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Tel. 93.799.11.61Camí del Mig, 20 · Mataró

FINANCIADO AL 100%

CUOTAS MENSUALES 914.-€

APARTAMENTO

CENTRO, ZONA PLZA. GRAN: Apartamento reformado. 45 m². Muy 
bien distribuido. Comedor cuadrado y acogedor. Cocina nueva. Baño 
en perfecto estado, 1 habitación doble. Exterior y muy soleada toda 
la vivienda. A.A, suelos gres. Ref. 13862

CIRERA: Bloque sólo 4 vecinos. Ascensor. Apto. vanguardista y 
juvenil. Exterior y soleado. Gran cocina de diseño, equipada. Baño 
nuevo con ducha. Comedor 2 ambientes. Suelos gres. Calefacción. 
Trastero 13 m². Ref. 13549

La mejor selección al mejor precio

www.inmobiliariacoca.com
P.V. 179.700.-€/(29.9) 

DESTACADO

CENTRO, JUNTO PLAZA CUBA: Bloque 6 vecinos. Piso de 3 hab. (2 
dobles). Salón amplio con tipo tribuna. Cocina reformada en haya. Baño 
nuevo. Suelos parket. Calefacción más A.A. Puertas haya vaporizada. 
Distribución día / noche. Trastero incluido. Ref. 13886 

P.V. 231.390.-€/(38.5)

OCASIÓN

ZONA PTTE. TARRADELLAS: Último piso altura, en bloque de sólo 3 
vecinos. Reformado en su totalidad. Salón amplio y muy luminoso. 
Cocina nueva y equipada. Baño completo. Terracita soleada de 12 m². 
Suelos gres, puertas haya. Ref. 12886

P.V. 189.500.-€/(31.5)
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POCOS VECINOS

P.V. 232.893.-€/(38.7)

ZONA TRANQUILA

 P.V. 220.871.-€/(36.7)

CON VISTAS

P.V. 250.922.-€/(41.7)

TODO EXTERIOR

P.V. 311.023.-€/(51.7)

CON TERRAZA A NIVEL

P.V. 258.435.-€/(43)

OBRA NUEVA

Desde 171.000.-€/(28.4)

SIN VECINOS ARRIBA

P.V. 265.947.-€/(44.2)

ANTES P.V. 223.877.-€/(37.2)

AHORA P.V. 190.821.-€/(31.7)

CENTRO, JUNTO PLAZA FORN DEL VIDRE: 1º piso en bloque pocos 
vecinos. Sin pasillo. 2 dormitorios. Comedor cuadrado y funcional. 
Cocina reformada en cerezo, equipada. Baño reformado diseño. Puertas 
roble, suelos parket. Ref. 13364

MOLINOS, ZONA CAN TORNÉ: 2º piso. En calle tranquila y rodeado de 
casitas. Piso reformado en su totalidad. 3 dorm. (2 dobles). Comedor 
amplio. Baño nuevo. Cocina reformada en wengué. Calefacción. Zona 
cotizada. Ref. 13638

RDA. O’DONELL: Ático con terraza a nivel de 55 m². 2 dorm. (antes 3). 
Salón comedor 24 m². Cocina integrada y equipada. Baño de última 
generación. Parket, puertas cerezo. Ref. 13540

CAMÍ DE LA SERRA: Piso 89 m² con ascensor. Completamente exterior 
y reformado. Único en su zona. 3 dormitorios, (2 dobles). Comedor 
22 m². Cocina reformada en roble (offi ce 3 personas). 2 baños, (1 
suitte). Balcón – terracita. Calefacción, A.A. Puertas sapelly. Plaza pk 
y trastero incluidos.  Ref. 13698

ZONA PLAÇA OCCITANIA: Dúplex 120 m² con terraza de 40 m² orientada 
a Mar. Amplio salón 25 m² con llar de foc. Cocina reformada. 3 hab. 
dobles (una con vestidor y tipo suite). Baño reformado. Suelos gres. 
Calefacción. Pocos vecinos. Ref. 12887

RDA. EXTERIOR: Obra nueva directa de promotor. Acabados excelentes. 
Distribuciones cuadradas. 2 dormitorios. Salón amplio. Baño de diseño. 
Cocinas equipadas. Áticos con terraza y estudio. Vistas. Plazas de pk 
opcionales. Ocasión de mercado y lo mejor de obra nueva. Fotos de 
piso muestra. Ref. 13195

MOLINOS, ZONA CARLOS PADROS: A 5 min. Parque Central. Piso alto 
con ascensor. 85 m². 3 dormitorios, (antes 4). Comedor 20 m² amplio 
en 2 ambientes. Cocina, con pasaplatos, equipada. Baño más aseo. 
Calefacción más A.A. Suelos rústico, puertas haya. Ref. 13709

LA LLANTIA: Buenas características. Dúplex totalmente exterior 
en esquina. Nuevo a estrenar. 3 dormitorios, la principal planta alta. 
Cocina totalmente equipada integrada al salón. Baño nuevo a estrenar. 
Galería. Suelos gres, parket, calefacción. Ref. 13098



P.V. 245.213.-€/(40.8) P.V. 208.850.-€/(34.7)

P.V. 347.084.-€/(57.7) P.V. 384.647.-€/(64)

P.V. 280.973.-€/(46.7) AHORA P.V. 231.390.-€/(38.5)

ZONA PLAZA CATALUNYA: Ocasión por: situación, reforma y precio. 
Totalmente reformado. Salón comedor. Cocina reformada y equipada. 
2 habitaciones dobles. Baño nuevo. Patio 10 m². Suelos gres, puertas 
cedro. Ref. 13306 

CERDAÑOLA: Piso especial para parejas. Totalmente reformado. 
87 m². 3 hab. Salón amplio y cuadrado. Vistas despejadas. Baño 
reformado. Cocina súper amplia apta para comer 4 personas. Galería. 
Calefacción. Suelos en gres. Ref. 13889

ZONA PLZA. GRANOLLERS: Defi nitivo de 100 m². Exterior a 2 ca-
lles. Salón 26 m². 4 dormitorios. Cocina muy amplia. Baño suite más 
aseo. Balcón / terracita. Calefacción. Pk grande coche y 2 motos. 
Ref. 13891

CAMÍ DE LA SERRA: Piso totalmente exterior y soleado. Nuevo a 
estrenar. 3 dorm. Salón amplio. Cocina reformada. Baño diseño más 
aseo. Suelos parket y gres porcelánico. Calefacción. Terraza superior 
de 38 m². Pk y trastero incluidos. Ref. 13633

VÍA EUROPA, JUNTO MERCADONA: En bloque reciente, con ascen-
sor. 80 m². Exterior a 2 calles. Salón 25 m². Balcón a la calle. Muy 
soleado. 3 dormitorios, (2 dobles). Cocina roble provenzal, equipada. 
Baño suite más aseo. Suelos gres, calefacción, puertas sapelly. Entrega 
a convenir. Ocasión. Ref. 13881

LLUIS COMPANYS: Último piso, en bloque con ascensor. Excelente 
distribución. Gran salón de 26 m² en 2 ambientes Balcón amplio. Baño. 
Exteriores climalit. 3 hab dobles. Instalaciones nuevas. Preparado para 
actualizar a su gusto. Pk opcional. Ref. 12994

IDEAL 1ª VIVIENDA

DE GRANDES DIMENSIONES EN ZONA RESIDENCIAL

SITUACIÓN INMEJORABLE ANTES P.V. 269.854.-€/(44.9)

PLANTA BAJA

SI DISPONE DE ALGUNA VIVIENDA EN VENTA O ALQUILER Y QUIERE QUE SE LO GESTIONEMOS CON GARANTIAS.
PONGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS LLAMANDO AL TEL: 93.799.11.61 SR. DANIEL.

ALQUILERES CON GARANTÍAS

ROCABLANCA: 1 hab. nuevo a estrenar. gastos incluidos ............................................................................................................... 500.-€/ mes
ROCAFONDA: 70 m”. 3 hab. semiamueblado y equipado. todo incluido.  ....................................................................................... 550.-€/ mes
PLÀ D’EN BOET: 3 hab. calefacción. a.a. parket. baño y aseo. todo incluido ................................................................................... 600.-€/ mes
ISERN: centro. 1 hab. amueblado y equipado. seminuevo. todo incluido  ....................................................................................... 680.-€/ mes
CERDAÑOLA: parque can tuñí. 3 hab. amueblado y equipado. 80 m”. todo incluido  ...................................................................... 750.-€/ mes
CERDAÑOLA: 2 hab. 1º piso. reformado. 60 m”. balcón a la calle  .................................................................................................. 750.-€/ mes
AVDA. PERÚ: 3 hab. nuevo 2 años. patio 15 m”. entrada indep. todo incluido ................................................................................ 760.-€/ mes
BIADA: piso 3 hab más`patio. 45 m”. muebles y electrodomésticos  .............................................................................................. 800.-€/ mes
FLORIDABLANCA: rda. alfonso x. 3 hab. 85 m” pk más trastero. 2 baños. todo incluido  ............................................................... 850.-€/ mes
CERDAÑOLA, JUNTO C/ROSELLÓN: 3 hab. reformado. muebles y elect. calefacción  .................................................................... 850.-€/ mes

www.inmobiliariacoca.com · info@inmobiliariacoca.com



CATALANA
OCCIDENTE

LES NOSTRES OFICINES:

C/St. Josep, 44 • MATARÓ
info@fi nquescastella.com

Tel. 93 757 83 83

C/Gatassa, 37 
• MATARÓ

Avda. Perú, 71 
• MATARÓ

Serietat i efi càcia al millor preu

DISPOSEM DE PISOS DE LLOGUER AMB OPCIÓ DE COMPRA

T1.05201  - Vilassar de Mar. PRECIOSA PL. 
BAIXA  REF. 1 ANY!! 105M², 3 HAB., 1 BANY, 
1 LAVABO, ASC., C. OFF., PARQUET, PATI 
55M²!!!!:  357.000,00  €  (59.399.802 pts)

T1.06743  - Mataró. CERDANYOLA.- APAR-
TAMENT OBRA NOVA , 1HB.SUITE, BALCO-
TERRASSA, ACABATS DE 1ª QüALITAT , PAR-
QUING OPC.:  150.253,00€ (24.999.996 pts) 

T1.06717- Mataró. CERDANYOLA- PISO 88M², 
3 HAB + DESPACHO, COC.OFF.. CHIME-NEA, 
BALCON, LAVADERO, TERR. 40M², REF, CALEF, 
3 VECINOS !!:  220.872,00€ (36.750.009 pts)   

T1.04887  - Mataró. CENTRE. FANTÀSTIC ÀTIC-
DÚP.OBRA NOVA AMB TERRASSA A NIVELL DE 
MENJADOR. 3 HAB., AA/CC, BALCÓ, ACABATS DE 
1A QUALITAT!!.:  300.000,00 € (49.915.800 pts) 

www.fi nquescastella.com

T1.01056  - Vilassar de Mar. PRECIOS PIS OBRA 
NOVA, 2 HAB, BALCO, AA/CC, MATERIALS I 
ACABATS  1ª QUALITAT. ENTREGA 2008. OPOR-
TUNITAT!!!!.:  210.354,00  €  (34.999.961 pts) 

T1.05935  - Mataró. ROCAFONDA. PIS 100 
M², 2 HAB., 1 SUITE, CUINA OFF, LLAR FOC, 1 
BANY, BALCÓ, 2 GALER., CALEF., GRES. CO-
MUNICAT!! 296.600,00€ (49.350.088 pts) 

T1.06362  - Sant And. Llavaneres. CENTRE. 
PRECIOSA PL. B.OBRA NOVA 50 M². TSSA. 1 
HAB., BANY COMPL I PÀRQUING OPC. IMMI-
LLORABLE.:  180.000,00 €  (29.949.480 pts) 

T1.06706  - Mataró. PIS DE 3 HABITA-
CIONS, “TERRAZO”, XAPELLI, CALEFAC-
CIÓ, AA.CC, ASCENSOR EN PROJECTE.:  
189.319,00  €  (31.500.031 pts) 

T1.06246- Mataró.SEMICENTRE. PIS 148M², 
4 HAB., LLAR FOC, 2 BANYS + LAV., BALCÓ-
TSSA, CALEF., MARB, 2 PÀRQ., TRASTER. 
ASSOL!!.: 483.000,00 € (80.364.438 pts) 

OBRA NOVA - FINANCEM L’OBRA NOVA AL 100%

T1.01053  - Vilassar de Mar. PRECIOS ATIC-
DUPLEX D’OBRA NOVA 5 M², 2 TERRASSES A 
NIVELL MENJADOR, AA/CC, 4 HAB I TRASTER. 
VISTES MAR!!!!.:  390.658,00€(65.000.022 pts)

T1.05309  - Mataró. CERDANYOLA. FABULOS 
DUP. O.NOVA. 2 TSSES, 3 HAB., 2 BANYS, AS-
CENSOR, AA/CC, ENERGIA SOLAR, PARKET, 
CUINA I TRAST.:  376.000,00€(62.561.136 pts) 

T1.06377 - Llavaneres. CENTRE. PRECIÓS ÀTIC-
DÚPL. OBRA NOVA 105,81 M². 3 HAB.+ ESTUDI, 
2 BANYS COMPL, CUINA INDEP. TERRASSA. IM-
MILLORABLE. :  372.150,00€(61.920.550 pts) 

PISOS  DE 2A MÀ EN VENDA

T1.05489  - Mataró. CENTRE. PIS 
TOTALMENT REFORMAT AMB 55 M², I 
AMB 2 HABITACIONS. PATI. FABULÓS!!:  
185.712,00  €  (30.899.877 pts) 

T1.04799  - Mataró. CERDANYOLA. PIS 62M², 
2 HAB., 1 BANY, MENJ. I CUINA. PATI 11 M². 3 
VEÏNS!! QUALITAT! IDEAL 1R HABITATGE!! 
INFORMI’S!:  214.561,00€  (35.699.947 pts) 

T1.05347  - Mataró. VIA EUROPA. PIS 
80M², 3 HAB., GRAN SALO-MENJ. TSSA, 
PÀRQU I TRASTER. INCREÏBLE PREU!!:  
283.977,00  €  (47.249.797 pts)   

T1.05302  - Mataró. CERDANYOLA. APART. 
D’OB. NOVA, AMB 1 HAB. DOBL, ASCENSOR, 
AA/CC, PARKET, ENERGIA SOLAR, BALCO, I 
TRASTER.. :  150.000,00  €  (24.957.900 pts) 
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www.fi nquescastella.com

LLOGUEM EL SEU PIS EN UN DIA!

CASES EN VENDA

T7.01209  - Mataró. LOCAL 305M2PL. B CANTONADA; 
IDEAL MAGATZEM, ENTRADA FURGONS; ZONA D’OFI-
CINES. OPORTINITAT!!!:  396.900,00€  (66.038.603 pts)
T7.01152  - Mataró. MATA-ROCAFONDA. NAVE INDUS-
TRIAL DE 516 M2 EN SOTANO, ATENCION A SU MAGNI-
FICO PRECIO !!!.:  535.500,00    (89.099.703 pts)
T7.01133  - Mataró. VALLVERIC. NAVE INDUSTRIAL 
OBRA NUEVA. 306M2, MUY BUENA SITUACION, LE IN-
FORMAREMOS!!!:  540.000,00€ (89.848.440 pts)  

LOCALS LLOGUER NAUS VENDA NAUS LLOGUER

T1.06636  - Canet de Mar. APART. OBRA NUEVA CA-
NET DE MAR CON 1 HAB, BAÑO, COCINA-COMEDOR. 
TZA 18 M2. OPORTUNIDAD!.  Venta:  160.950,00  €  
(26.779.827 pts)   Alquiler:  450,00  €  (74.874 pts) 
T1.06733  - Mataró. CENTRO - APARTAMENTO TIPO 
LOFT 30 M2, BAÑO - TODO NUEVO !!!.  Alquiler:  
550,00  €  (91.512 pts) 
T1.06658  - Mataró. CERDANYOLA- PISO DE 60 M², 
2 HABIT., COCINA INDEPEND., BAÑO, SEMI MUEBLA-
DO Y EQUIP.!!!.  Alquiler:  550,00  €  (91.512 pts) 
T1.06648  - Mataró. PISO DE OBRA NUEVA - 40 M., 
1 HAB, BAÑO, BALCON, GALERIA - MUY LUMINOSO 
!!!.  Alquiler:  600,00  €  (99.832 pts)
T1.06762  - Mataró. CERDAÑOLA - 75 M2., 3 HAB. 
REFORMADO Y ECON!!!.   600,00  € (99.832 pts) 
T1.02748  - Mataró. CENTRO. DÚPLEX OBRA NUEVA 
55 M² + 2 TZAS 27.03M²!! gress, puertas  haya , clima-
lit CALEFACCION. ZONA MUY BIEN COMUNICADA UN 
PASO PLAYA !!.  Venta:  289.300,00  €  (48.135.470 
pts)   Alquiler:  600,00  €  (99.832 pts)
T1.04909  - Mataró. CALLE ARGENTONA. LOFT 70 
M., 1 HAB., BAÑO - REFORMADO Y SUPER CENTRI-
CO !!!!.  Alquiler:  600,00  €  (99.832 pts)
T1.03823  - Mataró. HAVANA. PISO DE 50 M², COCINA 
OFFICE, CLIMATIZADO, 2 HAB., GALERIA, BALCON. 
GARAGE OPC..  Alquiler:  625,00 €(103.991 pts)
T1.05237  - Mataró. PIS 38 M., 1 HAB., BANY AMB HI-
DROMATSAGE -MOBLAT !! 626,00  €  (104.158 pts)  
T1.01673  - Mataró. PERAMAS. PIS DE 90M², 4 
HABS, 2 BANYS, MOBLAT, ARMARIS ENCASTATS, 
BALCO..  Alquiler:  640,00  €  (106.487 pts)

