
els plats dels uns i els dels altres.

Si som més de plats, caldrà parar 
atenció a la carta i deixar-nos guiar 
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LES 5
RECOMANACIONS

Els restaurants se sabran adaptar 
a gustos, intoleràncies i 

preferències per un menú de 10

ENTRANTS MARISC CARNS

sempre pel cambrer. De debò: la 
pregunta de quina és l'especialitat 
de la casa ens pot obrir la porta a 
possibilitats que en molts casos 
queden fora de la carta. L'arròs 
del dia, el peix fresc que ha vingut 
directe de la llotja o la carn que 
només es té en ocasions especi-
als rarament apareixerà a la llista 
de plats: pregunta sempre i si et 
recomanen, escull. 

Una bona recomanació és, si 
vas a dos plats copiosos, optar per 
un entrant en forma d'amanida 
completa que no t'afarti d'en-
trada. Això et permetrà concen-
trar-te en un segon plat on pots 
aprofi tar que l'ocasió és especial 
i atrevir-te amb la carn selecta, el 
peix més exquisit o, fi ns i tot, una 
simfonia de marisc. La nostra re-
comanació és –aquí sí– deixar-se 

anar i depenent de si som més de 
carn o peix segellar amb un senyor 
segon un àpat que hem de gaudir 
per tancar un dels àpats més re-
cordats de l'any.

núm.1799 del 15 al 21 de desembre de 2017

Pregunta sempre si 
hi ha alguna 

especialitat o plat 
fora de carta: pot ser 

la millor aposta
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CONCURS
D'INSTAGRAMD'INSTAGRAMD'INSTAGRAM

@aliciarm1983

mel i mató, excepcional!

Compartir visualment els 
millors plats que cuinis 
o que mengis: aquest és 

el repte del Concurs d'Instagram de 
#totataula amb el que us #totataula amb el que us #totataula

proposem que etiqueteu així els 
millors plats i, així, optareu a regals 
gastronòmics dels millors restau-
rants de la comarca.
De cara a les festes de Nadal o en 

#totataula

Participa!
Comparteix els millors 

plats d'aquestes festes i 

tindràs menús de regal!

els propers dies d'àpats i menjars, 
pensa a penjar a la xarxa les 
millors imatges. Entre tots farem 
gran la comunitat iger gastronò-
mica del Maresme.

TOT a taula / food & drinks
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Primeros a escoger
Sopa de Navidad con galets y pilota.

Ceviche de langostinos y mango.
Gambas a la plancha.

Canalones de Navidad caseros.

Primeros a escoger
Sopa de pescado y marisco.

Ensalada de salmón marinado.
Concha de brandada gratinada.

Piña rellena de marisco.

Menú Año nuevo y Reyes

Postre
Crema catalana quemada casera

o yogur griego con arándanos casero.

Postre
Macedonia de fruta natural

o puding casero con nata y caramelo.

28€

28€

Bebidas
Pan, vino, refresco y café.

Bebidas
Pan, vino, refresco y café.

Segundos a escoger
Merluza con� tada con ajos tiernos.

Muslitos de pollo rellenos.
Entrecot al gusto

(pimienta verde, plancha o salsa roquefort).

Arroz caldoso con bogavante.

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

Pierna de cordero al horno.
Paella de bogavante.

I.V.A. Incluido

I.V.A. Incluido

Menú especial niños 50%

Menú especial niños 50%

Menú Navidad y San Esteban
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Cinesa Mataró Parc
902  333  231 · Golfes: dv. i dissabtes · Matinals: dis., dg. i festius 

Star Wars 8  12:00  12:20  16:00  17:00  18:00  19:00  19:30  20:00  

 21:00  22:00  23:00  00:00        [dv.-dg. + dc.]  20:30  23:30     

 [dv. + dl.-dm. + dj.] 19:30    [dv.-ds.] 22:30   

 [En VOSE + 3D] 12:30           [dm. VOSE]  20: 30            [En VOSE]  12: 10

 [En català] 12:15  15:45  18:45  21:45

Se armó el belén  12:15  16:00  18:05        [dv.-ds.] 20:30

Un intercambio por Navidad [ds.] 12:00   [En cat.] [dg.] 12:00

My little pony 15:50

El gran desmadre 01:00         [dl.-dj.] 22:40

Suburbicon [exc. dm.] 22:45           [dm. VOSE]  22:45

Perfectos desconocidos [ds.-dg. + dc.] 19:30

Coco 12:00  12:15  16:15  17:00  18:00  19:00        [sin corto] 20:30

Dos padres por desigual [dg.-dj.] 22:40             [dl.+dj.] 20:30  

Wonder [En català]  15:45

 12:10  18:05  20:10  01:00         [exc. dm.] 22:35        [dm. VOSE]  22: 35   

Paddington 2 15:50

Saw VIII 01:00         [dg.-dj.] 20:30 

Asesinato en el Orient Express  

 15:45  18:05  20:00  22:30  01:00

La liga de la justicia 22:30  00:50

Yo-Kai Watch. La película 12:15

El secreto de los Marrowbone 01:00

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

Oro 18:00 - 20:00 (db. 16 i dl. 18 des.) 

The Square 20:30 (18 gener) (VOSE)

Ocine Arenys
93 792 33 90 · Golfes: dissabtes

Star Wars 8  16:00  17:00  18:00  19:00  21:00  22:00

Se armó el belén  16:00  17:00  19:20  [dv.+dl.-dj.] 18:00  20:00

La pell freda [passe tancat]  [ds.-dj.] 11:30

Suburbicon 20:40  22:40             [dv.+dl.-dj.] 20:30  22:30

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

Coco + Corto Frozen 16:00  17:00       [dv.+dl.-dj.] 18:00

Coco 18:30       [dv.+dl.-dj.] 20:00

Perfectos desconocidos 16:00  18:40  20:40  22:40  

 [dv.+dl.-dj.] 18:00  20:00  22:15

Dos padres por desigual 20:00         [dv.+dl.-dj.] 18:00

Paddington 2 18:00

Asesinato en el Orient Express 20:00  22:15

La liga de la justicia 22:00        [dv.+dl.-dj.] 22:15

Thor: Ragnarok 22:00

Golfes: sessions a partir de les 00.00 
Matinals: sessions abans de les 13.00 
Estrena  · En verd: sessió 3D 
En vermell: Dis., diu. i festiusCinemes

www.totmataro.cat/cinema
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  El Dia Internacional del Migrant 
se celebra el 18 de desembre i 
Mataró se suma per primera ve-
gada amb l’organització d’un acte 
cultural aquest divendres 15 de 
desembre, a partir de les 17.30 h, al 
passatge de la plaça de la Muralla. 
L’acte consistirà en la pintada 
d’un mural per la convivència i 
el passi del documental “Caure 
del Niu” de la directora Susanna 
Barranco i que forma part del pro-
jecte Fronteres, que compta amb 
el suport d’Amnistia Internacional, 
la Fundació Hospital Pere Claver i 
la Direcció General d'Atenció a la 
Infància i l'Adolescència (DGAIA).

Documental sobre els migrants 

L’acte, que està organitzat 
conjuntament per l’Ajuntament 
de Mataró, l’Associació de Veïns 
de Mataró Centre, la Unió de 
Cooperadors i la productora 
audiovisual Clack Produccions, 
té com a objectiu fer visible la 
realitat del fet migratori. 

La proposta va dirigida a tota la 
ciutadania per promoure i cons-
cienciar sobre la realitat del fet 
migratori, les actituds dels paï-
sos d’acollida, els drets humans i 
per refl exionar sobre el racisme i 
els estereotips predominants a la 
societat envers les persones pro-
vinents d'altres països.

  

Pregunta de la setmana
Quin és el planeta originari de 
tota la saga d'Star Wars?

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

Resposta del núm. 1797
"Good Will Hunting"

Guanyadors:
· Sergio Cruz Clavero
· Òscar Ortega Gàlvez

RECOLLIU LES
ENTRADES

DIRECTAMENT
A LES TAQUILLES
D'OCINE ARENYS

Més informació a:
www.totmataro.cat/cinema

UNA SECCIÓ
PATROCINADA PER

Concurs de Cine
2 entrades dobles

Projecció de "Caure del niu" a la Plaça de la Muralla

núm. 1799 del 15 al 21 de desembre de 2017
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Cinemes Les estrenes núm. 1799 del 15 al 21 de desembre de 2017

STAR WARS

Una nova entrega de la gran saga és 
el film Star Wars: los últimos Jedi. En 
aquest cas els herois de 'El despertar 
de la força' s'uneixen a les llegendes 
galàctiques en una aventura èpica que 
desbloquejarà vells misteris de la força.
Direcció:  Rian Johnson
Intèrprets: Daisy Ridley,  John Boyega,  
Adam Driver
150min

SE ARMÓ EL BELÉN

En Bo és un burro petit i molt valent que 
desitja una vida menys rutinària. Un dia 
reuneix el coratge necessari per marxar 
de viatge, així complint l'aventura del 
seu somni. Coneixerà una ovelleta, un 
colom, una estrella, tres camells i molt 
més. Tots junts seran els herois no reco-
neguts del primer Nadal. 
Direcció: Timothy Reckart
Animació. 86min

UNA ESPECIE DE FAMÍLIA

La Malena és una metgessa de Buenos 
Aires. Un dia rep una trucada perquè 
ha de viatjar al nord del país perquè el 
bebè que esperava està a punt de néixer. 
Comença un viatge incert en el qual 
s'enfrontarà a obstacles morals i legals.
Direcció: Diego Lerman
Intèrprets: Bárbara Lennie,  Daniel 
Aráoz,  Claudio Tolcachir
95min

INTERCAMBIO POR NAVIDAD

Un fuster amant del Nadal s'esforça 
perquè els seus tres fills tinguin unes 
vacances de Nadal perfectes. Quan co-
neix al Pare Noel decideixen canviar-se 
els papers durant aquest Nadal. Així els 
seus fills viuran unes vacances úniques. 
Direcció: Terje Rangnes
Intèrprets:  Thor Michael Aamodt,  An-
ders Baasmo Christiansen
70min

ALANIS

L'Alanis és una treballadora sexual i 
mare d'un nen petit que es trobarà en-
mig d'una lluita aferrissada per fer-se 
un lloc en una societat molt tancada. Un 
drama situat a l'Argentina que ha rebut 
dos premis del Festival de Sant Sebastià.  
Direcció: Anahí Berneri
Intèrprets: Sofía Gala,  Dante Della Pao-
lera,  Santiago Pedrero
82min

LA HERIDA

Un obrer té per costum participar cada 
any en un ritual d'iniciació per joves. 
Seran circumcidats i 'preparats' per ser 
homes. Un jove homosexual es troba 
envoltat de crítiques i pressions mentre 
oculta el seu amor.
Direcció: John Trengove
Intèrprets: Nakhane Touré,  Bongile 
Mantsai,  Niza Jay Ncoyini
88min
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l'accent a tota la informació que 
es pot saber d'una persona a partir 
del seu grup sanguini. 

La campanya estarà acompa-
nyada de diverses activitats per a 
tots els públics amb la participació 
de diversos col·lectius i entitats 
culturals de la ciutat. La Marató de 
Donants de Sang compta amb la 
col·laboració de l’Ajuntament de 

 Mataró es prepara per a una nova 
marató que pot ajudar a salvar vi-
des: la Marató de Donants de Sang. 
Serà el dimarts 19 de desembre 
al Foment Mataroní i S'hi podrà 
donar sang de 10 a 22h de forma 
ininterrompuda. Sota l'eslògan 'La 
teva sang diu coses. Comparteix-
la', els organitzadors del Banc de 
Sang i Teixits (BST) volen posar 

L’eslògan de l'edició 2017, dimarts al Foment, 
és “La teva sang diu coses. Comparteix-la” 

Més solidaritat a la Marató 
de Donants de Sang

La jornada es podrà seguir també a les xarxes amb #MSangMataró  Arxiu 

Mataró i l’Associació de Donants 
de Sang del Maresme, entres altres.

La Marató arriba més de tres 
mesos després dels atemptats 
de Barcelona i Cambrils. Aquest 
període és el temps mínim que 
ha de passar entre les donacions 
que pot fer un mateix donant. 
Concretament, els homes poden 
donar sang quatre vegades a l'any 
i les dones tres. Per tant, les perso-
nes que van fer donacions arran 
dels atemptats ja podran donar 
novament durant el dimarts 19 
de desembre.

Un hàbit cívic
La donació voluntària i altruista de 
sang és indispensable per ajudar i 
atendre els malalts de Catalunya. 
Segons el BST, es calcula que dià-
riament es necessiten entre 800 i 
1.000 donacions de sang. Cal des-
tacar que de cada donació de sang 
se’n benefi cien com a mínim tres 
persones, ja que durant el proces-
sament de cada bossa s’obtenen 
concentrats d’hematies o glòbuls 
vermells, plaquetes i plasma. Tots 
aquests components de la sang 
caduquen uns dies després de la 
donació i, és per aquest motiu, que 
és necessari donar-ne de forma 
regular. | Laia Mulà
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Voluntaris classificant aliments a l'Entorn

Ara fa un any –el 15 de desembre de 2016– va néixer 
el Centre de Suport Alimentari l'Entorn. Es tracta d'un 
gran espai situat al carrer Casto Méndez Núñez de 
Mataró que es va crear per oferir un servei acurat a 
les famílies que es trobessin en una situació de vul-
nerabilitat o exclusió social. Conegut com l'Entorn, 
l'espai simula la distribució d'un supermercat en el 
qual les famílies benefi ciàries poden accedir amb un 
carretó i agafar els productes que prefereixin amb 
un límit d'unitats i punts.

L'Entorn es va dissenyar com un sistema d'auto-
consum en què cada benefi ciari escull els productes 
en funció del nombre de punts dels quals disposa i 
del nombre de punts que val cada producte. Els tèc-
nics socials prèviament avaluen la situació econò-
mica de cada família i el nombre de membres de la 
unitat familiar per, fi nalment, assignar-los uns punts 
dels que disposen per adquirir productes. Això sí, 
per exemple, si un bric de llet val 2 punts i el bene-
fi ciari en disposa de 90, no pot agafar-ne 45 per-
què el nombre d'unitats de brics de llet està limitat. 

M 
entre que anteriorment els ma-
taronins benefi ciaris d'ajudes 
alimentàries rebien lots de pro-
ductes amb aliments diversos, 

ara disposen d'un gran supermercat simbòlic 
en el qual poden escollir els productes que més 
s'adeqüen a les seves necessitats. Es tracta del 
Centre de Suport Alimentari l'Entorn, on mitjan-
çant un sistema de punts poden adquirir fi ns a 
un nombre concret d'aliments una vegada al 
mes. Descobrim el funcionament d'aquestes 
grans instal·lacions durant el seu primer any de 
vida, les xifres obtingudes i la tasca realitzada 
pels seus voluntaris.

El rebost social

REPORTATGE
Text: Laia Mulà

Fotos: Daniel Ferrer

Ja fa un any que l'Entorn treballa per proveir 
d'aliments les famílies amb menys recursos 
econòmics de Mataró
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La resta de punts els pot gastar en altres productes 
fi ns a sumar els 90 punts dels quals disposa.

Quan arriben a l'Entorn, amb un dia i hora assignats, 
els usuaris s'acrediten i esperen el seu torn. Durant la 
compra simulada, els benefi ciaris van acompanyats 
d'un voluntari procedent de la Creu Roja i de Càritas 
que els assessora i ajuda en el procés i intenta pro-
moure l'elecció de productes adient per tenir una 
dieta més equilibrada. Finalment, en arribar a la línia 
de caixa, un voluntari comprova la suma d'unitats i 
els punts i el ciutadà signa el comprovant.

L’assignació, la prescripció dels aliments i el control 
d’estocs es fa mitjançant un servei de software, ano-
menat eQuàliment, basat en la tecnologia del cloud 
computing que permet oferir serveis via Internet.

Un cop al mes, els ciutadans disposen d'una cita 
per entrar a l'Entorn i tornar a carregar el cistell 
amb els productes corresponents: galetes, llaunes, 
pasta, arròs, oli, cacau, iogurts, llet, fruita, paper de 
vàter, verdura, peix i carn congelada i molts altres 
aliments. Cal destacar que les famílies amb infants 
de fi ns a dos anys, a més del lot de productes que 
adquireixi, disposen de pots de llet amb pols i fari-
netes que no computen punts. Així es vol garantir 
la bona alimentació dels bebès sense excepcions. El 
mateix passa amb la fruita i verdura fresca, la qual 
poden endur-se sense computar en el total de punts.

Un detall nadalenc

Enguany, el Centre de Suport Alimentari l'Entorn, 
ofereix un lot de productes cosmètics per Nadal que 
totes les famílies poden adquirir de manera totalment 
lliure i gratuïta. El lot està format per sabó, colònia, 
crema hidratant i altres productes de cosmètica.

La valoració

A fi nals del 2016 va néixer el Centre de Suport 
Alimentari l'Entorn de la mà de Càritas, la Creu Roja 
i l'Ajuntament de Mataró. Les grans instal·lacions de 
les quals disposen van ser adaptades amb una inver-
sió de l'Ajuntament per reunir totes les característi-
ques que necessiten els seus voluntaris, treballadors 
i benefi ciaris per fer-les funcionar. Concretament 
actualment compten amb 75 voluntaris habituals i 
amb tres treballadors en plantilla per a les tasques 
necessàries com són, per exemple, l'acompanyament 
als usuaris, la classifi cació de productes, el repos-
tatge d'aliments, entre altres.

Aquest primer any ha fi nalitzat amb més de 1.500 
famílies ateses, els membres de les quals sumen 
5.000 persones. Aquestes han rebut els 835.238 
quilograms d'aliments manipulats per l'Entorn. Una 
gran part d'aquests aliments, provenen del Fons 
d'Ajuda Europea: concretament 412.218 quilograms. 

Reportatge
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El Gran Recapte va 
reunir a Mataró 105 
tones d'aliments

Dels restants, 166.483 quilograms procedeixen del 
Banc d'Aliments, 115.717 de les donacions rebudes 
per part de particulars o empreses, 93.228 del Gran 
Recapte i 47.592 de compres efectuades des del 
mateix Entorn.

El Gran Recapte: un dels proveïdors

El divendres 2 i dissabte 3 de desembre va tenir lloc 
una de les cites solidàries més destacades de l'any: 
el Gran Recapte. Es tracta de dos dies en què diver-
sos supermercats de tot Catalunya, amb l'ajuda de 
molts voluntaris, recullen els aliments procedents 
de les donacions dels ciutadans. A Mataró concre-
tament hi van haver 23 punts de recollida repartits 
en supermercats de diferents cadenes.

En total, les xifres d'enguany a Mataró són molt 
destacables: 105.000 quilograms d'aliments recollits 
a Mataró que han anat directament a l'Entorn per 
ser classificats i després distribuïts entre els bene-
ficiaris que ho necessitin. Van omplir 258 banyeres 
amb productes alimentaris de llarga durada com 
són pots de conserves, pasta, galetes, llet, oli, llet 
en pols, llaunes i molt més.

Francesc Vivar, cap de logística del centre, explica 
que la tasca de separar els productes recollits en les 
banyeres i repartir-los per tipologies és molt lenta i 

fa una crida als ciutadans perquè s'animin a ajudar 
fent de voluntaris a l'Entorn. Segons Vivar, les 105 
tones d'aliments és probable que serveixin per om-
plir el rebost dels beneficiaris de l'ajuda durant el 
primer trimestre de 2018. La resta de l'any, els pro-
ductes vindran des d'Europa, del Banc d'Aliments i 
d'altres donacions.

Dels lots al supermercat

Abans d'obrir l'Entorn en forma de supermercat, on 
els usuaris escullen els productes, els beneficiaris de 
les ajudes rebien lots d'aliments ja preparats. Gràcies 
al nou mètode poden crear el seu propi lot a mesu-
ra que des de l'Entorn intenten que garanteixi una 
dieta equilibrada. “Procurem que hi hagi disponible 
carn i peix congelada i llaunes de tonyina perquè, 
per exemple, hi hagi  proteïnes suficients”, destaca 
Vivar. A més, el fet de crear un supermercat simbòlic 
“dignifica el repartiment d'aliments”, opina.

Tot i que el cap de logística té clar que el repartiment 
des del centre ha funcionat molt bé durant aquest 
primer any de vida, “l'ideal seria haver d'atendre cada 
vegada menys ciutadans perquè s'hagués reactivat 
l'economia i el treball a Mataró”. Un augment dels 
ingressos familiars seria la solució als problemes 
econòmics de moltes famílies que viuen en situació 
de pobresa i en risc d'exclusió social.
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Programa per apropar universitat i empresa
Estudiants del TecnoCampus han desenvolupat durant el primer trimestre noves 
empreses a partir de tres negocis existents 

Empreses: Redacció 

 Els estudiants de l’assignatura 
Creació d’Empreses Innovadores 
i de Base Tecnològica han desen-
volupat durant el primer trimes-
tre noves empreses a partir de 
tres negocis existents, Casa Llar, 
DirCom Marketing i Cooperating 
Volunteers. L'assignatura, im-
partida per la professora Màrian 
Buil, està dirigida als estudiants 
d’últim curs de la Doble titulació 
en Turisme i Gestió del Lleure i 
Administració d'Empreses i Gestió 
de la Innovació, amb l'objectiu 
de connectar la universitat amb 
el món de l’empresa i apropar la 
realitat professional als estudiants.

El passat dimarts 5 tots els equips 
van presentar les propostes da-
vant dels directors de les tres em-
preses, que també van exercir de 
membres del tribunal d’avalua-
ció. En concret, van assistir-hi Joan 
Rubio, de Casa Llar; Albert Molina, 
de Cooperating Volunteers; i Marcel 
Cierco, de DirCom Marketing. 

El projecte guanyador d’aquest 
any ha estat el presentat per les 
estudiants Sara González, Mari 
Carmen González i Judith López, 
que van presentar una proposta on 
s'aplica la realitat virtual a projec-
tes de voluntariat. En aquest sentit, 
han creat videojocs utilitzant la 
realitat virtual i sessions d'Escape 
room relacionats amb l’àmbit del 
voluntariat. Com a reconeixement, 
les tres estudiants s'han classifi cat 
com a fi nalistes de la competició 
de projectes emprenedors acadè-
mics per participar a l’IntEntSem 

2018, la cita europea d’emprene-
doria que se celebra anualment. 

Deu setmanes enriquidores 
Els estudiants han treballat deu 
setmanes en un pla d’empresa on 
han aplicat les tendències en em-
prenedoria explicades prèviament 
a l’assignatura. “L’experiència ha 
estat enriquidora tant per als es-
tudiants, que han vist aplicats els 
continguts de classe a casos reals, 
com per a les empreses, que han 
trobat molt interessants les pro-
postes formulades”, afi rma Buil.

AMB EMPENTA
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Programa per apropar universitat i empresa

El Ple Municipal es fa ressò dels acords de la Junta de Portaveus Daniel Ferrer 

La polèmica mesura del govern espanyol és criticada 
durament en una moció de la Junta de Portaveus

Mataró, contra el decret que facilita la 
deslocalització d'empreses catalanes

 La Junta de Portaveus prèvia al 
Ple d'ahir dijous va aprovar una 
declaració institucional presenta-
da pel grup municipal de la CUP 
de rebuig al decret que facilita la 
deslocalització de les seus soci-
als de les empreses radicades a 
Catalunya. La moció defensant 
que es derogui el text “atès que 
es tracta d’una mesura punitiva 
que perjudica els interessos de 
l’economia catalana” va ser apro-
vada amb els vots a favor de CiU, 

ERC-MES, VOLEMataró, CUP i 
ICV-EUiA; els vots contraris de 
C’s i PP i l’abstenció de PSC i PxC.

Mesura de pressió
En el text aprovat s'afi rma que el 
decret “és una norma pensada 
per pressionar políticament els 
sectors econòmics i situar-los en 
contra del govern de Catalunya, 
la qual cosa té un impacte molt 
negatiu en el teixit productiu ca-
talà i en el mercat de treball”. La 

proposta assegura que s'ha aprovat 
“per incidir sobre la realitat social 
i política de Catalunya”.

La polèmica norma permet la 
marxa d’empreses de territori ca-
talà sense passar pels seus Consells 
d’Accionistes, la qual cosa ja ha 
provocat la fuga de més de 2.000 
empreses. La moció afi rma que 
"aquest Real Decreto Ley comporta 
–i comportarà– greus conseqüèn-
cies econòmiques i socials per al 
conjunt del teixit productiu català".

núm. 1799 del 15 al 21 de desembre de 2017
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Amb Empenta

Segell de qualitat per la planta de Km 0
Una vintena de productors del Mercat de Flor i Planta ja s'han adherit a 'Cultiu d'Aquí i 
la previsió es doblar la xifra a la primavera

Empreses: Redacció 

 El Mercat de Flor i Planta Or na-
mental de Catalunya ha creat un 
nou segell de qualitat per identi-
fi car la producció de km 0. 'Cultiu 
d'Aquí', com s'ha batejat aquest 
distintiu, pretén diferenciar la fl or 
i planta cultivada a Catalunya sota 

criteris de qualitat, i sostenibilitat, 
respecte aquella que, per exem-
ple, arriba a les botigues després 
de llargs períodes en cambres 
frigorífi ques.  

Una vintena de productors ja 
s'han adherit a la nova marca i la 
previsió del Mercat és que aquesta 
xifra es pugui doblar quan arribi 

la primavera.
Per validar l'ingrés d'una pro-

ducció de fl or i planta sota la nova 
marca del Mercat, una tècnica 
agrònoma certifi ca als vivers i en 
els circuits de venda que la pro-
ducció està lliures de plagues i ma-
lalties, adaptada a la climatologia 
i cultivada sota criteris sostenibles 
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La posada en marxa del nou segell vol ser també la llavor d'una 
nova etapa d'un sector en transformació. Tot i l'impacte urbanístic 
de les darreres dècades, la preeminència del sector serveis en 
l'economia o la globalització del sector agrònom, els productors 
catalans esperen així enfortir el seu paper i millorar les vendes.

El sector de la planta i la flor ornamental té a Catalunya un impacte 
econòmic destacat, tot i que en el conjunt de la producció agrària 
representa només un 5,6%. El 2016, es van vendre a Catalunya 
flors i plantes per valor de 186 milions d'euros, dels quals 124 
milions, un 67%, són de producció pròpia.

També destaca l'índex de les exportacions de la producció pròpia. 
Un 24% es ven fora de l'estat espanyol, majoritàriament a altres 
països europeus, però també a altres indrets del món. Pel que fa 
al mercat laboral, els vivers de cultiu catalans donen feina directa 
a més de 2.000 persones.

Un sector en 
tranformació

i respectuosos amb el medi am-
bient. Amb aquesta iniciativa, el 
Mercat de Flor i Planta Ornamental 
–que es troba a Vilassar de Mar– 
vol posar en valor les fl ors i plantes 
cultivades a Catalunya i defensa 
que aquesta producció, en mou-
re's en un circuit curt, garanteix 
una valorització real del produc-
te i que aquest sigui de qualitat.

Directe al consum
"Si la planta no té transport i no 
té hores de cambra frigorífi ca, es 
cull al camp, es porta al Mercat i 
d'aquí arriba més fresca a la fl oris-
teria i a cas del consumidor fi nal", 
ha detallat la vicepresidenta del 
Mercat i portaveu de la iniciativa 
'Cultiu d'Aquí', Montse Gel.