T1.02133  - Argentona. ARGENTONA. CENTRO.PISO 
DE 90M², 4 HABS, BALCON, GALERIA, COCINA OFFICE.  
BUENA SITUACION!!!Alquiler:  650,00€ (108.151 pts)
T1.03860  - Caldes d’Estrac. PIS D’OBRA NOV. 60 M², 2 
HAB., CUINA AMERICANA, TOT ELÈCTRIC, ASCENSOR..  
Alquiler:  650,00  €  (108.151 pts)
T1.06588  - Arenys de Munt. TRIPLEX  OBRA NUEVA EN 
ARENYS MUNT. 70 M2, 2 HAB., COCINA OFF. SALÓN-
COM., GRAN TZA, PARKING OPC..  Venta:  294.477,00    
(48.996.850 pts)   Alquiler:  650,00  €  (108.151 pts)
T1.06749  - Mataró. PERAMAS - PISO 70 M. 3 HAB., 
AMPLIOS VENTANALES - TODO REFORMADO Y MUY 
ECONOMICO!!.  Alquiler:  650,00  €  (108.151 pts)
T1.06680  - Mataró. CERDAÑOLA - PISO 80 M., 4 HAB. - 
ECONOMICO !!!.  Alquiler:  650,00  €  (108.151 pts)
T1.06708  - Mataró. LOS MOLINOS - PISO 80 M2, 4 
HAB., BAÑO, BALCON, GALERIA - ECONOMICO !!!.  Al-
quiler:  670,00  €  (111.479 pts)
T1.06716  - Mataró. CENTRO -BONITO PISO 50 M2., 1 
HAB., BAÑO - COCINA AMER. AMUEBLADO !!!.  Alquiler:  
700,00  €  (116.470 pts)
T1.06773  - Mataró. APART.45 M2., 1 HAB. AMUEBLADO 
PARKING INCL!!!.  Alquiler:  700,00  €  (116.470 pts)  
T1.03669  - Dosrius. CENTRO PUEBLO. PISO  100 M², 
3 HAB., 2 BAÑOS, CHIMENEA, PARKNG, CALEF. AMUE-
BLADO !!!.  Alquiler:  700,00  €  (116.470 pts)
T1.06497  - Mataró. PZ. GRANOLLERS - PIS 85 M., 4 
HAB., BANY, GALERIA. VENTANALS - MOLT CENTRIC I 
TOT REFORMAT !!!.  Alquiler:  700,00  €  (116.470 pts)
T1.06318  - Mataró. MOLINOS. GRAN PISO 100 M2 3 
HAB., BAÑO!!!.  Alquiler:  700,00  €  (116.470 pts) 

T1.04999  - Mataró. MATARO-CENTRO, PISO 75 M², 
2 HAB, BAÑO, ASEO, COCINA AMER. CHIMENEA, 
CARP. ALUMINIO, PARQUET, ARMARIOS EMPOTR., 
ASCENSOR, VIDEO PORT., POCOS VECINOS, BUENA 
SITUACION. ALTO NIVEL!!!.  Venta:  264.600,00  €  
(44.025.736 pts)   Alquiler: 700,00 €  (116.470 pts)
T1.06484  - Mataró. MOLINS. GRAN PISO  90 M2 3 
HAB. MUEBL!.  Alquiler:  740,00 €  (123.126 pts)
T1.05311  - Mataró. CASCO ANTIGUO. PISO DE 
OBRA NUEVA DE 60 M., 2 HAB., BAÑO , 2 BALCONES 
- TODO AMUEBLADO - MUY LUMINOSO !!!.  Alqui-
ler:  750,00  €  (124.790 pts)
T1.03300  - Mataró. CENTRO. GRAN PISO DE 85M², 
3 HABS, LAVADERO, SAFREIX, CALEFACCION, AS-
CENSOR..  Alquiler:  750,00  €  (124.790 pts)
T1.06735  - Mataró. PLANTA BAJA 70 M., 2 HAB., 
BAÑO Y CON GRAN PATIO DE 70 M. - MUY CENTRI-
CO Y CERCA DE LA ESTACION !!!.  Alquiler:  750,00  
€  (124.790 pts) 
T1.03915  - Mataró. PIS DE 85 M², 3 HAB., AMOBLAT, 
BALCÓ, CALEFACCIÓ, PARKING INCLÓS, ASCEN-
SOR..  Alquiler:  776,00  €  (129.116 pts)
T1.06536  - Mataró. CIRERA - GRAN PISO DE 100 
M., 3 HAB., 2 BAÑOS, CON 3 BALCONES - SOL TODO 
EL DIA !!!.  Alquiler:  800,00  €  (133.109 pts)  
T2.01623  - Sant Vicenç de Montalt. CASA A 4 
VENTS, 90 M. A 2 NIVELS, 3 HAB. BANYS, AMB 200 
M. TERRENY..  Alquiler:  750,00  €  (124.790 pts)
T2.01801  - Mataró. CASA 120 M. EN DOS PLANTAS, 
6 HAB., 2 BAÑOS CON PATIO- MUY CENTRICA Y BIEN 
SITUADA !!!.  Alquiler:  1.000,00  €  (166.386 pts)

T3.01180  - Mataró. CENTRO - DESPACHO 50 M2 PRI-
MER PISO. ECONOMICO !!!:  320,00  €  (53.244 pts)
T3.02088  - Mataró. ROCABLANCA - LOCAL 95 M2. I 
PATI 23 M2. IDEAL MAGATZEM!!:450,00€  (74.874 pts)
T3.01834  - Mataró. LOCAL OBRA NOVA 50 M2. IDEAL 
DESPATX .:  500,00  €  (83.193 pts)
T3.02132  - Mataró. LOCAL 60 M2. MOLT CENTRIC - 
IDEAL BOTIGA, DESPATX!!!.:  800,00  €  (133.109 pts)

VIVENDES DE LLOGUERVIVENDES DE LLOGUER

T2.01907  - Mataró. CIRERA- CASA PUEBLO 
TOTALMENTE REFORMADA. 101 M², 3 HAB, 
2 BAÑOS, CALEFACCIÓN, TZA CON BARBAR-
COA!!!:  285.600,00  € (47.519.842 pts

T2.01610  - Cabrils. FANTÀSTICA TORRE A 4 VENTS 
DE NOVA CONSTRUCCIÓ, PARCEL·LA 600 M², 5 
HAB., VISTES ESPECTACULARS, SITUACIÓ PRIVI-
LEGIADA !!!.:  605.821,00  €  (100.800.133 pts)

T2.02012  - Sant Vicenç de Montalt. CASA CAN-
TONERAAMB JARDI PRIVAT, 3 HAB., 2 BANYS + 
LAVABO, PARQUET, AA/CC, CALEFACCIÓ I PAR-
KING.:  446.250,00  €  (74.249.753 pts)

T2.01887  - Argentona. ADOSSADA REFORMA-
DA 172 M², 3 HAB., SUITE, GRAN SALO, CUINA 
OFFICE, BANY COMP,  LAVABO, PATI 40 M², CA-
LEF, PARQUET, VISTES!! COMUNICAT!! MOLT 
CÈNTRIC!!!.:  504.850,00  €  (83.999.972 pts)

T2.01915  - Argentona. CASA JARDí, 292 M², 4 
HAB. + ESTUDI, TRASTER, PATI, A/C., BARBACOA, 
ASCENSOR, ALARMA, PÀRQUING, VISTES MAR 
I MUNTANYA!!:  560.000,00 €(93.176.160 pts) 

T2.01584 - Argentona. ESPECTACULAR TO-RRE, 
JARDI 800 M² AMB PISCINA, 4 HAB, CUINA OFFI-
CE 45M², MENJ.50M² I SALA 60 M². ACAB. ALT 
ESTÀNDING !!.:  946.628,00 €(157.505.646 pts)

T2.01984  - Argentona. CAN BALADIA.TORRE 
4 VENTS OBRA NOVA. PARC. 835 M2 PISCINA, 
330 M². , 5 DOR., 4 BANYS, GARATGE  2 COTXES, 
LLAR FOC, !!:  1.150.000,00€ (191.343.900 pts)

T2.01965  - Sant Vicenç  Montalt. CASA AI-
LLADA DOMOTICA ALT STANDING. 374 M2, 
PARC. 800 M2, GTGE 4 COTXES, PISCINA I 
SAUNA..:  1.450.000,00€(241.259.700 pts) 

T7.01302  - Mataró. LOCAL DE 270M - 2º PISO - MONTA-
CARGAS. IDELA ALMACEN !!!!:  800,00  €  (133.109 pts
T7.01211  - Mataró. LAS HORTAS - NAVE DE OBRA NUE-
VA. 1A PLANTA  160 M2, MONTAC; COMUNICACIONES; 5 
MTS ALTURA, PARKING INC!!:  950,00€ (158.067 pts)
T7.01258  - Cabrera de Mar. NAVE INDUSTRIAL DE 180 
M2 TOTALMENTE EQUIPADA. CON OFICINAS. 35 KW PO-
TENCIA, MUIY BIEN SITUADA. ATENCION !!!.:  315.531,00  
  (52.499.941 pts):  1.100,00    (183.025 pts)



En aquesta fotografi a, que data d’entre 
fi nals del segle XIX i principis del XX, 
hi apareixen els membres de la jun-
ta directiva del Patronat de la Coma. 
Ells s’encarregaven de vetllar pel bon 
funcionament del que era una mena 
d’escola nocturna per a moltes noies 
de la ciutat. 

Els lectors recordaran, d’altres edi-
cions de La Foto Antiga, imatges amb 
noies portant a terme feines de la llar 
o classes de cant, entre d’altres. Eren 
les afortunades que assistien al Pa-
tronat de la Coma després de la seva 
jornada laboral. 

Per a refrescar la memòria, el Pa-
tronat va ser una iniciativa d’un grup 
d’empresaris mataronins. Antigament, 
els nois i noies començaven la seva 
etapa laboral de molt joves. De fet, 
massa joves perquè a molts no els do-
nava temps d’acabar l’ensenyament 
primari a l’escola. Per poder oferir una 
instrucció més rica i àmplia a les seves 
treballadores, aquest col·lectiu de pro-

pietaris industrials van tirar endavant 
un projecte educatiu per a les noies. 
Consistia en la creació d’un Patronat, 
que va tenir seu a l’escola de la Coma, 
de la mà de les monges. Les jovenetes 
hi anaven després d’haver realitzat la 
seva jornada laboral a les fàbriques. 
D’aquesta manera, sense haver de re-
nunciar a treballar i aportar un sou a 
casa, les noies podien seguir amb la 
seva educació i amb altres lliçons que 
rebien al Patronat.