La ponsètia, coneguda 
popularment com la 
"planta de Nadal" és un 
dels primers productes 
que es comercialitzen des 
del mercat maresmenc 
amb el segell de "Cultiu 
d'aquí" per promoure el 
producte de proximitat
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A TÀCTIC 
NO FEM 
WEBS

FEM MÉS QUE WEBS

www.TACTIC.CAT
- 93 790 97 73 -

COMPRA VENDA IMMOBILIARIA

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

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

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

TRASPASSOS-LLOGUERS

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

TREBALL

EMPRESA TEXTIL NECESITA: Taller 
de confección, máquinas owerlock, 
repunte y recubridora. En Mataró y 
alrededores. 698.588.721
SE PRECISA AYUDANTE de fri-
gorista con conocimientos en 
electricidad. Interesados enviar 
curriculum a info@seralsat.com
EMPRESA AGRICOLA UBICADA en 
Vilassar de Mar busca mozo de 
almacen. Contacto: contacto. vi-
lassar@gmail.com

TREBALL

SE NECESITA INCORPORAR una  
persona que sepa llevar máqui-
nas de ojales y botones. Para 
taller en Mataró, en el poligono 
Mata-rocafonda. Incorporación 
inmediata. Abstenerse sin experi-
encia. Tlf. 93.790.82.32 de 9 a 13h.
NECESITO AYUDANTA CON ex-
per ienc ia .  Pe luquer ía  en 
Mataró. Incorporación en enero. 
637.535.042
NECESSITEM INCORPORAR persona 
a jornada completa amb nocions 
d'informàtica. Imprescindible car-
net, català i bona precència. 
Interessats enviar currículum a 
santi@m-oliveras.com
SE PRECISA ENCARGADA para piso 
de relax en Mataró. Edad máxima 
50 años. Disponibilidad para hacer 
turnos rotatorios incluidos fi nes de 
semana y festivos. Alta en la S.S. 
655.226.610
SE NECESITA COMERCIAL para 
hostelería, con experiencia, media 
jornada o posibilidad de jornada 
completa, alta S.S., sueldo + co-
misión. Currículum a moreno@
csmhosteleria.com
S'OFEREIX NOIA PER cangurar i/o 
donar classes d'anglès a nens i 
nenes de 6 a 14 anys. Interessats 
trucar al 698.591.029 Aina
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA. 8€/
hora. 677.898.935
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA. 7€/h. 
602.846.034
BUSCO TRABAJO limpieza, cui-
dado mayores. 659.562.623 
/632.194.086
CHICA BUSCA TRABAJO interna. 
653.859.869
CHICA BUSCA TRABAJO cuida-
do abuelos, limpieza por horas. 
631.310.067
CHICA BUSCA LIMPIEZA por horas. 
Coche propio. 675.238.594

ELS ANUNCIS
ECONÒMICS

...i amb10%de descompte!

VALEN

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

sortirà a la
REVISTA

I A INTERNET

e l t o t

ECONÒMICS

www.totmataro.cat/economics
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havaneres
cançó marinera

mestre d’aixa
www.mestredaixa.com 605.68.62.69

PROFESSIONALS

GRUP D’HAVANERES Mestre d’Aixa. 
Havaneres, cançó marinera. Festes 
majors, festes de carrer, festes 
privades, casaments, aniversaris, 
etc. Informació sense compromís 
605.686.269 (www.mestredaixa.
com). havaneres@mestredaixa.com 
CASAMENTS. SOPRANO posa el 
cant a la teva cerimònia. Fes que 
aquest dia tan especial sigui ino-
blidable. 625.947.230 Rosa
SE HACEN OJALES y se ponen bo-
tones. Tel. 93.790.82.32 
REFORMES DE LA LLAR al millor 
preu. Cuines, banys, terres, etc. Un 
bon equip de professionals al millor 
preu. 677.592.739
PAVIDNET: Neteja, manteniment i 
abrillantats. Pressupost sense com-
promís. 93.757.76.83 /607.249.790 
REFORMAS, OBRAS, REPARACIONES, 
albañilería, electricidad, fonta-
nería, gas, pintura. Económico 
670.232.977
LAMPISTERÍA FERNÁNDEZ. 
Reparaciones, instalaciones. Agua, 
gas y electricidad. 610.565.628 
/93.799.64.77 /607.194.711

ELS ANUNCIS
ECONÒMICS

...i amb10%de descompte!

VALEN

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

sortirà a la
REVISTA

I A INTERNET

e l t o t

núm. 1799 del 15 al 21 de desembre de 2017www.totmataro.cat/economics PER INSERIR ANUNCIS:  www.totmataro.cat/economics

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

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

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

MASAJE ORIENTAL. C/Iluro 98. 
688.159.295
MUDANZAS, PORTES, MONTAJE /
desmontaje muebles. 20€/hora. 
698.645.233 WhatsApp
DISCJOCKEY per a celebracions 
nadalenques. Només 225€. Rafael: 
618.224.823
TÈCNIC D'ORDINADORS DOMICILI. 
18 anys experiència. PC-MAC, 
portàtils, xarxes. Garantia. 
625.885.176
MUDANCES ECONÒMIQUES. 
692.021.141
PINTOR. PRESUPUESTOS ajustados. 
607.480.942

TAROT

TAROT. 806.533.128

VARIS

CEDEIXO HABITACIÓ SENYORA gran 
catalana Mataró. Dret a pis. No hi 
ha malats. Informació trucar tardes. 
Informes. 654.041.309

CONTACTES

NOVEDAD NORA 21  años . 
631.129.242
DÚPLEX 60 €/MH. 631.286.930
LA MEJOR CASA relax de Mataró. 
12 chicas disponibles para tus 
fantasías. www.ScortAbril30.com. 
93.741.63.41 /657.894.558
LORENA 28 AÑOS, atractiva, dulce... 
salvaje en la cama!! 698.359.037
NURIA MASAJES quiromasaje, 
fetichismo o dominación. Particular 
631.448.847
JAVI 70 AÑOS, buena posición. 
Pasivo, deseo chico activo. 
Máximo 45 años. Atlético, moreno. 
682.462.579
TRAVESTY LATINA GUAPÍSIMA, 
femenina. 666.861.290
MASAJE CUERPO ENTERO. 1 
chica japonesa, 2 chicas chinas. 
Rocafonda. 688.192.012
MASAJE. ZONA PL. Catalunya. C/ 
Antoni Comas 5. Chicas coreanas. 
602.074.387
MASSATGISTA GUAPÍSSIMA 
667.955.000 Mataró
LAIA 45 CATALANA. 687.072.165

Econòmics
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Eeleccions: Redacció - ACN

 El secretari general del PSOE, 
Pedro Sánchez, va acusar dissab-
te el líder de Cs, Albert Rivera, 
d'“haver perdut el respecte als vo-
tants” i li va retreure que en demo-
cràcia “no hi ha cap vot que vagi a 
la paperera”. Sánchez responia així 
al líder de la formació taronja que 
dissabte al matí va demanar votar 
Cs per evitar que els vots a altres 
opcions constitucionalistes vagin 
“a la paperera”. Pel socialista, amb 
aquestes paraules, Rivera demos-
tra que ha “perdut les formes” i el 

El Secretari General del PSOE omple el TecnoCampus 
amb 500 persones en l’acte central del partit

respecte als votants, “també als de 
Cs”. Sánchez ho va dir durant un 
acte de campanya al Tecnocampus 
de Mataró, davant de mig miler de 
persones, on va apuntar que “si les 
dues cares d'un mateix proble-
ma” coincideixen en atacar Miquel 
Iceta, serà perquè “és la solució”.

Sánchez va acompanyar Iceta i 
va reivindicar que el vot al PSC és 
l'únic que pot garantir una sorti-
da al conflicte català des de l'es-
querra i la unitat. El líder socialista 
espanyol destaca que Iceta estigui 
concentrant les crítiques dels seus 
adversaris i va resumir com “el 

Pedro Sánchez diu que s’ataca a Iceta 
perquè "és la solució"

Pedro Sànchez i Miquel Iceta, amb Alícia Romero i David Bote  ACN 

frontisme contra el sentit comú”. 
En un escenari on els independen-
tistes volien trencar amb Espanya 
i “han trencat Catalunya”, Sánchez 
ha erigit el socialisme com l'únic 
capaç de “recompondre”. 

Iceta alerta de la CUP
El candidat del PSC el 21-D, Miquel 
Iceta, va alertar que si a les elecci-
ons guanyen els independentistes, 
Junts per Catalunya i ERC “balla-
ran al ritme de la CUP” i va afegir 
que “hi ha molts ritmes però n'hi 
ha que espanten” i no convenen. 
A més, va reclamar que Catalunya 
necessita un president “que no 
faci por”. 

A Mataró, el candidat socia-
lista també va proferir crítiques 
als comuns per “plegar-se” als 
interessos dels independentis-
tes i anar “sempre al mateix fo-
rat”. “Menys llops caputxeta i més 
coherència i més fets”, els va dir.  
De fet, Iceta acusa Podem de ser 
els responsables que l'actual pre-
sident del govern espanyol sigui 
Mariano Rajoy en no donar su-
port a la investidura de Sánchez i 
va mostrar-se convençut que si el 
socialista hagués arribat a la presi-
dència, la política catalana “no ha-
gués arribat al caire del precipici”.El candidat a la Generalitat Miquel Iceta  ACN 

Iceta va trobar a Mataró un 
dels públics més entregats 
que va corejar en diverses 
ocasions 'Iceta president' 
mentre l'aplaudia de peu. És 
un dels actes socialista amb 
més assistència dels últims 
temps i fins i tot hi va haver 
assistents que van quedar 
fora de la sala habilitada. 
L'eufòria es va apoderar dels 
membres del partit.

Eufòria socialista 
al Tecnocampus

Ciutat núm. 1799 del 15 al 21 de desembre de 2017
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Eleccions: Redacció - ACN

 El portaveu de C's al Congrés 
dels Diputats, Juan Carlos Girauta, 
va protagonitzar dijous al vespre 
un míting a Mataró on va carregar 
contra el PSC i el seu líder, Miquel 
Iceta, per haver proposat un indult 
per al Govern si hi ha condemnes. 
“Des de quan no es penalitza un 
cop d'estat, la rebel·lió o la sedi-
ció?” es va preguntar Girauta que 
a la vegada, no entén que Iceta 
proposi que no siguin penalitzats 
i ha deduït que l'objectiu d'aques-
ta actitud és “aconseguir vots de 

C's defensa a Mataró ser l'únic partit amb un projecte 
reformador per a Espanya i per a Catalunya

nacionalistes”. Per això, Girauta 
creu que C's és l'única opció da-
vant dels fets “summament greus 
dels nacionalistes, la frivolitat dels 
socialistes i l'immobilisme congè-
nit del PP”, C's és l'únic partit amb 
un projecte “reformador” per a 
Espanya i per a Catalunya.

“Per què es penalitza un furt, 
un delicte fi scal, un assassinat i 
no es penalitza un cop d'estat”, 
va dir Girauta que, va afegir que 
“què s'ha cregut, senyor Iceta?”. 
Pel portaveu de C's al Congrés, 
si el PSC és un partit constituci-
onalista, no pot dir que si els qui 

Girauta carrega contra Iceta per defensar un 
indult dels qui han fet ''un cop d'estat''

L'acte central de Ciutadans a Mataró  ACN 

delinqueixen són nacionalistes “les 
persones no seran penalitzades”, 
però “a quin món viu?”, va afegir, 
exaltat, Girauta. Segons ell, amb 
aquest gest, Iceta demostra que 
el vot al PSC a les eleccions del 
21-D és per als qui no volen que es 
castiguin els nacionalistes. Girauta 
afegeix que així es considera els 
nacionalistes “gent de primera”, 
altres són “de segona” i C's són 
“gent de tercera”. “Perquè encara 
que guanyem no volen que siguem 
presidents”, argumenta.

“Pels presos i les foques”
Pel que fa als membres del Govern 
que han sortit de la presó, Girauta 
demana deixar el “victimisme” per-
què el sentimentalisme no té lloc 
a la política, i si es fa, “és culpa 
del nacionalisme”. Va fer broma 
i va afegir que “està molt preocu-
pat per tots els presos del món, i 
fi ns i tot per les foques”. Girauta 
qualifi ca de “summament greu” 
el que ha passat a Catalunya i es 
felicita per haver retornat “la nor-
malitat a Matrix”. Hi troba també, 
la part positiva que és “que s'acaba 
i que han caigut les caretes”. Per 
això, defensa el projecte de C's 
davant la gravetat del que han fet 
els nacionalistes.Juan Carlos Girauta, a Mataró  ACN 

Girauta va ser el protagonista 
del míting de C's a Mataró, 
on no hi va participar la can-
didata Inés Arrimadas, que  
aquell dijous no es va veure 
en públic. L'acte va reunir 
200 persones en un hotel de 
la ciutat en el que és l'acte 
amb més públic organitzat 
per la formació taronja a la 
ciutat, que compta amb tres 
regidors a l'Ajuntament.

200 persones a 
l'URH Hotel

Ciutat
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Eleccions: Redacció - ACN

 El cap de llista de Catalunya En 
Comú-Podem, Xavier Domènech, 
va visitar Mataró en un acte po-
lític de cara el 21-D. Va carregar 
contra les altres formacions polí-
tiques criticant el vincle entre el 
PSC i C's i alguns dels membres 
de les llistes d'ERC. Va assegurar 
que només CatECP és la garan-
tia per a un govern del canvi, per 
“transformar la realitat”. “Votar 
Miquel Iceta lamentablement és 
votar Inés Arrimadas”, va assegu-
rar en l'acte polític a Mataró vin-
culant el PSC i C's. Va afi rmar que, 
segons recullen alguns mitjans, el 
líder de la formació taronja, Albert 
Rivera havia dit als passadissos 
del Congrés entre rialles al líder 
socialista, Pedro Sánchez, que li 
devia una investidura.

El cap de fi les dels comuns tam-
bé va carregar contra ERC per dur 

Els comuns carreguen contra ERC per dur a les llistes 
Antoni Castellà que "ha lluitat contra els drets socials"

a les llistes el líder de Demòcrates, 
Antoni Castellà, exsecretari d'Uni-
versitats durant el govern d'Artur 
Mas. “Tenen gent a la llista que 
ha lluitat contra els drets socials 
bàsics del país”, va comentar en 
referència a les retallades.