Ajuda externa
Normalment eren les monges de l’escola 
La Coma les que donaven les classes a 
les noies. Però tampoc era estrany veure 
dones, especialment casades, que ajuda-
ven les religioses en les lliçons nocturnes 
per a les noies treballadores. Cal dir, 
també, que el fi nal de les classes del 
Patronat acabaven quan les joves arriba-
ven al matrimoni. Escriure, llegir, brodar 
o portar els comptes eren algunes de les 
classes impartides.

de fa 25 anys

de fa 15 anys

de fa 5 anys

Directius del Patronat
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Finques Eduard
TEL.: 93 797 23 72

ARGENTONA C/ CARRERAS CANDI, 9 - 08310 

TEL.: 93 797 23 72

Finques Eduard
ARGENTONA C/ CARRERAS CANDI, 9 - 08310 

www.fi nqueseduard.com

ARGENTO-
NA CABOT 

Torre 
reformada 
de 174m2., 
parc. plana 

1.346m2 amb 
piscina, 4 hab., 2 banys, vistes i molt 

assolellada. 540.000€(90m)T-1153

T1110. ARGENTONA CENTRE. VENDA local de 71m2 + pati 14m2. 126.200€ (21M).

T 1170 ARGENTONA  VENDA local a nivell carrer 296m2. 372.000€(62M).

T1250 ARGENTONA LOCAL REFORMAT de 100m2+100m2 subterrani. 279.000€(46,4M).

T1229 ARGENTONA LLOGUER. Pis tipus loft un sol ambient. aire fred-calent. 534€/MES.

T1123 ARGENTONA LLOGUER. Dúplex obra nova, 2 banys, terrassa 35m2. 850€/MES.

T1157 ARGENTONA LLOGUER. Dúplex obra nova 3 hab+estudi 900€/MES

T1245 ARGENTONA LLOGUER. Pis de 4 hab. + 2 banys, ascensor, calef.850€/mes.

T1061 ARGENTONA LLOGUER. Urb. Raimi casa 4 hab. garatge 80m2, jardí pla. 1133€/MES.

T748 ARGENTONA LLOGUER. Casa a 4 vents al centre  de 4 hab+estudi.1.500€/MES

Necessitem habitatges de lloguer, tramitem asseg. impagaments. 
Estem adherits al PNAG (plan nacional del alquiler garantizado).

ARGENTONA 
Pis al centre 3 

habitacions!! Gres, 
alumini, calefacció, 

a/a. Per entrar 
a viure!! Opció 

de lloguer 
(750€/mes)- Venda 222.000€ (37m)T-1125

ARGENTONA 
BARRAU

 Casa de 292m2, 4 
hab., cuina 22m2 

estudi, sala de jocs, 
bodega, garatge, 

alarma,  bones vistes. 
OPORTUNITAT!!  

560.000€(93.1m)T-1177

ARGENTONA 
GINESTERES 

¡¡Casa 4 vents, parc. 
805m2 planera, 152 

m2 +70m2 subterrani, 
5 habit., garatge, calef. 

(Lloguer 1.200€/
Mes) - Venda 370.000€ (61.5 m)T-1234

ARGENTONA. 
Pis 67m2 de 2 hab.+ 
terrasses de 60m2 
i de 20m2 (a nivell) 
amb immillorables 

vistes, t. de parquet, 
calef. alumini. 

Per estrenar!!  252.000€ (42m) T-1228

ARGENTONA
2n Pis d’ alçada  amb 
ascensor de 85m2,  
3 habitac., 2 banys, 
cuina office, calef., 
a/a, parquet, molt 
exterior!!  Venda o 

Lloguer. 297.500€ (49,5 m)T-1233

ARGENTONA. Z. 
AJUNTAMENT

 Pis de 117m2, 
18m2 de balcons, 
saló-menj. 30m2, 
3 hab. exteriors, 2 
banys complets. 

Edifici pocs veïns. 383.000€(63.7m) T-1197

ARGENTONA CENTRE
 Casa de 200 m2 
gtge i piscina!! 

4 hab. (1 suite), 
3 banys, calef. 

a/e, a/a, parquet.  
OPORTUNITAT 

PER PREU!!   
495.000€ (82.4 m) T-1139

DOSRIUS 
CASTELLS
 Torre 175 
m2+tsses 

250m2, parc. 
600 m2, vistes 

assolellada, Lloguer amb opció  de compra 
i possib. comprar  parcel·la del costat  
600m2.  415.000€(69m)T-1054

DOSRIUS 
MASSUET

 Obra nova torre  
220m2, 4 hab., 
bodega 22m2, 
estudi 30m2, 

tssa  42m2 amb vistes!! Lloguer  opció 
de Compra. 463.000€(77m) T-1215

DOSRIUS
 PIS  3 ANYS 
CONSTR., AS-

CENSOR, 2 HAB., 
MENJADOR , 
TE-RRASSA, 

MOLT ASSOLELLAT I VISTES. VENDA ó 
LLOGUER. 222.000€ (37 M) T-1222

ARGENTONA CENTRE. 
EDIFICI D’OBRA NOVA. 

APARTAMENTS, PLANTES 
BAIXES, DÚPLEX AMB 

TERRASSA. TRASTERS I 
PLACES DE PK. ACABATS DE 

1A QUALITAT, T. DE MARBRE, 
AIRE CONDICIONAT - BOMBA 
DE CALOR PER CONDUCTES...
ENTREGA ÚLTIM TRIMESTRE 

2008. T-1241

ARGENTONA 
SERRA LLADÓ

Casa 3 vents, jardí a 
nivell 250m2,  porxo 
i barbac. 4 hab. dobl, 
3 banys, calefacció. 

garatge.  (Lloguer 1.300€/mes) Venda 
599.000€ (99.6 m)T-1116

ARGENTONA CENTRE 
EDIFICI D’OBRA NOVA DE 

15 HABITATGES, ZONA 
COMUNITÀRIA AMB 

PISCINA,TERRASSES, PK I 
TRASTERS. A/A.  VIVENDES 

AMB GRAN METRATGE 
T-1244

ARGENTONA
DÚPLEX D’OBRA NOVA AL 

CENTRE DEL POBLE ,  1 HAB. 
DOBLE + ESTUDI + TERRASSA, 
CALEFAC. GAS, TERRES GRES, 
PRE-INSTAL.LACIÓ D’AIRE...

OCASIÓ PER PREU!!
 240.000€(40M)T-1219

ARGENTONA ZONA 
BARÓ DE VIVER.  PISOS 

D’OBRA NOVA. 2 ÚLTIMES 
VIVENDES EN EDIFICI 

SENYORIAL,  SITUADES 
AMB ZONA PRIVILEGIADA 

DEL POBLE, PÀRKINGS. 
T-1202

ARGENTO-
NA RAIMI
Parc 910m2, 
petita edifica-

ció molt 
acollidora  de 

50m2 estil  muntanya, parquet, incl. 
electrodomèstics,  OPORTUNITAT!!  

210.000(35m)T-1176
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LA FRASELA FRASE

“Un 25 de Juliol de fa 70 
anys començava la batalla 
de l’Ebre, cruel i injusta”

JOAN ANTONI BARON, ALCALDE

davantde

Retorn a la rutina

L’estiu és una època on la majoria de nosaltres acostumem – de vegades de forma 
premeditada, però de vegades no – a trencar amb la nostra rutina quotidiana ha-
bitual. En ocasions, no ens cal marxar a l’altra punta del món per tal de canviar les 
nostres tasques i activitats del dia a dia. Si som pares, el simple fet de tenir els nens 
sense anar a l’escola provoca un canvi substancial en les nostres vides. En el cas 
que siguem joves, les terrasses a les places i els concerts fan que les nits siguin més 
llargues als carrers. I si som infants, les vacances ens ajuden a no haver de matinar 
per anar a estudiar.

A Mataró, allò excepcional per cadascuna de nosaltres individualment s’ha con-
vertit amb els anys amb una rutina per a la ciutat durant els mesos d’estiu. Són 
dues les imatges que segurament a més d’un de nosaltres se’ns passen pel cap. En 
primer lloc, la nostra Festa Major: Les Santes, que converteixen els carrers en els 
principals llocs de retrobament entre les persones de totes les edats. En segon lloc, 
la desertització de la ciutat durant les tres primeres setmanes d’agost. Aquelles 
que, gran part dels afortunats, aprofi ten per marxar a conèixer altres territoris.

L’inici del mes de setembre marca una altra vegada el retorn a la quotidianitat, a 
les nostres activitats habituals. Ja no és festa major ni gran part de nosaltres està de 
viatge. Aquest nou començament de vegades ens el marquen (podríem parlar del 
retorn a la feina, a l’escola o, fi ns i tot, a la compra d’algun d’aquells fascicles de 
col·leccionables que mai saps perquè però mai arriben a la seva fi ) o altres vegades 
ens el marquem nosaltres amb petites bones intencions (sí, la llista de propòsits 
que es fan dues vegades l’any i en poques ocasions es compleixen). El cas és que al 
setembre allò excepcional s’acaba i la normalitat s’imposa.