"Garantia de canvi"
És en aquest context que el cap de 
fi les dels comuns al 21-D, Xavier 
Domènech, va assegurar que no-
més CatECP és la “garantia” per a 
un govern del canvi, per “trans-
formar la realitat”. En reivindicar 
la seva com una papereta “de des-
bloqueig”, Domènech va insistir 
també que no pretenen governar 

Domènech avisa a Mataró que votar Iceta 
és votar Arrimadas

L'acte de Catalunya en Comú a Mataró  ACN 

només per una part del país. “No hi 
ha una meitat o una altra meitat; hi 
ha un país”, va destacar Domènech 
en augurar que el 21-D arrenca a 
Catalunya un “camí gloriós per 
recuperar l'autogovern i eliminar 
el 155”.

La llista per Barcelona
En l'acte del dimecres al vespre 
a Mataró, el cap de llista dels co-
muns va comptar de les primeres 
veus de la llista per Barcelona de 
cara el 21-D en un acte al Casal 
L'Aliança de Mataró. El núme-
ro 5 per Barcelona, Joan Josep 
Nuet, Jéssica Albiach, número 3 i 
Elisenda Alamany, número 2.

Xavier Domènech

"Catalunya en Comú és 
la garantia per un govern 
del canvi, és la papereta 
del desbloqueig"

Xavier Domènech, cap de llista de Catalunya En Comú-Podem  ACN 
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El TecnoCampus vol caminaires 
per La Marató de TV3
Disposa dos recorreguts urbans aquest diumenge per recaptar el màxim de fons

Solidaritat: Redacció

  Aquest diumenge 17 de desem-
bre el TecnoCampus organitza una 
caminada solidària per col·laborar 
amb La Marató de TV3, dedicada 
enguany a les malalties infeccio-
nes. La caminada, apta per a totes 
les edats, començarà a les 9h i el 
punt de sortida i d’arribada serà 
la plaça del TecnoCampus. Aquest 
any hi haurà dos recorreguts de 5 i 
de 8 km, el primer dels quals serà 
accessible per fer-lo amb cotxets 
i cadires de rodes. 

El preu de la inscripció és de 
deu euros i inclou la samarreta i 
l’esmorzar després de la caminada. 

Els diners recaptats es destinaran 
íntegrament a La Marató de TV3, i 
el TecnoCampus assumeix el cost 
de la inscripció dels treballadors i 
estudiants dels tres centres univer-
sitaris que vulguin participar-hi. La 
inscripció ha de ser prèvia –aquest 
divendres és l'últim dia!– i es pot fer 
de manera online (consulteu web 
a la fitxa) o a través dels diferents 
punts de venda ubicats a Mataró. 

Tercera edició
Aquesta és la tercera edició que 
el TecnoCampus promou aques-
ta activitat per col·laborar amb 
La Marató de TV3. L'objectiu 

d'enguany és recaptar fons eco-
nòmics per a la investigació de les 
malalties infeccioses, que actual-
ment són la causa d’una de cada 
tres morts al món i suposen un pro-
blema important de salut públic. 
A la Caminada al TecnoCampus 
de l'any passat, organitzada jun-
tament amb l'associació AGIM, 
es van recaptar un total de 5.100 
euros, que es van destinar ínte-
grament al projecte solidari de la 
televisió pública.

La Caminada al TecnoCampus 
és una activitat que s’emmarca 
dins de les accions solidàries que 
impulsa la institució.

Data: El diumenge 17 de desembre, a les 9h.

Lloc: La sortida i l'arribada serà a la plaça del 
TecnoCampus.

Recorreguts: Un de 8 km i un de 5 km.

Inscripcions: http://lamaratotv3.tecnocampus.cat
La inscripció costà 10 euros. A l'acabar hi haurà 
esmorzar per a tothom.

La fitxa
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Per què l’Estat espanyol 
s’autodestrueix?
Per què no busca una sortida més raonable?

Que l'Estat espanyol faci tants disbarats costa d'entendre. 
Per què té tanta por d’un referèndum acordat a 
Catalunya? Per què mostra un comportament tan allu-
nyat de la prudència mostrada pel Canadà o el Regne 
Unit davant de casos semblants? Per què està des-
prestigiant tots els poders de l’Estat?

Molts catalans volem la independència per desenvolu-
par plenament el nostre potencial, cosa impossible 
en les condicions actuals. Segons molts estudis, tenir 
un Estat a favor –i no en contra, com ara– benefi cia-
ria la nostra economia, milloraria l'atur i faria pujar el 
nivell de vida i de benestar. Seria viable apostar fort 
per l'economia productiva evitant l'especulativa, fent 
possible millorar les exportacions, els salaris, les pen-
sions, la sanitat, l'educació i les polítiques socials. Tot 
plegat ens pot situar entre els millors estats d'Europa.
Però l'Estat espanyol depèn massa de les enormes 
transferències de Catalunya, de València i de Balears. 
Amb aquests diners es manté la fi cció que tot va bé. 
Però l'economia espanyola és poc productiva, massa 
depenent del poder central, corcada per la corrupció, 
amb un atur dels més elevats d'Europa, salaris bai-
xos, un deute públic enorme que no para d'augmentar 
i amb problemes creixents per pagar les pensions. Un 
panorama més que preocupant, que quan s’acabi 
l’actual bonança econòmica només pot anar a pitjor.
És per això que l'Estat està nerviós. Va comprovant que 

aquesta manera de fer, que l'ha portat al fracàs, ja és 
inviable i veu venir el fi nal. Si s'aferra tant a Catalunya, 
fent autèntics disbarats, és per retardar tant com pu-
gui el moment inevitable de la fallida.

La relació entre l'Estat espanyol i Catalunya és singu-
lar perquè cada vegada té un aspecte més colonial i 
menys europeu. Un confl icte així només es pot resoldre 
civilitzadament deixant que la societat catalana deci-
deixi democràticament si vol la llibertat o no. I, arribat 
el cas, pactar una separació ordenada.

Paradoxalment, la independència de Catalunya pot ser 
la sotragada defi nitiva que faci adonar la societat es-
panyola de tantes mentides, comprendre la gravetat 
dels problemes i començar a emprendre les reformes 
profundes que des de fa tant de temps necessita.

Justament aquest és el pitjor resultat per als poders 
madrilenys. Ells són el principal obstacle a qualsevol 
solució raonable perquè signifi caria el fi nal dels seus 
privilegis. Fan i faran qualsevol cosa per impedir-ho, 
fi ns i tot destruir l’Estat.

En canvi l'acord seria la millor sortida, tant per als ciu-
tadans de Catalunya com per als de la resta d'Espanya.

ANC Mataró
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L'Orquestra de Cambra s'estrena a Mataró
L’OCC inaugura la seva residència a la ciutat amb un concert de Nadal  
amb acompanyament del Cor Ciutat de Mataró

Literatura: Redacció

 L’Orquestra de Cambra Catalana es presenta a la 
ciutat de Mataró aquest dissabte 16 de desembre, al 
Teatre Monumental de Mataró, amb un concert de 
Nadal ben especial amb peces compostes els segles 
XVII i XVIII. És la primera actuació que aquesta or-
questra fa a la capital del Maresme després de l’anun-
ci que fixarà, a partir de 2018, la seva residència al 
Foment Mataroní. Excepcionalment els acompanyarà 
el Cor Ciutat de Mataró, dirigit per Jordi Lluch. La 
presència destacada, però, és la de Marta Arbonés 
com a soprano i Rosa Maria Campasol com a mezzo.

Concretament, el programa s’inaugura amb la tona-
dilla 'Una graciosa de compañía y un compositor de 
viejo', del compositor mataroní Lluís Misson (1727-
1766), un dels pares d’aquest gènere musico-teatral 
que formava part dels entreactes de les comèdies 
sobretot a la segona meitat del segle XVIII. Misson 
va contribuir notablement al desenvolupament i la 
consolidació del gènere en els seus primers anys. En 
aquesta ocasió s’ofereix per primera vegada.

Durant el concert de Nadal s’interpretaran també 
els dos motets de Jaume Casellas (1690-1764), 'Motet 

als Sants Just i Pastor' i 'Motet a Nostra Senyora', 
que van ser compostos durant la seva etapa en que 
aquest compositor de Valls fou mestre de capella 
de la catedral de Toledo. Casellas, fou anteriorment 
mestre de capella de Santa Maria del Mar.

Obra cabdal del Barroc, de Vivaldi
Per acabar el concert, l’Orquestra de Cambra Catalana 
comandada per Joan Pàmies i el Cor Ciutat de Mataró 
ens brindaran una de les obres cabdals de la música 
religiosa del Barroc, el 'Gloria en Re M' d’Antonio 
Vivaldi (1678-1741), una obra per a solistes, cor i 
orquestra que fou composta durant l’estada del 
compositor a l’Ospedale della Pietà.

El preu de l’entrada 
per al concert és de 
17 euros, 15 amb  
descompte. 

Cultura
www.totmataro.cat/cultura



Teatre: Laia Mulà

 El director mataroní Pere 
Vàzquez dirigeix 'Reconstruint 
Frankenstein', la nova versió 
d'aquest clàssic que ja va estre-
nar al mes de març al mateix espai 
de Can Gassol amb Pol Martínez 
al paper protagonista. Del 15 al 
17 de desembre torna l'espectacle 
amb diverses novetats respecte de 
la primera versió.

Quines diferències hi ha entre 
el text original de Shelley i la 
vostra versió?
El llibre original parla de l'am-
bició de l'home per desafi ar a 
Déu i controlar la vida i la mort. 
Nosaltres ara hem cregut oportú 
centrar-nos en el rebuig que viu 
el monstre per ser diferent, una 
situació molt present a la nostra 
societat. Creiem que aquest tema 
és més vigent actualment, el fet de 
no acceptar el que és diferent que 
nosaltres i per això hem deixat una 
mica de banda l'ambició del doc-
tor de controlar la vida. Mantenim 

Pere Vàzquez torna a Can Gassol amb una nova versió 
del clàssic a "Reconstruint Frankenstein"

el missatge original però amb un 
enfocament nou.

Heu modificat el text de l'obra 
per provocar aquest gir en el 
missatge?
Exacte, l'obra la vam fer per pri-
mera vegada al març i ara hem 
revisat el text i dels personatges 
per actualitzar el contingut de la 
història al moment actual. Hem 
reduït la versió amb un guió més 
compacte i amb visió més cinema-
togràfi ca. Aquesta versió comença 
amb el naixement del monstre i 
acaba quan es troba amb el doc-
tor, el seu creador. Amb aquesta 
simplifi cació volem donar força als 
personatges i que els espectadors 
se centrin en el que passa.

Què més ha canviat respecte 
a l'espectacle del març?
Les escenes transcorren més se-
guides i amb continuïtat, tot el 
muntatge és més compacte. 
L'escenografi a és molt minima-
lista i només compta amb l'estruc-
tura que s'utilitza per sonar vida 

“Hem revisat text i personatges per actualitzar 
el contingut de la història al moment actual”

La primera versió de Frankenstein al 'Fet a Mataró' Daniel Ferrer 

al monstre. També he eliminat les 
projeccions que es podien veure 
a la primera versió del març. Per 
últim, cal destacar que hem cre-
gut oportú modifi car el paper de 
la dona. Penso que el llibre era 
molt masclista perquè era l'ho-
me qui tenia el poder de tot i la 
dona quedava en segon pla. Això 
ho he suprimit completament i en 
aquesta versió la dona té més força.

Com és el vostre Frankenstein?
L'interpreta en Pol Martínez, un 
jove mataroní, i és el protagonis-
ta del nostre text. Es tracta d'un 
monstre ple d'humanitat. L'obra 
explica el recorregut que fa aquesta 
criatura que neix mal formada i que 
és abandonada pel seu creador.

La resta del repartiment ha 
canviat?
El repartiment ha canviat ínte-
grament exceptuant el paper del 
monstre. L'altre personatge prota-
gonista, el doctor, serà el barceloní 
Quim Rodríguez. A ells, s'hi sumen 
sis actors més, tots ells mataronins.
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des de 15 fi ns a 500 euros. En funció 
d'això, rebran recompenses diver-
ses: des del nou disc, passant per 
un exemplar del seu primer disc, 
una samarreta del cantautor, una 
bossa de roba, un sopar per a dues 
persones o un concert privat.

Poesia i actualitat
El nom del nou àlbum –'Militants 
de la vida'– sorgeix d'un poema 
de Mario Benedetti que es titula 
'Por qué cantamos' i que “encai-
xa amb el moment turbulent que 
estem vivint aquests dies”, explica 
Ràmia, que afegeix que hi treballa 
“una vessant humana de lluita i les 
cures que tenim entre uns i altres”. 
Segons explica, serà un disc amb 
deu cançons plenes de tendresa i 
lluita que veuran la llum aquesta 
primavera. Així es proposa oferir 
un salt qualitatiu en la seva carrera 
musical. Amb lletres i sons nous i 
una inversió més potent, l'àlbum 
vol arribar a més públic.

Ràmia ha confi at en l’estudi ma-
taroní Gravity Music per a fer la 
gravació i Joan Barranca en serà 
el productor. | Laia Mulà

 Marc Ràmia és un cantautor ma-
taroní que vol fer realitat el seu se-
gon disc i així fer un salt qualitatiu 
a la seva carrera com a músic. Per 
fer-ho, recentment ha impulsat un 
Verkami que servirà per fi nançar 
el seu segon treball discogràfi c. 
Es proposa aconseguir un total de 
6.000 euros mitjançant les aporta-
cions de particulars i ofereix una 
sèrie de recompenses que rebran 
tots els que participin de la campa-
nya. El nou treball, 'Militants de la 
vida', parlarà de lluita, de cuidar-se 
els uns als altres. En defi nitiva, ofe-
rirà “un compendi d'emocions”, 
destaca Ràmia.

Les recompenses
Els que contribueixin econòmica-
ment en el Verkami poden aportar 

El cantautor comença una campanya de Verkami per 
finançar el seu segon disc 'Militants de la vida'

Un pas endavant en la carrera 
musical de Marc Ràmia

  No és habitual que un músic de 
carrera internacional recali a casa 
nostra però Ash Grunwald actua 
aquest divendres a Mataró. Amb 
una prolífica carrera que com-
prèn nou discos en dotze anys, 
Ash Grunwald ha estat nominat a 6 
premis ARIA i ha guanyat 2 premis 
APRA, entregats per l'associació 
de la indústria discogràfica i per 
l'associació de drets d'autor aus-
tralians, respectivament. 

Ash Grunwald té un dels direc-
tes més respectats del seu país. 
Aclamat per premsa i públic, por-
ta exhaurint entrades a Austràlia 
i Nova Zelanda durant els úl-
tims anys. També ha girat amb 
èxit pel Canadà i el Regne Unit. 
Actualment, Grunwald es troba 
gravant el seu pròxim treball.

2017 ha estat com un renai-
xement per Ash Grunwald. Va 
encendre la fl ama amb el single 
“Hammer” al febrer, escalfant les 
emissores de ràdio i aconseguint 
una nominació com a millor tre-
ball de l'any de Blues & Roots a 
Austràlia. La seva confi rmació 
com a artista convidat en la gira 
de Midnight Oil i la seva gira per 
Europa són altres fi tes que s'afe-
geixen al present any després de 
dotze anys de prolífi ca carrera. | 

Redacció

El grup fa patent el seu 
gran moment

Ash Grunwald, 
un as del blues 
australià al Clap

El cantautor mataroní Marc Ràmia

Ash Grunwald

Marc Ràmia

"El nou disc parlarà de 
lluita, de cuidar-se els uns 
als altres. Serà un com-
pendi d'emocions”

Cedida

Cedida 

Cultura
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Música: Laia Mulà

  The Hanfris Quartet ja fa anys 
que són reconeguts però és pro-
bable que bona part de Catalunya 
els hagi descobert arran de la seva 
participació en el disc de La Marató 
de TV3. Parlem amb un dels seus 
dos mataronins, Gener Salicrú.

Com vau passar a participar 
d'aquesta iniciativa solidària?
En Marc Parrot, el qual és el pro-
ductor musical del disc de La 
Marató, també va produir el nostre 
segon disc. Com que ja treballàvem 
junts ens vam posar a tir de ser 
possibles candidats de participar 
en el disc de La Marató d'aquest 
any. Quan ens ho van plantejar 
vam acceptar ràpidament i ens va 
alegrar molt la proposta.

Per què heu arranjat el tema 
de Txarango 'Compta amb mi'?
Ens van adjudicar aquesta cançó 
des de la producció del disc de La 
Marató 2017 perquè és un tema 
molt bonic, conegut i apreciat de 

Gener Salicrú és membre dels Hanfris Quartet, formació musical masculina 
que ha participat en el recopilatori solidari de TV3

Txarango. Ens va fer molta il·lusió 
perquè és una balada molt bonica 
i vaig ser jo mateix qui vaig fer-ne 
l'arranjament. Ens consta que la 
versió està agradant en general i 
que el públic l'ha rebut bé.

Com la vas transformar per 
cantar-la a cappella i a quatre 
veus masculines?
L'original era una peça amb una 
sola veu i amb molta instrumenta-
ció. Vaig veure que a partir d'aquí 
calia crear una textura que acom-
panyés a la melodia i que fos més 
o menys fi del a l'original. Volia 
crear una nova proposta a veus, 
un equilibri entre l'original i la 
nova versió. Cal destacar que la 
de Txarango comptava amb molts 
fragments de guitarra amb pun-
tejats i arpegis que era impossi-
ble cantar amb la veu i per això la 
vaig reinterpretar. Per últim, vaig 
escollir també fer un canvi de to 
en un moment de la peça i repetir 
l'última estrofa del tema.

Què suposa per vosaltres 

“El disc de La Marató és un reconeixement i ens 
dona un espai en el mapa musical actual”

Els Hanfris han fet un salt en popularitat Cedida 

participar d'aquesta iniciati-
va solidària?
A més del fet de poder contribuir 
en una jornada solidària tan po-
tent, per als Hanfris Quartet és 
un reconeixement i ens dona un 
espai en el mapa musical actual. 
Aquestes ocasions i oportunitats 
permeten pujar un esglaó. No és 
que abans fóssim millors ni pit-
jors com a grup, però a poc a poc 
vas omplint la pica fi ns que vas 
creixent.

Quins nous projectes es propo-
sa afrontar els Hanfris Quartet?
El nostre grup masculí a quatre 
veus va néixer el novembre del 
2009 i hem anat treballant en di-
versos projectes. Ara concretament 
estem treballant en un nou espec-
tacle amb Les Anxovetes, un grup 
d'havaneres femení format per tres 
noies. També anem fent concerts i 
volem gravar un altre vídeo med-
ley de rumba catalana perquè el 
primer que vam compartir per les 
xarxes, centrat en el rock català, va 
tenir molt èxit.
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Crítica de teatre: Comas Soler

 Dintre el cicle actual de “Fet a 
Mataró”, que és el programa que 
promou la creació escènica vincu-
lada a la ciutat, el passat dissabte 
2 es va poder veure a Can Gassol 
‘La pell escrita’, del mataroní Manel 
Bonany.

Bonany és un guionista prolí-
fi c que té una llarga trajectòria 
de col·laboracions en sèries te-
levisives d’èxit. Hàbil elaborador 
de relats de fi cció de tota mena, 
concep aquesta activitat com una 
manera paradoxal de connectar 
amb la realitat, que vol dir parlar 
de tot allò que afecta la condició 
humana. El seu bagatge literari i 
els coneixements que té de cinema, 
televisió i música fan que li agradi 
escriure temptejant gèneres diver-
sos. El d’ara és el seu tercer text 
que puja a un escenari. L’havien 
precedit el musical ‘Carrer secret’ 
i el monòleg ‘Fràgil’.

Lluita i contrastos
Representada el mes passat a la 
Sala Àtrium de Barcelona, ‘La pell 
escrita’ ha recollit bones crítiques 
i ben aviat tindrà una adaptació 

‘La pell escrita’ planteja la construcció de la pròpia 
identitat com un combat

castellana que farà estada en un 
teatre de Madrid. La peça té el seu 
origen en el conte titulat ‘Vida viu-
da’ que tanca el volum ‘Habitació 
zero’, compilació de deu narraci-
ons que l’autor va publicar l’any 
2001. La dramatúrgia i la posada 
en escena són de Manuel Dueso 
i la interpretació és a càrrec de 
l’actriu Míriam Marcet. 

Concebuda com un soliloqui, hi 
sentim a una persona transgènere 
que ha optat per ser dona l’anar 
desembullant dos fi ls explicatius 
superposats. Ho fa des d’un dipòsit 
de cadàvers, perquè li han practicat 
l’autòpsia després d’haver tingut 
una mort sobtada. En un, relatat 
com una crònica, revela la lluita 
duta a terme al llarg de la seva vida 

El sexe, una opció

Míriam Marcet a 'La Pell Escrita' de Manel Bonany Cedida 

per aconseguir la identitat sexual 
triada i hi fa desfi lar vivències sig-
nifi catives amb les persones que 
l’han ajudat, acceptat i estimat, 
però també hi emergeixen la in-
comprensió i els patiments que ha 
hagut de suportar en moltes oca-
sions. En l’altre, referit en present, 
fa sentir la por que la domina per 
la imminència d’un episodi de re-
buig grupal que arriba a l’agressió 
física més vexatòria. 

Repte ben resolt
Amb cadascun d’aquests com-
ponents l’obra esdevé un joc li-
terari en què tant les situacions 
evocades com el llenguatge adop-
tat són d’una gran contundència. 
Convertir-lo en acció dramàtica és 
tot un repte. Míriam Marcet, que 
l’afronta amb valentia i d’una ma-
nera molt sentida, realitza un tre-
ball meritori que arriba a l’espec-
tador pel seu fons d’autenticitat. 
Hi ajuden també tant la qualitat de 
les opcions de direcció com l’efi cà-
cia d’uns elements escenogràfi cs 
mínims, que es fan entranyables, 
i l’atmosfera intrigant suscitada 
per una il·luminació i per un espai 
sonor dosifi cats amb traça.

Míriam Marcet, que 
l’afronta amb valentia i 
d’una manera molt sen-
tida, realitza un treball 
meritori que arriba a l’es-
pectador pel seu fons 
d’autenticitat

Cultura
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Futbol solidari per equipar l’aula d’estudi 
de l’Escola Pia de Thiaroye
Santa Anna acull la XXIIa edició de les Jornades, a les portes de Nadal

Solidaritat: Redacció

 La distància entre Senegal 
i Mataró es torna a fer petita. 
Enguany, el projecte que alimen-
ta les XXII Jornades del Futbol 
Solidari és l’equipament de les 
aules del Col·legi de secundà-
ria i batxillerat de l’Escola Pia de 
Thiaroye, de Senegal. Amb aquest
objectiu, l’Escola Pia Santa Anna 
Mataró serà escenari de tornejos 
solidaris de futbol durant aquest 
cap de setmana, els dies 16 i 17 
de desembre.

Sota el lema “Junts marcarem 
el gol que canviarà el món”, ja fa 
més de vint anys que les Jornades 
de Futbol Solidari ofereixen dos 

dies plens de partits i lligues de 
futbol per a totes les edats. Per 
tal de participar-hi, cada jugador 
fa una aportació voluntària d’un
mínim de 5 euros. A més, també 
hi haurà un bar solidari i altres 
activitats que duren tot el cap de 
setmana. Tots els benefi cis ob-
tinguts van destinats a l’acompli-
ment del projecte. Les Jornades 
són organitzades pel Grup d’Esplai 
l’Erol de l’Escola Pia Santa Anna de 
Mataró, a partir de la col·laboració 
amb l’Associació d’Amics de l’Es-
cola Pia del Senegal i la Fundació 
Educació Solidària. 

L’any passat es van recollir un 
total de 9.120 euros amb què es van 

equipar les aules i la sala de profes-
sors de l’escola de Thiaroye, locali-
tat senegalesa on és present l'Esco-
la Pia des de l'any 2006. Enguany, 
els benefi cis del projecte preveuen 
realitzar quatre aules, un despatx i 
la sala d’estudi i informàtica a l’es-
cola de secundària i batxillerat. En 
concret, amb els benefi cis de les 
XXII Jornades es pretén equipar 
la sala d’estudi amb material com 
taules, cadires, projector, portàtil, 
impressora, armaris... Tot plegat, 
té un cost aproximat de 8.825 eu-
ros. Avui l’escola de secundària ja 
compta amb nou aules i una sala 
de professors, així com tres blocs 
de lavabos.

Data: Dissabte 16 i diumenge 17 de desembre.

Lloc: Escola Pia Santa Anna.

Aportacions: Un mínim de 5 euros per inscripció 
per jugador. També hi haurà bar solidari i altres 
activitats amb la fi nalitat de recaptar fons pel 
projecte a Thiaroye.

La fitxa
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Previsions astrològiques per 
DHANNA ASTRÒLOGA Diplomada 

per l’Associació d’Astrologia de Catalunya. 

www.totmataro.cat/horoscop

Horòscop
Àries (21/3 al 20/4)

Saps que respecte a alguns assump-

tes et convé guardar silenci. No sols 

parlar de certes qüestions fins que ho 

tinguis clar. Recorda que la venjança 

no soluciona problemes.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

Algú està interessat en tu. Has desper-

tat alguna passió però et pots sentir 

una mica envaït. Posa límits si creus 

que tot succeeix de manera massa 

ràpida i intensa per a tu.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Et volta pel cap la idea de canviar de 

residència i iniciar una nova etapa, 

sigui per tenir més independència o 

perquè necessites un canvi per altres 

raons. Valora-ho.

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

El silenci i la tranquil·litat seran els 

millor aliats. Conserves l'energia pel 

que realment t'importa. Selectiu i una 

mica distant, triaràs molt bé amb qui 

et relaciones.

Taure (Del 21/4 al 20/5)

Alguns temes, fins ara molt delicats i 

secrets, poden veure la llum perquè 

tu mateix ho decideixes així. Ja no 

vols amagar-te més. Segueixes fent 

gestions burocràtiques.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

A poc a poc vas adquirint responsa-

bilitats i sents que el temps és més 

escàs. Només per aquesta raó has 

d'organitzar millor la teva agenda. Ja 

no el vols perdre més temps.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

En l'àmbit econòmic, si vols sortir 

d'una situació difícil, hauràs de mou-

re fitxa i canviar hàbits. Transformar 

vells patrons de comportament de-

mana atenció i intenció.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

Converses profundes i variades amb 

un fill o una persona jove amb qui 

intercanvies interessants punts de 

vista. Refugi en la lectura o l'art per 

gaudir del temps de lleure.

Bessons (21/5 al 21/6)

Un conegut pretén portar les regnes 

de la teva vida amb un discurs poc 

clar. Segueix el teu propi criteri i evita 

que la curiositat habitual et fiqui en 

algun embolic.