Malgrat que sigui feixuc tornar als hàbits, de ben segur que si ens passéssim l’any 
evadint-nos, necessitaríem acabar posant ordre a les nostres vides. Perquè en la 
societat en que estem immersos, en el fons, necessitem un equilibri. La rutina ens 
permet celebrar més efusivament allò excepcional que estem esperant durant gran 
part de l’any.

Alba Galan i Garcia

Politòloga

El passat 25 de juliol, El Tot Mataró va estrenar la nova pàgina web regalant un 
centenar de samarretes entre els seus lectors.

L’ENQUESTAL’ENQUESTA

DESTACAT CASTIGAT
Foto estrena morena

davantde

T’han agradat 
Les Santes 2008?

66.3% Sí   
20.2% Se salven pels actes 
consolidats

13.5% No

Vota l’enquesta d’aquesta setmana a 

On s’hauria de celebrar el 
Festival Shakespeare?





Les lliçons d’una samarreta: 
conclusions a Les Santes 2008

Seria com el recorrent “han estat els 
millors Jocs Olímpics” que es diu cada 
4 anys, com enguany a la Xina, però 
realment es pot concloure d’entrada que 
l’edició del 2008 de Les Santes va ser 
de les més reeixides, sinó és directament 
la millor Festa Major dels darrers anys. 
Passa que a Mataró l’esquelet de la festa, 
l’eix programàtic no és que funcioni, sinó 
que directament va de conya, i arrosse-
ga any rere any aquests dies màgics a la 
sensació d’èxit inapel·lable. 

No hi ha males Santes –ni n’hi pot ha-
ver– i si com fa un mes hi ha més gent 
que mai que surt al carrer, es parla de 
festa massiva, de model franc i senti-
ment en creixement. Tot llum, com la de 
l’Escapada. Però també ombres.

L’edició 2008 de Les Santes també ha 
servit de proveta per comprovar el que 
s’intuïa, de prova irrefutable d’alguna 
presumpció. S’esperava amb impacièn-
cia la coincidència del ‘coco’, el dia 25, 
en divendres i dels 26 i 27 en cap de 
setmana però més que la massifi cació 
temuda, el que van deixar de rastre Les 
Santes són la sensació que ara sí que 
cada cop més són més i més Festa Major, 
en el seu signifi cat: cada cop hi ha més 
santeros i santeres, i per tant el model 
ha de respondre i saciar la demanda, no 
ser escadusser. El model de Santes ha 
crescut al voltant d’un esquelet fortís-
sim però no pot renunciar al múscul: la 
samarreta pot ser-ne paradigma.

La Festa Major més massiva 
dels últims anys triomfa i posa 
llums i ombres al model

‹

No entendre l’Ansón
Les del 2008 són les Santes d’una samar-
reta groc-i-negre esgotada abans que als 
balcons de l’Ajuntament hi haguessin 
els domassos, com aquell que diu. Mar-
tí Ansón va fer una lectura encertada 
del concepte que no es va copsar per 
inapetència. Es va brindar l’oportunitat 
de trencar motlles, de vestir de Santes a 
milers i milers de persones, i la samarreta 
va triomfar com a concepte però el seu 
número escàs d’exemplars va tallar les 
ales del que havia de ser i hauria estat: la 
identifi cació de tot Mataró, tota la ciutat, 
amb una samarreta i una festa.

En el mateix sentit, no es pot seguir 
assistint a unes Santes tallades entre el 
cap de setmana del pòrtic i els dies de 
sempre. D’exemples a carretades d’actes 

COBERTURCOBERTURA COMPLETA

L’estrena, el passat 25 de juliol, del nou 
portal totmataro.cat va anar acom-
panyada d’un seguiment de la Festa 
Major de Les Santes. Amb cròniques 
del dia i recull de les millors imatges, 
el seguiment de Les Santes per part 
del Tot Mataró arriba a aquest pri-
mer exemplar després de vacances, 
amb un recull del millor que va donar 
de si la Festa i que els nostres lectors 
d’internet ja van poder seguir.

XÈNIA SOLA
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simples on la gent surt al carrer perquè en 
té ganes: perquè ens entestem en buidar 
les potencialitats dels dies de pont entre 
el bon cap de setmana inicial i la festa 
total de la seqüència 25-29? Un bon 
repte per la factoria Penedès-Pena, que 
hi treballaran. 

Les Santes han de créixer, no per capri-
ci sinó per necessitat, han d’engreixar-se 
perquè no passin gana. La música de tot 
un Sarau de Festa Major no pot ser sols 
un escenari de rumba, sardanes i grups 
locals –dansa a banda– quan tens el Pas-
seig que tens i 60.000 persones, la nit 
del 28 no pot deixar sols els Requisits i 
el ‘No n’hi ha prou!’ i la Juliana, bona 
com és, no es pot acabar ni aviat ni tard, 
si cal n’ha de sobrar. Són vicis que ‘res-
tringeixen’ la festa arrossegada per una 
herència d’anys i panys que caurà. Cada 
cop més gent i cada cop més festa. Ara 
a treballar, són molts els qui ja esperen 
Les Santes del 2009. CUGAT COMAS

Un dels més grans records que deixen Les 
Santes. La Pirotècnia Tomàs va embadalir la 
concurrència a baix a mar amb un especta-
cle antològic, amb ritme, color, varietat i un 
espetec fi nal de primera.

Quins focs de la Tomàs!

Consolidat per exitós. Tot i que pugui 
semblar un illot dins el programa, la nova 
Gegantada més ampla i l’èxit casteller que 
catapulta la Diada de Santes com una de les 
grans, donen notorietat al pòrtic de Santes.

El primer cap de setmana

Gastar-se duros sonoritzant el Desvetlla-
ment és una de les grans notícies de Les 
Santes. Així es va ampliar l’acte a tota la Rie-
ra i treure pressió a l’epicentre de Gegants i 
banda. Falta rematar-ho, però.

La sonorització del futur

El No n’hi ha prou! va passar amb nota el seu 
segon any, aprovant les novetats però també 
deixant clar que encara ha de millorar. Com 
en el circ, no és deixant-lo sol en la nit del 28 
que se’l benefi cia. Apunta a clàssic.

Camí a un acte rodó

Mal favor li van fer a l’aposta pel circ al Parc 
Central fent-li absorbir el pes dels ‘Tria me-
nut’ i ‘Tria de nit’. És una molt bona aposta, 
va mostrar nivell i potencialitat, però no ha 
de substituir res, sinó sumar.

El circ, bona aposta

XÈNIA SOLA
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DIVENDRES

XÈNIA SOLA

Més gent que mai 
al primer dia “fort” de Santes

Glòria a les Santes. Era el mític crit de 
Baron a l’Ajuntament i el signe inequívoc 
de que ja hem entrat per complet a a la 
Festa Major. El “25” començava amb 
una Crida on l’alcade va voler homenatjar 
el 70è aniversari de la Batalla de l’Ebre 
tot recordant les víctimes de la lluita. 
Entre el públic, les quatre estelades de 
rigor, i una gran afi ció amb els colors 
que per uns dies substituirien els de la 
bandera mataronina: el groc i negre. A 
més, i per segon any consecutiu, una 
gran pantalla va permetre als ciutadans 
veure perfectament, i de prop, l’estrena 
de les fi gures en aquestes Santes.

La Crida va estar precedida del tradi-
cional concert de Banda al pati de l’antic 
Hospital de Sant Jaume amb l’Agrupació 
Musical del Maresme. La banda dels de 
vermell va interpretar un repertori que va 

satisfer els més melancòlics amb temes 
que anaven des dels mítics Abba fi ns a 
les melodies més característiques de la 
pel·lícula de “El Padrino”.

Un pas endavant 
amb el Desvetllament
Però no hem d’oblidar que Les Santes 
van passar un dels seus reptes més im-
portants d’enguany: sobreviure a un altre 
Desvetllament. L’acte, que ja de per si 
concentra en cada edició més gent que 
en l’anterior, presentava una difi cultat 
afegida, i és que queia en divendres i 
efectivament hi havia més gent que mai. 
El dispositiu era en efecte molt més com-
plet que de costum i els esforços perquè 
per una vegada tothom pogués sentir el 
Bequetero, i fer els “15” amb la banda, 
van començar a funcionar. Evidentment 
encara queda polir moltes coses, i el cert 
és que a nivell de seguretat la cosa va 
estar bastant a la corda fl uixa, però és un 
primer pas per poder consolidar un acte 

Mataró viu un dels 
desvetllaments més 
multitudinaris

‹

LAIA BERNAUS

XÈNIA SOLA

que més val que cuidem. Tant bon punt 
les fi gures van entrar a l’Ajuntament, els 
petards van començar a esclatar donant 
pas a l’Escapada, un dels correfocs més 
complets de l’any que va comptar amb 
la presència de més fi gures i diables que 
mai. Va acabar al Parc.

Ruixada amb projeccions
La tabalada, que molts es van sorprendre 
de no trobar al seu lloc habitual, va do-
nar pas a la ruixada, que amb l’obligada 
veu d’Espartac Peran va aconseguir fer 
treure més samarretes que mai. El reper-
tori, com sempre, no va oblidar els hits 
del moment com el chiki-chiki o alguns 
clàssics de la ruixada com el Boig per tu 
de Sau o el Bon Dia dels Pets. Tot plegat 
va anar acompanyat també de les corres-
ponents projeccions en una nit en que el 
bon temps va acompanyar per complet 
fi ns a altes hores de la matinada. Acaba-
va llavors La Nit, amb majúscules, de la 
nostra festa Major.
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El 26 pren protagonisme 
per la gent i la música

El dia 26 és la Vigília, en majúscu-
les. Una vigília que alguns van voler 
començar amb un Concert de Barram 
encertadament canviat d’ubicació tot i 
que avançat en temps i mal quadrat. 
La Barram, la monumental repicada de 
les campanes de Santa Maria va arribar 
amb estridència habitual per recordar a 
tots que s’ha acabat el dormir la mona 
de la Nit Boja. Sense més notícies a la 
matinal, a la tarda sí, amb la Postal de 
Gegants.