Verge (Del 24/8 al 23/9)

Darrerament pots haver experimen-

tat tensió en el cercle familiar i això 

no et fa sentir gaire bé. Pots fer un 

exercici d'empatia i prendre distància 

per no fer-vos més mal.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

Certament a vegades es passen coses 

que deixen empremta, que ens fan 

mal i que fan perdre la confiança en 

els altres. El millor és no assemblar-se 

als qui et menyspreen.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)

Algun assumpte que creies oblidat, 

retorna i es fa present per rememo-

rar el passat. Es pot fer necessària 

una conversa amb el pare o persona 

a qui tu atorgues autoritat.

www.facebook.com/dhannaastro

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

Adreça web del banner invertit:

http://www.alue.cat/

70€
Amb el CONCURS de la

PARAULA INVERTIDA i el
concurs del

BANNER INVERTIT

Paraula invertida:

DENOMINACIÓ

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

* El premi caduca als 30 dies

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

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

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

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

GUANYADOR DEL CONCURS PARAULA i BANNER INVERTIT:
NURIA CURRIU BLASCO

concursos
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Apunts
psicològics

Nadal feliç
L'arrel de la paraula feliç és fèrtil, 
fecunditat: Donar el pit maternal-
ment. La felicitat no és un destí 
ni tampoc una meta o fita. La fe-
licitat és un tarannà vital.

No pot ser generada, comprada, 
venuda ni controlada.

Senzillament sorgeix, emergeix.
Sorgeix quan deixes de bus-

car-la. Sorgeix quan deixes d'es-
forçar-te. Sorgeix quan menys t'ho 
esperes. Sorgeix en l'espai que dei-
xen els pensaments. Sorgeix sota 
els sons que pronuncies. Sorgeix 
a la matinada quan t'aixeques. 
Sorgeix a la posta de sol que ad-
mires i contemples. Sorgeix quan 

el teu cor es trenca de dolor.
Sorgeix en mig de la tristesa. 

Sorgeix quan et sents infeliç. 
La felicitat no té oposats, ni ene-

mics ni límits,
Mai es troba lluny.
Àdhuc quan la pluja tomba.
I també a la borrasca que es 

presenta No la busquis, coneix-la 
i recorda-la. 

Autor: Jeff Foster (nascut el 30 
de juliol de 1980). És un mestre 
espiritual d'Anglaterra. 

I Nadal és un naixement feliç: 
El pessebre. Un naixement senzill, 
visitat per persones no acceptades 
per la societat (els pastors), visitat 
per gent important (mags), odiat 

per la gent de poder (Herodes) i 
acollit amorosament per uns pares 
entregats, sense ambició (Josep i 
Maria). El caliu d'emocions bàsi-
ques (el bou i l'ase). Una escena 
d'emocions paradoxals (contrà-
ries) i convertides en oxímeròni-
ques (harmonitzades).

JAUME PATUEL I PUIG

Pedapsicogog - Psicoterapeuta

jpatuel@copc.cat

núm. 1799 del 15 al 21 de desembre de 2017

 EL TOT 1799.indd   5 13/12/2017   10:52



9:00 CAMINANT x CATALUNYA
10:00 TRAÇ DE CULTURA
10:30 CREURE AVUI
11:00 MISSA MONTSERRAT
12:30 ÚLTIMA SESSIÓ
13:00 GAUDEIX LA FESTA
13:30 CALIDOSCOPI
14:30 CAMINANT x CATALUNYA
15:30 CALIDOSCOPI
16:00 1MÓN.CAT
18:00 HANDBOL EN JOC
20:00 EN JOC 
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 DIUMENGE ESPORTS
23:00 SET DIES
0:00 ÚLTIMA SESSIÓ
0:30 DIUMENGE ESPORTS
1:30 CALIDOSCOPI
2:00 ÚTLIMA SESSIÓ
2:30 TRAÇ DE CULTURA
3:00 TELÓ DE FONS
3:30 LA CONVERSA
4:00 DE TEE A GRENN
4:30 REM A REM
5:00 TELÓ DE FONS
5:30 CALIDOSCOPI

Dilluns 18
7:00 NOTÍCIES EN XARXA 
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 EL MIRADOR
12:00 ÚLTIMA SESSIÓ
12:30 BEN TROBATS
14:30 ÚLTIMA SESSIÓ
15:00 EL MIRADOR
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 BA-BA
18:00 CAMINANT x CATALUNYA
19:00 MATARÓ AL DIA
20:00 CARNET ESPORTIU
20:30 ESPECIAL NADALES
20:45 MATARÓ AL DIA
21:45 ESPECIAL NADALES
22:00 MATARÓ AL DIA

Dissabte 16
7:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
7:30 CARNET ESPORTIU
8:00 DE TEE A GRENN
8:30 BA-BA
9:00 CALIDOSCOPI 
10:00 ÚLTIMA SESSIÓ
10:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
11:00 LA CONVERSA
11:30 CREURE AVUI
12:00 ADOLESCENTS.CAT
12:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
13:00 CALIDOSCOPI 
 ESPECIAL ELECCIONS
14:00 DE TEE A GRENN
14:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
15:00 TRAÇ DE CULTURA
15:30 ÚLTIMA SESSIÓ
16:00 1MÓN.CAT
18:00 BÀSQUET EN JOC
20:30 PROGRAMA XARXA
21:00 LA CONVERSA
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 MUSICAL
0:00 LA CONVERSA
0:30 CALIDOSCOPI 
1:30 GAUDEIX  LA FESTA
2:00 TELÓ DE FONS
2:30 TRAÇ DE CULTURA
3:00 ÚLTIMA SESSIÓ
3:30 LA CONVERSA
4:00 GAUDEIX LA FESTA
4:30 ESTUDI 3
5:00 DE TEE A GRENN
5:30 CREURE AVUI
6:00 CATALUNYA TERRITORI TIC

Diumenge 17
7:00 VOLTA I VOLTA
7:30 ÚLTIMA SESSIÓ
8:00 CREURE AVUI
8:30 BA-BA

10:00 EL MIRADOR
12:00 CALIDOSCOPI
12:30 BEN TROBATS
14:30 ESPECIAL NADALES
15:00 EL MIRADOR
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 CALIDOSCOPI
18:00 BA-BA
18:30 VOLTA I VOLTA
19:00 MATARÓ AL DIA
20:00 LA CONVERSA
20:30 ESPECIAL NADALES
20:45 MATARÓ AL DIA
21:45 ESPECIAL NADALES
22:00 MATARÓ AL DIA
23:00 LA CONVERSA
23:30 GAUDEIX LA FESTA
0:00 CAMINANT x CATALUNYA
1:00 DE TEE A GRENN
1:30 LA CONVERSA
2:00 VOLTA I VOLTA
2:30 CAMINANT x CATALUNYA
3:30 DE TEE A GRENN
4:00 LA CONVERSA
4:30 GAUDEIX LA FESTA
5:00 ESTUDI 3
5:30 LA CONVERSA

Dijous 21
7:00 NOTÍCIES EN XARXA
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 EL MIRADOR
12:00 LA CONVERSA
12:30 BEN TROBATS
14:30 ESPECIAL NADALES
15:00 EL MIRADOR
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 LA CONVERSA
18:00 BA-BA
18:30 DE TEE A GRENN
19:00 ESTUDI 3
19:30 TRAÇ DE CULTURA
19:45 ESPECIAL NADALES
20:00 ESPECIAL ELECCIONS

21:45 ESPECIAL NADALES
22:00 PER DETERMINAR
23:00 TRAÇ DE CULTURA
23:30 DE TEE A GRENN
0:00 ESPECIAL ELECCIONS
1:30 TRAÇ DE CULTURA
2:00 GAUDEIX LA FESTA
2:30 DE TEE A GRENN
3:00 GAUDEIX LA FESTA
3:30 CAMINANT x CATALUNYA
4:30 TRAÇ DE CULTURA
5:00 GAUDEIX LA FESTA
5:30 TRAÇ DE CULTURA
6:00 VOLTA I VOLTA

Divendres 22
7:00 NOTÍCIES EN XARXA
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 EL MIRADOR
12:00 TRAÇ DE CULTURA
12:30 BEN TROBATS
14:30 ESPECIAL NADALES
15:00 EL MIRADOR
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 TRAÇ DE CULTURA
18:00 BA-BA
18:30 CREURE AVUI
19:00 MATARÓ AL DIA
20:00 CARNET ESPORTIU
20:30 ESPECIAL NADALES
20:45 MATARÓ AL DIA
21:45 ESPECIAL NADALES
22:00 MATARÓ AL DIA
23:00 CARNET ESPORTIU
23:30 ÚLTIMA SESSIÓ
0:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
0:30 MATARÓ AL DIA
1:30 CARNET ESPORTIU
2:00 BDNBOX
2:30 MIRADOR
4:30 ÚLTIMA SESSIÓ
5:00 GAUDEIX LA FESTA
5:30 CARNET ESPORTIU

23:00 CARNET ESPORTIU
23:30 ESTUDI 3
0:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
0:30 MATARÓ AL DIA
1:30 CARNET ESPORTIU
2:00 DE TEE A GRENN
2:30 EL MIRADOR
4:30 DOSOS AMUNT
5:30 CARNET ESPORTIU

Dimarts 19
7:00 NOTÍCIES EN XARXA
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 EL MIRADOR
12:00 CARNET ESPORTIU
12:30 BEN TROBATS
14:30 ESPECIAL NADALES
15:00 EL MIRADOR
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 CARNET ESPORTIU
18:00 BA-BA
18:30 BDNBOX
19:00 MATARÓ AL DIA
20:00 CALIDOSCOPI
20:30 ESPECIAL NADALES
20:45 MATARÓ AL DIA
21:45 ESPECIAL NADALES
Sot del Camp
22:00 MATARÓ AL DIA
23:00 CALIDOSCOPI
23:30 VOLTA I VOLTA
0:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
0:30 MATARÓ AL DIA
1:30 CALIDOSCOPI
2:00 ESTUDI 3
2:30 MIRADOR
4:30 CAMINANT x CATALUNYA
5:30 CALIDOSCOPI

Dimecres 20
7:00 NOTÍCIES EN XARXA
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA

Programació facilitada per mataró Televisió

TV
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Consulti a la 1a pàgina altres ofertes a Mataró

25 ANYS
13.000 IMMOBLES GESTIONATS

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

www.sucasa.es

4129

www.sucasa.es

4129

157.500€

OCASIÓN POR PRECIO
Ref. 12778 SEMI CENTRO: Oportunidad!!!! Con ascensor, buen 
piso 80 m2 con parking incluido. Sin necesidad de reformas, espa-
cios amplios. 3 dorm. (2 dobles). Salón comedor espacioso, solea-
do. Balcón exterior. Cocina actualizada, galería. Baño. Calefacción. 
Ventanas doble cristal.  ATENCIÓN!!!! 

T

189.000€

DÚPLEX REFORMADO
Ref. 11782 JTO. PL. PINTOR CUSACHS: Bonito piso dúplex, 
ascensor. 120 m2, estancias muy amplias. Salón com. 25m2 con chi-
menea y balcón. 3 dorm. dobles. Baño y aseo cortesía. Gran cocina 
cerezo, galería. Terraza 15 m2 con trastero. Suelos gres. Vent. alumi-
nio. Calefacción y Aire Acond. Puertas de roble. !!

T

106.000€

OCASIÓN ÚNICA
Ref. 12701 Z. PALAU-ESCORXADOR: Planta baja con patio. 
60m2 , 2 dorm. dobles. Salón. Baño con plato de ducha. Cocina 
patio de 20m2. Totalmente reformado a estrenar, ideal gente 
mayor, parejas, amantes de los animales e inversores.

T

350.000€

CASA A 4 VIENTOS
Ref. 12779 CERDANYOLA  NORTE / LLANTIA: ¡Ocasión 
especial! Parc. 400 m2, varios niveles. Garaje 2 vehículos. Zona 
ajard., huerto. Salón comedor. Cocina. Baño. Tza solar. 70 m2, 1ª 
pl. 2 habit. Personas quieran algo más que una vivienda.

T

Sèniors

La gent gran 

Als Estats Units es considera a la 
gent gran com un gegant ador-
mit, que inclou a una quarta part 
de la població retirada del treball 
remunerat. Aquest cos adormit, 
està format majoritàriament per 
súbdits passius (gent gran), que 
posen en mans de l’estat, la solució 
de tots els seus problemes. Gent 
gran que en aquests moments, 
molts d’ells, s’estan fent càrrec des 
seus descendents, actuant com 
amortidors socials d’una societat 
desgavellada. En sentit figurat es-
tan donant el poc peix que tenen.

El cervell d’aquest gegant, està 

format minoritàriament per ciu-
tadans (sèniors), socialment com-
promesos. A més a més de donar 
peix, pretenen ensenyar a pes-
car. Es l’únic òrgan del cos capaç 
de despertar al gegant adormit. 
Despertar aquest gegant és relati-
vament factible. Només cal posar 
de moda la participació del talent 
sènior, avui dia totalment infrau-
tilitzat. Fer-ho, en una societat del 
coneixement, podria suposar un 
gran be per a la pròpia gent gran 
i també per a tota la humanitat.

 Ha arribat el moment de posar 
en marxa una nova societat, cen-
trada en les persones i no en els di-
ners, que no permeti l’aparcament 

de la gent gran en residencies ge-
riàtriques. Per fer-ho possible es 
disposa del capital humà neces-
sari, els de les persones sèniors 
retirades, jubilades o prejubila-
des i també el d’una nombrosa 
joventut il·lustrada condemnada 
a l’emigració. 

Seria bo recuperar el respecte 
degut a la gent gran, no tant pel 
que han fet, sinó pel que en un 
entorn d’envelliment actiu poden 
continuar fent.

JOSEP ARACIL I XARRIÉ
President d'Eurosènior

joarxa@gmail.com

núm. 1799 del 15 al 21 de desembre de 2017
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Laia Alsina: "L'important és trobar un 
tema en el qual tothom s'hi senti vinculat"
L'argentonina ha guanyat amb el text 'A l'altre barri' el VII Torneig de Dramatúrgia,  
un combat simbòlic entre vuit dramaturgs del panorama teatral català

Teatre: Laia Mulà

 De què tracta A l'altre barri?
És una comèdia àcida i negra que 
bàsicament parla de la mort i dels 
estereotips i tabús que l'envolten. 
És una crítica a com la societat 
tracta la mort i a tot el paperot al 
qual estem obligats a respondre 
socialment.