Acte que sovinteja el 28, aquesta de 
la Postal, i que posat a mig 26, primera 
hora de la tarda, va semblar més encaixo-
nat que altra cosa. Això va ser aquesta 
Postal de Gegants amb els homònims 
dels Robafaves vinguts de Manresa, ni 
més ni menys. La cosa agafava minuts 
de demora però la protocolària rebuda va 

brillar com és habitual. Si els gegants re-
posaven i ballaven a l’Ajuntament, també 
ho feien la fl ota de julianes i sempronia-
nes locals, ja encantades de la vida amb 
aquesta recepció que els munta l’Alcalde 
any sí any també i ara ja és fi x.

Infantils massius
Al darrerra, com a catarsi infantil o 
rèplica del dia abans, el Correguspira va 
prendre el centre de Mataró amb més 
gent que mai. La Momeroteta i el Dra-
galió van fer de grans al·licients d’una 
festa que va tenyir de gent els carrers 
com el dia abans. Acabat amb festa a 
la Plaça de Santa Maria poc o res es pot 
dir d’un acte vingut a més per glòria de 
l’amplitud semàntica d’aquesta Festa 
Major. L’Esquitxada, acabat el Corregus-
pira, va rematar la cosa.

Músiques a dojo
I acabaven de ressonar les carretilles 
infantils que arreu s’iniciaven els balls i 

El dia abans de la festivitat 
de Les Santes se salda amb gran 
nombre de gent

‹

CUGAT C.
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concerts típics del qui està en vigília de la 
festa gran de la ciutat. Amaral convencia 
els obtusos d’aquest pop rock espanyol 
de primer ordre mentre a Can Marchal 
s’estrenaven les delicatessen perso-
nals de cada any, a la Brisa la Big Band 
Jazz del Maresme encertava o darrera 
l’Ajuntament la Coixinera feia el concert 
més reeixit de tots els que fan i desfan 
els de Marrinxa. 

Qui més qui menys tothom va acabar al 
Parc on la geriàtrica Tribu de Santi Arisa 
encara va encertar i la De Noche, com a 
orquestra, va complir, cosa que no va fer 
ni el servei de megafonia, tallat en dues 
ocasions ni tampoc tot l’ambient.

I amb això espeteguen els primers trons 
de Matinades. Visca Les Santes com a dia, 
festa i catarsi i que per molts anys els de 
Mataró ens en puguem sentir orgullosos. 
Sigui amb la Barram, amb el Correguspira 
o el ball de tots. Glòria a tots els mata-
ronins i les seves Santes. Al matí del 27 
sembla que la vida ja té sentit.





Relleu del cap 
de Bombers 
de Mataró

L’històric Catà deixa el càrrec 
a principis d’agost

Es dóna per tancat 
el brot de legionel·losi

L’Ajuntament de Mataró i el Departa-
ment de Salut de la Generalitat van 
donar per tancat el brot de legionel·losi 
la primera setmana del mes d’agost, tot 
i que després de setmanes de treballs i 
investigacions no es va trobar el focus 
d’infecció. 

S’ha de recordar que en total es van 
infectar 12 persones, 9 homes i 3 dones 
d’edats compreses entre 31 i 87 anys.  
Tots ells eren veïns dels barris de Cer-
danyola, Peramàs  i Pla d’en Boet, i que 
pocs dies després d’estar hospitalitzats 
van ser donats d’alta.

Cronologia del brot
Després de declarar-se el brot el passat 
15 de juliol, els serveis de l’ajuntament i 
del Departament de Salut van començar 
ha inspeccionar i desinfectar totes les 

instal·lacions d’aspersió que podien ha-
ver estat el focus de contaminació. Així 
com altres mesures preventives com tan-
car les fonts ornamentals i de reg dels 
jardins i places de la ciutat, aturar el reg 
per aspersió i desinfectar els camions de 
neteja viària.

El sorgiment d’aquest brot va fer sal-
tar les llums d’alarma pel record d’un 
cas més ampli de legionel·losi que fa 4 
anys va esclatar amb més virulència que 
el d’aquest 2008.

L’SPAM centre 
de referència 
de Catalunya

La protectora de Mataró serveix 
de model a altres ciutats
‹En total dotze persones van 

ser les afectades pel brot

La Societat Protectora d’Animals de 
Mataró gràcies a la seva bona tasca 
s’ha convertit en un dels centres de 
referència de Catalunya. El centre que 
treballa les 24 hores tots els dies de 
l’any, gràcies a la seva inversió en recur-
sos humans i a la seva brillant gestió per 
captar una bona base econòmica, s’ha 
convertit des de fa temps en un mirall 
per moltes altres protectores de la resta 
del territori català.

Actualment prop de 300 gossos i 
330 gats viuen a les instal·lacions 
de la Societat Protectora SPAM. S’ha 
d’esmentar que durant el 2007, 1.300 
mascotes van trobar família gràcies a 
l’entitat i que aquest any ja s’han donat 
915 mascotes en adopció. 

Detenen un home 
per cremar vint cotxes 

Els Mossos d’Esquadra van detenir el 
passat 12 d’agost a Miquel P. L., de 39 
anys i veí de Mataró, com a sospitós de 
cremar vint cotxes a la capital de la co-
marca i a Cabrera de Mar. El detingut 
va ser sorprès ‘in fraganti’ el 12 d’agost 
passat a l’estació de tren de Mataró 
després d’haver cremar tres vehicles. 
En l’escorcoll del vehicle del sospitós 
els agents de policia hi van trobar una 
ampolla d’alcohol per cremar, un plec de 
paper de cel·lulosa i un encenedor. En 
el maleter del cotxe també hi havia unes 
plaques de matrícula denunciades com 
a sostretes el 10 de maig, només dos 
dies abans que es comencessin a cremar 
vehicles a les dues localitats. Un cop a 
comissaria el detingut va reconèixer ser 
l’autor dels fets que se li imputen. Tot i 
això, a hores d’ara Miquel P. L. ha quedat 
en llibertat amb càrrecs.

Els incendis es van produir a 
Mataró i Cabrera de Mar
‹

REDACCIÓ

‹

A inicis d’Agost es va produir un canvi 
al Parc de Bombers de Mataró i és que 
l’històric Manel Catà ha deixat el lloc a 
Jordi Andreu que feia un mes que havia 
assumir el rang de sargent.

Andreu, amb més de 20 anys 
d’experiència com a bomber substitueix 
Catà qui ha encapçalat el cos mataroní 
els darrers anys, promovent l’estrena fa 
mesos del nou i fl amant Parc així com 
l’aniversari dels Bombers a la ciutat. Ara 
Catà seguirà exercint de sargent al Parc 
de Bombers sota les ordres d’Andreu.

REDACCIÓ REDACCIÓ

REDACCIÓ

En total des del maig hi hagut dinou 
denúncies per vehicles incendiats, mo-
tiu pel qual la policia va determinar que 
eren cremats de forma intencionada i que 
al darrere s’hi podria amagar el mateix 
autor. Els incendis sempre es produïen 
de nit, en una trajectòria que va des del 
front marítim de la localitat de Cabrera 
de Mar fi ns a Mataró. L’autor sempre es 
desplaçava amb un vehicle amb la ma-
tricula robada i s’emportava els objectes 
de valor dels interiors dels cotxes abans 
de calar-los foc.

ARXEs tanca el brot amb 12 casos

‹

CED.Un dels cotxes cremats



Cugat Comas 

Momeroter

Joan López   

Santero

Podem passar-nos anys de nits al costat 
de la barra o copes al voltant d’una tau-
la dissertant sobre les dates de la Festa 
Major de Mataró. Segurament és una 
discussió inútil i irreal però ens agrada 
això del debat recreatiu. Què hi farem! 
Hi ha mil coses més importants a atacar 
i canviar de la Festa Major, però seguim 
amb la tonteria de les dates.

I dic tonteria perquè ho és i perquè mai 
entendré com els primers de fomentar-la 
són els qui manen a la ciutat i que posen 
en el cartell de la Festa Major l’equívoc 
de 27 de Juliol. Si el cartell és l’element 
promocional per excel·lència d’una festa 
amb un programa que abraça més dies, 
per quines raons no es posa la relació de 
dies, l’interval?

Perquè és l’única discussió possible. Que 
algú argumenti que la Diada Castellera 
no són Santes, o que la Gegantada tam-
poc. Crec que quedarà retratat. Ens ha 
de ser igual que el que era i estar per el 
que és. Tenim una Festa Major potentís-
sima però això no ha d’evitar ni hem de 
deixar d’esforçar-nos en fer-la encara més 
potent. Pels de casa i pels de fora. Amb 
els dies que ens brinden aquestes noves 
dates hem de fer-la més grossa.