Què creus que té el text 
d'especial per haver estat el 
guanyador?
El text parla d'un tema i d'unes 
situacions en les quals tots ens 
podem sentir identificats perquè 
explora sobre la pena que estem 
obligats quan es mor algú. El te-
atre treballa amb l'empatia del 
públic i l'important és trobar un 
tema en el qual tothom s'hi pugui 
sentir vinculat. També cal destacar 
que els dos actors amb els quals 

comptava, l'Aina Clotet i en David 
Verdaguer, interpretaven diversos 
personatges, fet que permetia que 
es lluïssin i donava una comicitat 
que m'ha anat a favor.

Quin és el funcionament del 
Torneig?
Es divideix en diferents rondes, 
concretament dues eliminatòries 
i la final. Els organitzadors trien 
els dramaturgs que hi participen 
i els demanen que escriguin un 
text d'una durada determinada i 
per a dos actors, a un dels quals 
el passi un fet que canvïi la seva 
vida. A més, és l'organització del 
torneig qui escull els actors, no 
el dramaturg. Un temps abans et 
demanen el perfil d'actors que 
necessites però no saps qui seran 
fins a la mateixa tarda. Llavors et 
donen tres hores per treballar amb 
els actors i comença el combat.

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

Què suposa per a tu haver  
guanyat el torneig?
No m'esperava guanyar perquè el 
sol fet que m'ho proposessin ja va 
ser un premi. El torneig té molta 
visibilitat i poder estar allà és una 
oportunitat. A més, cal destacar 
que posen el focus en l'autor, cosa 
poc habitual. Tots els dramaturgs 
solen ser molt bons i amb una tra-
jectòria reconeguda. Cada ronda 
que passava per a mi ja era una 
sorpresa Tots eren bons textos

Quins nous projectes tens?
La meva carrera artística sempre 
ha estat vinculada a El Martell, una 
companyia independent de teatre 
de caràcter polític. Fem teatre de 
text i teatre físic i ara estem assajant 
un espectacle que he escrit titulat 
El mar no hi cap dins una capsa de 
sabates. Tenim previst estrenar-lo 
al febrer al teatre Tantarantana.

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

comajuan@comajuan.com

www.comajuan.com
Especialistes immobiliaris

Avda. Jaume Recoder, 62, Mataró

comajuan@comajuan.com

www.comajuan.com
Especialistes immobiliaris

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

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

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

(Despeses incloses)

Argentona
www.totmataro.cat/argentona

Tot Argentona 1799.indd   2 13/12/2017   19:16
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Argentona programa de nou el tradicional concert, amb la Big Band Jazz Maresme i 
Susana Sheiman com a convidada especial, i a benefici de 'La Marató'

 El tradicional Concert de Nadal 
a Argentona es proposa trencar 
expectatives oferint un recital jaz-
zístic amb un repertori variat que 
comptarà amb els millors estàn-
dards i alguns temes nadalencs. 
En aquest cas serà la Big Band Jazz 
Maresme, acompanyada de la can-
tant Susana Sheiman, una artista 
polifacètica de primer nivell. 

La cita tindrà lloc aquest diven-
dres 15 de desembre a les 20.30h 

Nadales i jazz al Concert de Nadal

Susana Sheiman, vocalista de nivell pel concert de Nadal Cedida

a la Sala d'Argentona i cal desta-
car que tot l'import de les entra-
des anirà directament destinat a 
La Marató de TV3 que se celebra-
rà el dia 17 de desembre. A més, 
l'associació de comerços i serveis 
Argentona es Mou ens convidarà a 
una copa de cava solidària

Música de primera
Ja és habitual que la Big Band 
Jazz Maresme, formada per disset 

músics, participi d'aquest Concert 
de Nadal com també fan a Mataró 
setmanes després. Enguany, però, 
comptaran amb la cantant Susana 
Sheiman que, després de passar 
per diversos estils es va abocar al 
jazz per aprofundir en aquest estil 
tan suggeridor. 

Amb una potent posada en es-
cena, la cita espera omplir de jazz 
i nadales la Sala d'Argentona. I tot 
a més, amb un fi  solidari.

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

comajuan@comajuan.com

www.comajuan.com
Especialistes immobiliaris

Avda. Jaume Recoder, 62, Mataró

comajuan@comajuan.com

www.comajuan.com
Especialistes immobiliaris

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

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

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

(Despeses incloses)

www.totmataro.cat/argentona
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IMMO NOVA

IMMO NOVA

IMMO NOVA

Ref. 2649: Cerdañola: Completamente re-
formado. 2 habitaciones (1 doble), cocina 
offi ce, salón-comedor luminoso, 1 baño. 
Pk opc. Zona con todos los servicios!!  

OCASIÓN

78.000€

Ref. 2667: Eixample: 80 m2 con ascensor. 
3 hab. (1 doble), salón-comedor con 
salida a balcón, cocina offi ce, 1 baño. 
a/a. Para actualizar a su gusto!!

150.000€

EXCELENTE COMPRADE GRANDES DIMENSIONES

Ref. 2523: Centre: Listo para entrar a vi-
vir. 3 habitaciones (2 dobles), cocina 
offi ce con galería anexa, amplio salón-
comedor con salida a balcón, 1 baño. 
Comunidad reducida!!

125.000€

Ref. 2625: Camí Serra: Semi nuevo con 
ascensor y acabados de calidad. 2 ha-
bitaciones (1dobe), cocina offi ce, gran 
salón comedor con salida a balcón, 1 
baño.  No le falta un detalle!!

157.000€ 245.000€

VISTAS DESPEJADAS CASA JUNTO A LA PLAYA

Ref. 2670: Havana: 170 m2 totalmente 
reformada en 2 plantas.  4 habitaciones 
(3 dobles), cocina offi ce, salón comedor, 
3 baños, pequeña terraza en 2º planta. 
Calef. a/a. No dudes en visitarla!!

JTO. AL PARQUE CENTRAL

Ref. 2686: Centro: Semi nuevo con ascen-
sor. 118m2, 4 habitaciones (2 dobles), gran 
salón-comedor con salida a balcón tipo 
terracita, 1 baños, 1 aseo, cocina offi ce. 
Vivienda defi nitiva!!

247.000€

1P IMMO NOVA.indd   1 13/12/17   16:51



activitats, una altra dedicada a la 
venda de productes, i comptarà 
també amb un escenari en el qual 
es faran, entre d’altres, actuacions 
de música i dansa, una fl ashmob 
i l’estrena de la banda de músics 
de Llavaneres.

Música de primera a Llavaneres
A més de l'Ajuntament i la 
Comissió de Festes, també han 
col·laborat en l'organització de la 
jornada un gran nombre de volun-
taris, entitats i empreses. Al llarg 
del matí diverses formacions mu-
sicals i artistes participaran de la 
jornada solidària tocant les seves 
cançons. En són exemples l'ac-
tuació de Sander Clasen, Juan M. 
Fernàndez i Edu Costa, la Banda 
de Músics de Llavaneres, el grup 
La Tardor del Casal de Llavaneres, 
entre d'altres. També hi haurà una 
lectura de poemes a càrrec de Josep 
Maria Asensio i Susana Gil Micó.
L'objectiu és recaptar fons per a la 
investigació mèdica en l’àmbit del 
desenvolupament de tractaments 
més efectius contra els microorga-
nismes de les infeccions. | Redacció

  Llavaneres se suma a la Marató 
de TV3, que enguany tindrà lloc el 
diumenge 17 de desembre, amb 
una acció coordinada entre la 
Comissió de Festes del municipi 
i l'Ajuntament. Els organitzadors 
han dissenyat un programa d’ac-
tivitats per fomentar la solidaritat 
dels llavanerencs i llavanerenques 
entre les 9h i les 14h del migdia.

La jornada s’iniciarà al matí amb 
una caminada solidària que sortirà 
des de la Glorieta, al passeig de la 
Mare de Déu de Montserrat, a les 9 
hores. Seguidament, entre les 11h 
i les 14h tindrà lloc el gruix central 
d’activitats al parc de Ca l’Alfaro. 
En aquest espai hi haurà una zona 
dedicada a tallers, jocs, esports i 

Sant Andreu de Llavaneres recupera la tradició de fer 
una festa matinal per recaptar fons per a la investigació 

Una gran festa solidària 
amb La Marató de TV3

 Aquest desembre a Arenys de 
Mar han optat per situar un tobo-
gan de gel artifi cial de més de vint 
metres a la nova zona coberta de 
la Riera. S'inaugurarà aquest di-
vendres 15 de desembre a les 17 h 
i el muntatge vol convertir-se en la 
gran atracció de les festes de Nadal. 
L'atracció estarà en funcionament 
fi ns al 7 de gener a un preu d'1 euro 
per persona, el qual permetrà fer 
dues baixades pel tobogan.

Els darrers dos anys l’Ajunta-
ment havia promogut la instal·lació 
d’una pista de gel sintètica però 
enguany han canviat d'atracció. 
Ara aposten per la nova proposta 
del tobogan de gel amb la fi nali-
tat de seguir promocionant el co-
merç local i augmentar l’oferta de 
lleure a Arenys de Mar. | Redacció

Té vint metres de llargada 
i promet molta diversió

Arenys de Mar 
canvia la pista de gel 
per un tobogan

Sander Clasen

A Arenys, un tobogan Cedida 

Cedida 

Més informació

El civisme és sentiment 
de pertinença en una co-
munitat i d'interès i res-
pecte pel bé comú

La Marató d'enguany està 
dedicada a les malalties 
infeccioses més greus, 
com l'hepatitis, la sida, la 
meningitis, la bronquitis o 
la tuberculosi

L'atracció estarà en 
funcionament fins al 7 de 
gener a un preu d'1 euro 
per persona, el qual 
permetrà fer dues 
baixades pel tobogan 
de gel

Maresme núm. 1799 del 15 al 21 de desembre de 2017
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directe ple de ritmes ballables, on 
les seves dues veus protagonistes 
seran el violí i la trompeta. “Es trac-
ta d'una nova formació dins del 
panorama musical català que no 
podia fallar en la cita del festival 
amb la millor música catalana del 
país”, assegura el certamen. 

Igualment, el Canet Rock 2018 
serà una de les poques oportu-
nitats per veure el grup valencià 
'La Raíz' després d'un 2017 far-
cit d'actuacions internacionals. 
La gira de 'La Raíz' els ha portat 
de Polònia a Alemanya, passant 
per Itàlia, Irlanda, Xile, Argentina, 
Colòmbia i Mèxic, i un espectacu-
lar tancament de gira al Palacio de 
Vistalegre de Madrid davant més 
de 10.000 seguidors. Amb ‘Entre 
poetas y presos’, el seu darrer disc 
d’estudi, el grup valencià s'ha con-
vertit en un fenomen de masses 
arreu. La combinació explosiva de 
compromís, festa i reivindicació, 
que despleguen en un potent di-
recte, assegura una actuació d'alt 
voltatge per a una nit única a Canet 
de Mar. | Redacció

  Macaco, La Raíz i Sense Sal són 
els primers tres noms confi rmats 
al cartell del Canet Rock 2108, que 
celebrarà la seva cinquena edició 
el pròxim dissabte 7 de juliol al 
tradicional Pla d'en Sala. Com ja 
és habitual, dotze hores de mú-
sica i festa que reuneixen alguns 
dels millors grups de música de 
Catalunya i l'Estat. L'organització 
ha avançat que durant les festes 
nadalenques les entrades del cer-
tamen podran adquirir-se a un 
preu especial de 30 euros, cinc 
menys que l'habitual. 

Debut de Macaco
Macaco, nom artístic del projec-
te consolidat de Dani Carbonell, 
debutarà al Canet Rock totalment 
renovat amb disc nou, nous sons 
i cançons inèdites que es com-
binaran amb els grans èxits dels 
darrers temps. 

També hi serà per primer cop la 
banda egarenca 'Sense Sal', que 
portarà el seu particular pop-folk 
festiu amb nous sons provinents 
de l'electrònica.  Presentaran un 

Durant les festes de Nadal les entrades del certamen 
es podran comprar a un preu especial de 30 euros 

Macaco, La Raíz i Sense Sal, 
primers noms del Canet Rock

  El municipi de Cabrera de Mar 
es proposa celebrar el Nadal amb 
un munt d'activitats festives. El 
primer dia d'activitats serà el 16 de 
desembre amb la 35a Fira de Santa 
Llúcia i del Pessebre Vivent i fi na-
litzaran el 5 de gener. També han 
programat activitats per La Marató 
de TV3, un taller d'arbres de nadal 
creatiu, la rebuda als Reis Mags, les 
audicions musicals de Nadal o la 
representació dels Pastorets. | Red

Cabrera de Mar celebra el 
Nadal amb els clàssics

35a edició de la Fira 
de Santa Llúcia i del 
Pessebre Vivent

Macaco debutarà al Canet Rock el juliol del 2018

Pessebre Vivent Cedida 

Cedida 

Més informació

El civisme és sentiment 
de pertinença en una co-
munitat i d'interès i res-
pecte pel bé comú

- La Fira de Santa Llúcia i el 
Pessebre Vivent, el dia 16 de 
desembre
- El quinto al casal de la gent 
gran per recollir fons per La 
Marató de TV3 d’enguany, el 
diumenge 17
- La Biblioteca Ilturo acollirà 
el taller d'arbres de Nadal 
creatius el dilluns 18
- El patge reial rebrà els in-
fants el divendres 22 a l'es-
cola Pla de l'Avellà i el dia 30 
a l'Ajuntament
- La cavalcada de ses majes-
tats els Reis Mags, el dia 5

Programació de 
Nadal a Cabrera

Maresme núm. 1799 del 15 al 21 de desembre de 2017
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OFICINA CENTRE: C. Jaume Recoder, 4 , Local 1 · T 937 079 216 · babn6@tecnocasa.es

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

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

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

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

VALORACIONS
GRATUÏTES

*HIPOTECA AL

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

ASSESSORAMENT FINANCER GRATUÏT

CENTRO (Ref. 242389).
Al costat de la plaça Santa Anna,

5 habitacions, 2 banys, 130m2 de pis.
Amb ascensor i posibilitat de parquing.

REBAIXAT 218.000€

RND. O’DONNELL (Ref. 244264).
Setè pis amb ascensor, 3 dormitoris, bany 
amb dutxa, menjador, cuina i 2 galeries. Re-
format. 2 terrasses amb molt bones vistes.

REBAIXAT 179.990€

CIRERA (REF. 244860). Pis acollidor de 
60m2, 3 habitacions, saló-menjador, 
cuina ind, bany complet amb plat de 

dutxa i galeria-safareig. Amb accès a terrat 
comunitari del edifi ci.

59.000€

CERDANYOLA (Ref. 245200) Finca amb as-
censor totalment exterior, 3 hab dobles, cuina, 

bany complert, menjador amb balcó, galería 
de 6m2, calefacció i aire condicionat.

94.000€

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

Intermediarios independientes en préstamos y créditos - Red en franquicia - Cada sociedad franquiciada tiene su propio titular y es independiente del franquiciador
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PRIMERA LINEA DE MAR (Ref. 242803). 
Magnifi c àtic a primera linea de mar. 

Planta 15. 2 habitacions dobles, terrassa 
de 20m2 Reformat.

235.000€. 

CENTRE (Ref. 244274). Quart pis amb as-
censor. Disposa de 70m2, 2 hab. (abans 3), 

bany amb dutxa, cuina i saló-menjador amb 
sortida a balcó. Reformat.

REBAIXAT 127.100€

ELS MOLINS. Primer pis d’alçada de 
55m2, 3 habitacions, menjador amb sortida 
a pati de 11m2, cuina independent i bany. 

Per reformar al seu gust.

57.000€

CERDANYOLA SUD (Ref. 231193) Segón 
pis sense ascensor. Consta de tres dormi-

toris, bany complert, cuina, saló-menjador i 
molta llum exterior. Aprop de tots els serveis.

57.000€ 

T

T

T

T

T

T T

T
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Se centra en el desenvolupament cultural comunitari vinculat amb escoles de música

Laia Serra,
La revolució des de l'art

Laia Mulà

 La Laia Serra és una persona plena d'energia, il·
lusió i entusiasme que viu envoltada de música i art. 
Va començar tocant el violí al seu poble, a Navarcles, i 
després va passar al conservatori de Manresa. Formada 
en Pedagogia Musical a l'Escola Superior de Música 
de Catalunya (ESMUC), va centrar·se a descobrir les 
dimensions i possibilitats de l'art. Més tard va traslla·
dar·se a Vilassar de Mar perquè volia “un lloc més tro·
pical” i ara confessa sentir·se totalment vilassarenca.

Per ella, l'art va més enllà del concepte tradicional 
que en tenim i passa a ser un agent de transformació, 
un element cohesionador capaç de transformar vides 
individuals i espais col·lectius. Viu la música com “el 
motor per repensar les arts”, és a dir, que creu necessari 
preguntar·se si l'art pot contribuir a fer millor el món 
en el qual vivim per transformar·lo. En definitiva, per 
ella “la música pot ser una eina per revolucionar tant 
individualment com a escala col·lectiva la societat”.

L'any 2009 va començar a treballar a l'Escola 
Municipal de Música de Mataró (EMMM). El projec·
te ja va néixer amb una àrea que treballés l'educació 
musical des d'una perspectiva oberta vinculada amb 
el comunitari i social, l'àrea en què Serra està espe·
cialitzada. Al cap d'uns tres anys de funcionament 
explica que van fundar Musicoop, la cooperativa que 
gestiona ara l'EMMM. Dins de Musicoop va començar 
a coordinar la part de Música i Comunitat: “Aquells 
projectes que fem més enllà de les quatre parets de 
l'escola de música i que busquen anar cap enfora”, 

relata. Es van proposar estar als carrers, a les esco·
les, instituts, entitats i a tot arreu perquè el que fan a 
l'EMMM arribés a tota la ciutat. Serra i els seus com·
panys fa anys que treballen amb diversos projectes 
per “fer moure i commoure les persones”, explica. Un 
d'ells és el projecte Quatre Cordes, el qual va néixer al 
Germanes Bertomeu l'any 2009, i ara ha evolucionat 
en les Escoles Orquestrals amb més centres educatius.

Ciutat educadora

“Mataró és una ciutat educadora que mou moltes 
persones gràcies a projectes comunitaris com, per 
exemple, les Escoles Orquestrals o el cor de gospel 
per a gent gran”, afirma. A través del treball artístic 
en què els alumnes toquen instruments i canten, 
s'aconsegueix impulsar el desenvolupament per-
sonal i social, destaca. “Abans separàvem la part 
social de la de l'individu i ara ho veiem des de dins”, 
explica i afegeix que des de l'EMMM treballen com 
un “laboratori que fa que passin coses a la ciutat”.

ApuntS

Defineix-te: Apassionada, revolucionària i amb ganes 
d'experimentar amb intensitat

una pel·lícula: 'Lugares comunes'

un llibre: 'La magia de los sentidos', de David Abram

un viatge: La volta al món

un somni: Fer la revolució des de les coses  
comunitàries

un repte: seguir creixent des de la consciència

 Daniel Ferrer 

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

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

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

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

PISO CON PARKING Y TRASTERO: En 
comunidad reducida con ascensor, 4 hab. 
2 dobles, cocina  office, galería, 2 baños 
completro, exter. Aluminio, calefacciÓn.

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

PISO ECONÓMICO: En comunidad 
reducida, baño reformado con ducha, 
suelos de gres y carpinteria exterior 
de aluminio, 3 hab., puertas de roble.

PISO ALTO REFORMADO: Ascensor, 3 
hab. 2 dobles, baño compl. con ducha, 
cocina fórmica galeria/lavadero, bal-
cón con vistas espectaculares a mar.
.

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

.Ref. 3204 
Z.ROCAFONDA:

78.000€

Ref. 4493 
Z.CERDANYOLA:

118.000€

Ref. 4490 
Z.ROCABLANCA:

189.000€

Ref. 1424 
CENTRO:

242.000€

Ref. 2491 
EIXAMPLE:

175.000€

Ref. 6209 
Z.MOLINOS:

99.000€

Ref. 4458 
Z.CAMÍ DEL MIG:

129.000€

Ref. 1423 
Z. EIXAMPLE:

239.000€

T T

T T

T T

T

T

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

Ref. 4448
Z. P.I CADAFALCH:

165.000€

T

EXCELENTE UBICACIÓN Y GRAN EXCELENTE UBICACIÓN Y GRAN Ref. 1423 T

OCASIÓN: Piso de media altura refor-Piso de media altura refor-Ref. 3204 T PISO ECONÓMICO:PISO ECONÓMICO: En comunidad Ref. 6209 T

OCASIÓN. PRIMER PISO DE 100M2:OCASIÓN. PRIMER PISO DE 100M2:Ref. 4493 T PISO ALTO REFORMADO:PISO ALTO REFORMADO: Ascensor, 3 Ref. 4458 T

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

PISO CON PARKING Y TRASTERO: En Ref. 1424 

PISO ALTO CON ASCENSOR: Piso alto Ref. 2491 

OBRA NUEVA - OPORTUNIDAD:Ref. 4448 T

5365

T. 937 965 148
Rda. Francesc Macià, 28 (esqui. c/Castaños) · Mataró
inmobiliariacym@ono.com 
www.cymgestionesinmobiliarias.com
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MÉS IMMOBLES A LA NOSTRA WEB:  www.fi nquescastella .comwww.fi nquescastella .com

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

www.fi nquescastella.com

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

Pis de disseny en exclusiva!
Planta baixa amb entrada independent de 110m², 3 habitacions dobles (2 do-
bles), 1 bany complet amb dutxa, cuina oberta, saló menjador de 50m², aa / cc, 
tancaments d’alumini, terres de parquet. Pati interior de 14m² !!!!  T 151306

189.960€

M� ins
Vol vendre 
o llogar
 el seu 

immoble?
45 anys 

d’experiència ens avalen.

Serietat i efi càcia 
al millor preu!

3 habit. (1 doble i dos individ), 2 banys complets, dos balcons de 7 m² 
cadascun a la sala ia l’habitació doble, safareig, calefacció amb radia-
dor, aire condicionat tipus split, els terres són de parquet. L’edifi ci consta 
d’ascensor, i el preu inclou una plaça de pàrquing.!!  T151302

Preciós pis de 96m2 a la millor zona de Mataró!

217.000€

P� c Cen� al

Àtic dúplex invertit tot reformat!
Gran pis de 150m² per entrar a viure. 4 habit (1 suite amb vestidor), 2 banys 
complets, 1 servei, cuina, saló menj. 35m² amb balcó, aa/ cc, tanc alumini, 
terres parquet, ascensor, 3 trasters. 8 veïns, reformat fa 10 anys. Vistes ciu-
tat i mar!! Abans 350.000€. Ara ...! T151169 268.000€

Cen� e

650€

1.300€

Amb grans estades per a grans famílies. 6 habitacions (3 dobles i 3 indi-
viduals), 3 banys complets, gran cuina, menjador amb llar de foc i pati de 
40 m². Garatge 3 cotxes. vine a veure-la, t’enamorarà!!! T250245

Els M� ins

Gran casa molt conservada a 10 minuts del centre

375.000€

1.200€

2P CASTELLÀ (NOVA 2017).indd   2 13/12/17   13:25



Tr�qui'ns : T 93 757 83 83

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

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

Vol vendre 
o llogar
 el seu 

immoble?
45 anys 

d’experiència ens avalen.

Serietat i efi càcia 
al millor preu!

870€

T109459 Cerdanyola. 5è amb ascensor. Conservat  60m², rebedor, saló menjador 
independ., cuina office, balcó amb vistes. 2 dormitoris (1 matrimoni  i armari encastat 
i 1 individual) 1 bany amb i hidromassatge, parquet a les habitac. i gres. Moblat!!

650€

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

1.300€

T 110538 Parc Central.  Pis  85m², 3 habitacions  exteriors (1 doble),2  banys comple, 
cuina office, saló menj., balcó - terrassa, galeria, calefacció, ascensor, pàrquing inclòs. 
Disponible a partir del 15 de setembre!

925€

T108696 Sant Simó. Fantàstic pis moblat . 80m², te 3 habit. (2 dobles), 1 bany complet 
+1 de servei, cuina equipada, saló menjador, balcó -terrassa amb espectaculars vistes a 
mar. L’immoble disposa d’ascensor i plaça de pàrquing A la mateixa finca!!

825€

T110567 Rocafonda. Pis molt lluminós i familiar. 5è pis sense ascensor. 70m² reformat. 
saló-menjador, 3 habit. 2 dobles, balco, cuina americana, galeria, bany complet . Truca’ns!!

650€

Gran casa molt conservada a 10 minuts del centre

870

T302463 Centre. ¡DISPONIBLE A PARTIR DE DESEMBRE! Lluminós despatx de 30m². 2ª 
planta. Llum natural durant tot el dia. Molt cèntric i en un carrer de fàcil accés.!

175€

1.500€

T303014 Pla d’en Boet. Oficina en zona Tecnocampus. 100m2 vidrieres amb llumino-
sitat immillorable, bany, aa/cc, parquet,, ascensor, 2 pàrquing grans. Construcció molt 
recent, prop del mar, zona de negocis excel·lent, entrada de les autopista principals!

T701462 Cabrera de Mar. Nau industrial 360m² a planta baixa. Polígon Camí del 
Mig. 3 despatxos, 2 lavabos i un vestidor. Fàcil accés per als tràilers. Excel·lent comu-
nicació. És una gran oportunitat pel seu preu i m²!!

1.200€

2P CASTELLÀ (NOVA 2017).indd   3 13/12/17   13:25



 

Les vivendes estrella
són exclusives d’Urbenia

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

325.000 €

MATARÓ - Centre R 80051

OBRA NOVA DIRECTA DE PROMOTOR. 
Últim pis de 160m2. Terrassa 30m2. Aca-
bats a triar.

260.000 €

MATARÓ - Via Europa R 18651

Fantàstic pis lluminós amb terrassa a nivell de 
60 m2 i pk a la finca. A punt per entrar a viure!

225.000€

MATARÓ - Camí Serra R 18385

Pis tot exterior 4 hab, 2 banys,  menjador 2 
ambients i cuina office. Pk a la mateixa finca. 
Únic!!

Pèrits 
Judicials

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

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

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

Baixos amb pati i dúplex amb grans terrasses

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

ALTRES OFICINES: 
BADALONA, EL MASNOU, PREMIÀ DE MAR
                                

Des de
159.000 €

Obra nova al C/Fortuny nº 24

Promoció de

220.000 €

DOSRIUS - Can Massuet R 80345

Ideal famílies. Casa 4 hab (2 dobles) en terreny 
de 1500m2 amb galliner i horta. Xemeneia.

145.000€

MATARÓ - Camí Serra R 80294

PB molt acollidora,  2 hab, cuina oberta a 
menjador, a/c, pk i traster inclòs. Ideal per 
inversors.

246.000€

MATARÓ - Eixample R 80291

Pis disseny funcional, 3 hab i 2 wc, cuina 
americ. Pk opc, a prop P. Cuba. Vingui a 
veure’l. 

230.000€

ARGENTONA - Ginesteres R 80219

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

145.000€

MATARÓ - Rocafonda R 19158

Pis ben distribuït, 4 hab, menjador i cuina 
amb sortida a balcó, 2 wc. traster. Finca 
senyorial.

2P URBENIA-INMOBILIARIA.indd   2 13/12/17   17:31



 

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

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

12 pisos, 20 pàrquings i 19 trasters
Immobles de 2 a 5 habitacions (4 + estudi de 26m2)
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ARENYS DE MAR - Riera Pare Fita, 30 

ALTRES OFICINES: 
BADALONA, EL MASNOU, PREMIÀ DE MAR
                                

Des de
159.000 €

Obra nova al C/Fortuny nº 24

Promoció de
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