‘Amb les noves dates 
hem de fer-la més grossa’

LES SANTES SÓN MOLT POTENTS

‘Les Santes són quan són, del 
25 al 29 de juliol’

GEGANTADA I CASTELLS SÍ

Les Santes sempre han començat el dia 
25 de juliol, amb la Crida a la Festa Ma-
jor. Es pot acceptar el pròleg de sempre 
amb la Cantada d’Havaneres del dia 24 o 
més recentment i sense acabar de tenir 
una lògica clara amb l’avançament dels 
castellers i de la Gegantada. Però la Festa 
Major de les Santes Juliana i Semproniana 
és quan és, al voltant del dia principal i 
amb un programa d’actes molt defi nit que 
no entenc per què s’ha de canviar.

Per tant, trobo covarda l’actitud del Pa-
tronat de seguir mantenint com a solució 
d’emergència aquest 27 de juliol, com a 
data que fi gura al cartell de la festa. Ha 
de tornar sens falta la cita que enllaçava 
els autèntics dies de la Festa Major, del 
25 al 29 de juliol i deixar que tot el que 
escapa a aquestes dates fi guri si es vol en 
el programa que s’envia a les cases.

De petit ensenyen que els canvis han de 
ser a millor i no he vist els darrers anys 
dins el programa de Les Santes grans 
avenços ni novetats des que es va decidir 
ampliar les dates. No els aprecio perquè 
de millores no n’hi ha hagut mentre els 
grans dies de la Festa Major seguien 
enriquint-se com el que són: Les San-
tes, del 25 al 29 de juliol.

DATES DE SANTES
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Els multitudinaris focs fan glòria!

Amb els primers coets i les gralles de les 
Matinades començava el llarg dia 27 de 
juliol, el dia de Les Santes. Un dia llarg 
pels qui es desperten per anar a la Missa 
de les Santes patrones i més llarg encara 
pels qui no van a dormir i ho amaguen 
darrera d’unes ulleres fosques. L’Ofi ci 
d’enguany era especial pel Mil·lenari de 
Santa Maria i pel 160è aniversari de la 
pròpia Missa, i per això va ser dirigida 
pels quatre directors que alternativament 
van prenent la batuta, en una aposta 
arriscada però que va sortir bé. L’única 
nota negativa en relació amb l’ofi ci van 
ser unes petites tensions d’un grup de 
joves amb la policia, però que per sort 
sembla que no van anar a més.

Després dels molt habituals dinars de 
Santes a gairebé totes les cases, tocava 
sortir al carrer per celebrar La Passada. 

Totes les fi gures, colles, comparses al 
carrer i moltíssima gent que els va voler 
acompanyar en el recorregut, fent temps 
pels focs. La Pirotècnica Tomàs arriba-
va a Mataró amb la intenció de refer-se 
dels focs de l’any passat aigualits per 
les males condicions meteorològiques i 
la veritat és que ho van aconseguir amb 
uns focs que en general van agradar i 
que van sorprendre amb efectes i colors 
molt interessants. Abans del Glòria a les 
Santes van tenir moments bons, sortides 
de guió divertides, parts més “minimalis-
tes” amb les lògiques baixades de ritme 
preparant a la gent per la traca fi nal. El 
fi nal va ser apoteòsic, molt aplaudit, el 
millor en anys.

Un Sarau faltat de “xispa”
I si com cada any la multitud de gent que 
s’apropa a la platja fa goig, després s’ha 
de lamentar l’increïble percentatge de 
gent que després del darrer “oh!” marxa 
cap a casa.

El dia de Les Santes comença 
amb una missa especial i acaba 
amb un un Sarau correcte

‹
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 Del Sarau d’aquest any va destacar 
l’espectacular espectacle de dansa aèria 
que va captivar als presents amb un grup 
de ballarins penjats d’una alta grua fent 
formes, però que es va fer curt, sobre-
tot per la gent que hi va intentar arribar 
des d’altres punts del passeig marítim. 
Aquest any l’aposta musical era la bona 
rumba del mític grup maresmenc Ai Ai 
Ai i dels Gertrudis de La Garriga en dos 
bons concerts, molt correctes però als 
quals potser l’espai de les Sardanes no 
va acabar d’ajudar per crear el clima que 
de vegades aconsegueixen. Tampoc no 
hi van faltar un clàssic com la increïble 
xíndria que acompanya a les Sardanes i 
el ja habitual escenari obert. Segur que 
als grups locals els omple de goig tocar 
un dia tan assenyalat i en un lloc tan es-
pecial, però és que no és que l’escenari 
obert sobri, ni molt menys, però no hauria 
de substituir la millor i més variada oferta 
musical que tenia el Sarau fa uns anys. 
En volem més! 





Festes i fi res
De divendres 29 a diumenge 31 d'agost. SERENATA 
DEL CARRER SANT RAMON. Divendres 29: A les 
20h gran festa infantil amb el grup Munchis; 
a les 22,45h pregó i inaguració ofi cial de la 
serenata; a les 23h havaneres amb els grups 
Vol de gavines i Morralla.Dissabte 30: A les 
12h jocs infantils; a les 18h animació infantil 
amb el grup Plàstics; a les 19,30h ballada 
de sardanes amb la cobla Costa Daurada; a 
les 00h gran ball amb l'orquestra Show Trexs 
Musical. Diumenge 31: A les 10,30h Missa en 
honor a Sant Ramon a l'esglèsia de l'antic 
hospital, a les 14h Gran Arrossada popular a 
l'Escola Joan Coromines.

Al Carrer Sant Ramon.

Fins al 7 de setembre. FESTA DEL BARRI DE CIRERA. 
Diumenge 31 d'agost: Matinal Motera al Torrent 
del Pólvora amb botifarrada, ruta per Mataró 
i concert. Dilluns 1: A les 21h al Pati de les 
Moreres: música amb el grup de rumba La 
Rumbé. Dimarts 2: A les 21h al Pati de les 
Moreres: espectacle de clown, a càrrec de la 
companyia Cia. Water Clown Set. A les 22h al 

amb la Banda Ciutat de Mataró; a les 17,30h 
màgia i Circ amb Adan Xou; a les 18,30 
xocolatada popular; a les 19,30 havaneres 
amb el grup Barcarola.

Al barri de Les Santes-Escorxador.

Del 4 al 6 de setembre. XXI FESTA DEL CARRER DE 
SANT BRU, DE CRISTINA I DE LA BAIXADA D’EN 
MASSOT. Dijous 4: A les 18h al Pati de Can 
Bruguera: contes per a infants. A ls 22h, 
teatre amb la companyia Kas Plas. Divendres 
5: A les 19h al Pati de la Coma: ballada de 
sardanes. A les 22h, cinema a la fresca. Dis-
sabte 6: A les 17,30h, cercavila de gegants, 
xocolatada i jocs infantils. A les 22h al Pati de 
Can Bruguera, sopar dels veïns, ball a càrrec 
del músic Pep Xena i fi  de festa.

Al Pati de Can Bruguera i al Pati de la Coma.

Infantil        
Dimarts 2 de setembre. L'HORA DEL CONTE A 
L'ESTIU: "Ventall d’històries". Pep Duran vindrà 
carregat de maletes plenes de llibres, objec-
tes, capses tancades i personatges. Contes i 
sorpreses per als més petits.

A les 18h a la Biblioteca Pública Pompeu Fabra 
(Plaça d’Occitània, s/n).

Dijous 24 de juliol. ELS DIJOUS A LA BIBLIO: "Moltes 
felicitats, Brunilda!". La Brunilda ha organitzat 
una festa d’aniversari d’allò més divertida, 
però quan la bruixa fa sonar la trompeta 
nova.... tots els convidats desapareixen! Conte 
de Valerie Thomas.

A les 17,30h a la Biblioteca Caixa Laietana.

Pati de l’Escola: cinema a la fresca. Dimecres 
3: A les 20h al Pati de les Moreres: Audició 
musical i recital  poètic. Dijous 4: A les 21h 
al Pati de les Moreres, actuació de l’orquestra 
Soundlab 4. A les 22h al Pati de l’Escola de 
Cirera: cinema a la fresca. Divendres 5: A les 
21,30h al Pati de l’escola Cirera: Concurs de 
música Cirera Rock. Dissabte 6: A les 18h al 
Pati de l’escola Cirera: titelles infantils a cà-
rrec de la Companyia Marduix. A les 21,30h, 
Pati de l’escola Cirera: havaneres amb Mestre 
d’Aixa. Diumenge 7: A les 20h al Pati de 
l’escola Cirera: mostra de balls regionals. A 
les 23,30h: focs artifi cials.

Al Barri de Cirera.

De divendres 5 a diumenge 7 de setembre. FESTA DE 
LES SANTES-ESCORXADOR. Divendres 5: A partir 
de les 22h sopar de germanor i ball de festa.
Dissabte 6: A les 17,30 cercavila; a les 18,30 
festa infantil amb les pallasses Les Cireretes; 
a les 22h sardinada i ball de festa. Diumenge 
7: A les 10h petanca, dòmino i escacs; a les 
11h Tai-txi; a les 12,30h vermut a la fresca 

elmésdestacatFesta Popular

Activitats diverses

Després de la festa gran de Mataró i quan la majoria de 
mataronins ja han tornat de les seves vacances, continuen 
les festes d'estiu d'alguns barris i carrers de Mataró. Ara 
és el torn dels barris de Cirera i Les Santes-Escorxador i 
dels carrers de San Ramon, de Sant Bru, de Cristina i de 
la baixada de Massot. Des de concerts a activitats infantils 
passant per sopars populars, balls, cercaviles, competicions 
esportives o cinema, tothom hi és benvingut a participar.

A diversos indrets de la ciutat, més            
informació en aquesta mateixa secció.

Festes populars de fi nals d'estiu

Del divendres 29 d'agost al diumenge 7 de setembre.

Fragment del cartell d'aquest any de la Festa de Cirera.

guia



Dissabte 6 de setembre. VISITA AL MUSEU ARXIU 
DE SANTA MARIA. Recorregut comentat per la 
Sala de Síntesi, el conjunt dels Dolors i les 
altres seccions del museu.

A les 18h al Museu Arxiu de Santa Maria                        
(c/ Beata Maria, 3).

Cursos i tallers      
CURSET INFANTIL DE SETEMBRE: "ELS PIRATES". 
Dies 1, 2, 3, 4 i 5 de setembre. Activitats dirigides 
als infants al voltant del món dels pirates. 
Horari: de 9 a 13h. Edat: de 3 a 10 anys. 
Preu: 45€. 10% de descompte per germans. 
Places limitades. 

Inscripcions: Museu del Càntir d'Argentona        
(pl. de l'Església, 9). Telf: 93.797.21.52.

CURSOS I MONOGRÀFICS DE L’AULA DE TEATRE 
2008-2009. Preinscripcions i matriculacions del 2 
al 16 de setembre (de 18 a 21h). Cursos de teatre:
Nois-Noies (de 10 a 14 anys) / Joves (de 
15 a 17 anys) / 1r, 2n i 3r Nivell (majors 
de 18 anys). Cursos de dansa: Joves (fi ns a 
17 anys) / Adults I i II (majors de 18 anys. 
Cursos especialitzats: Gent Gran (majors de 
55 anys) / Treball d’escenes / Taller d’idees 
(persones amb discapacitat psíquica). Mono-
gràfi cs: Teatre social / Acrobàcia expressiva / 
Escriptura teatral.

Més informació: 93 757 08 73. Organitza: Aula de 
Teatre de l’Institut Municipal d’Acció Cultural

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE MATARÓ CENTRE. 
Cursos oberts a inscripció: d'iniciació al Reiki, 
de Kundalini-ioga i de Patchwork.

Informació i inscripcions: 937906151.                 
 Carrer Gravina, 6 interior (Casa de la Palmera).

CENTRE SANT BRU. Cursos de Ioga, Ioga 
Kundalini i Qui Gong Tai Chi. Horaris de matí, 
tarda i vespre.

Informació i inscripcions: 938424789 (Jaume) i 
937903478 (Mª Àngela). Carrer de Sant Bru, 10.

CURSOS PERMANENTS FUNDACIÓ HOSPITAL. 
Taller de Relaxació: dimarts o dijous de 19,45 
a 21h. · Taller de Ioga: dilluns i dimecres de 
18,30 a 19,30h. · Taller de Tai-Txí: dimarts i 
dijous de 18,30 a 19,30h. Dilluns i dimecres 
de 19,30 a 20,30h.

Informació a la Fundació Hospital (Sant Pelegrí, 3). 
Telf: 93.741.91.60 

MÉS INFORMACIÓ: www.portalmataro.com/agenda
Enviar informació a mataro@totmataro.cat 

o a les nostres ofi cines: c/ d'en Xammar, 11. 
08301 Mataró o bé al fax 93.755.41.06

Música          
Dissabte 30 d'agost. Concert: CONCERT D'ORGUE. 
Concert a càrrec de Bruno Frost. Previst dins 
dels actes del Mil·lenari de Santa Maria. 

A les 21h a la Basílica de Santa Maria.

Divendres 5 de setembre. Concert: SLOWRENO 
I WALA. Concert de rock. Festa Jove del 
Mil·lenari de Santa Maria. 

A les 20h a la Plaça de Santa Maria.

Sardanes i danses 
Diumenge 31 d'agost. APLEC A CAN BRUGUERA. A 
les 11,30h concurs de colles sardanistes; a 
les 16,30h ballada de sardanes a càrrec de 
la cobla La fl ama de Farners. També hi haurà 
un espectacle d'humor a càrrec d'Adan Xou i 
un ball de fi  de festa.

A Can Bruguera durant tot el dia.

Dissabte 6 de setembre. BALLADA DE SARDANES. A 
càrrec de la Cobla Ciutat de Mataró.

A les 19h Plaça de Santa Anna. Organitza:IMAC. 
Col·labora: Agrupació Sardanista Santa Anna 

Varis           
Diumenge 21 de setembre. CONCURS DE PINTURA 
RÀPIDA DEL MIL·LENARI DE SANTA MARIA DE 
MATARÓ. Inscripció gratuïta de 8 a 10h el ma-
teix diumenge, obert a tots els artistes majors 
de 16 anys. Tema lliure relacionat amb Santa 
Maria i el seu entorn, s'ha de portar el suport 
sobre el que es vol pintar per ser segellat.

El mateix diumenge entre les 12 i les 14h s'han 
d'entregar les obres a l'Ateneu de la Caixa Laietana.

Fins al 15 d'octubre. I PREMI LITERARI HELENA 
JUBANY. L'associació cultural Helena Jubany i 
Lorente convoca, amb la fi nalitat de mantenir 
viu el seu record, el I premi Helena Jubany 
de narració curta o recull de contes.

Més informació a helena.jubany.cat/associacio.

Rutes i visites guiades  
Divendres 29 d'agost. MUSEU ARXIU DE SANTA 
MARIA . Aquesta visita permet conèixer la més 
gran representació de la religiositat a Mataró 
del període del Barroc (segles XVII i XVIII).

Punt de trobada: A les 19h. al c/ de Beata Maria, 3.

Dissabte 30 d'agost. LA RUTA DEL MAR. Aquesta 
ruta permet descobrir la vinculació de Mataró 
amb el mar: la seva història marítima i navi-
liera, l’entorn natural de la costa, les trans-
formacions del litoral i indrets i personatges 
històrics relacionats amb el mar.

Punt de trobada: A les 19h a l'Ermita de Sant Simó.

Dimarts 2 de setembre. CA L’ARENAS, CENTRE 
D’ART DEL MUSEU DE MATARÓ. Visita guiada 
a l’equipament cultural especialitzat en art 
i la seva difusió, i visitar l’exposició de la 
col·lecció Tràveling circular.

Punt de trobada: A les 19h a Ca l’Arenas.

Dimecres 3 de setembre. RUTA MODERNISTA 
A MATARÓ. Ruta urbana pels edificis més 
signifi catius del modernisme mataroní, en 
especial de Josep Puig i Cadafalch, en una 
síntesi històrica de l'època.

Punt de trobada: A les 19h a l'Ajuntament 
(Mataró).

Dijous 4 de setembre. VISITA AL CLOS ARQUEO-
LÒGIC DE TORRE LLAUDER. La vil·la romana 
de Torre Llauder forma part del territori de 
la ciutat romana d’Iluro. La visita guiada 
recorre les restes de les seves dependències 
senyorials. 

Punt de trobada: A les 19h a la Vil·la romana de 
Torre Llauder.

Divendres 5 de setembre. VISITA A LA BASÍLICA DE 
SANTA MARIA I CONJUNT DELS DOLORS. La més 
gran representació de la religiositat a Mataró 
del període del Barroc.

Punt de trobada: A les 19h al Museu de Santa 
Maria (c/ de Beata Maria, 3). 



BIBLIOTECA POMPEU FABRA. Pl. Occitània, s/n.
· Viatgers al tren! Vinyetes sobre rails. Expo-
sició que repassa la presència dels trens en 
els còmics.

Fins al 30 d'agost.
· Sóc la Pau. Exposició de les il·lustracions ori-
ginals del conte Sóc la Pau, de l’il·lustrador 
Subi i l’escriptora Anna Obiols.

Del 2 al 25 de setembre. 

MUSEU DEL CÀNTIR. Plaça de l'Església, 9. Ar-
gentona.

· Arcadi Blasco. Ceràmiques. Obra recent del 
prestigiós ceramista alacantí.  

Fins al 14 de setembre.

CA L'ARENAS CENTRE D'ART del Museu de Mataró. 
c/ Argentona, 64. Mataró.

· Tràveling Circular. Exposició  emmarcada 
dins del tema "Roda el món. El viatge" eix 
temàtic de la temporada. 

Exposició de la col·lecció. Fins al 14 de setembre.
· Jordi Arenas. L'entorn. El "grup dels dissabtes". 
Mostra de pintura de paisatges.

Al Menjador. Fins al 28 de setembre.  
· Josep Novellas. Pompeia, Guadix, Austràlia. 
Mostra d’obres fruit del seus viatges.

A la Sala 1. Fins al 28 de setembre. 
· Cecilia Postiglioni. Exposició de l’artista 
argentina Cecilia Postiglioni.

A la Sala 2. Fins al 28 de setembre. 
· El viatge transversal. Exposició amb la 
participació dels artistes proposats per les 
ciutats participants de Transversal, Xarxa 
d’activitats culturals.

A la Galeria. Fins al 28 de setembre. 
· Quaderns de viatge. Mostra de quaderns de 
viatge comissariada per Miquel Bardagil. 
Amb Josep Maria Martín, Erich Weiss i Arno 
Nollen.

Al Soterrani. Fins al 28 de setembre.

SALA D'EXPOSICIONS DE CAN PALAUET. c/ d'en 
Palau, 32. Mataró.

· Albert Ràfols Casamada / Maria Girona. Obra 
de la col·lecció de la Fundació Privada Car-
men i Lluís Bassat.

Fins al 28 de setembre.

COMUNA DE L'ART. Camí Ral, 351. Mataró.
· Factoría del color. Exposició de grafi ts de Ryn 
Patri, àlies de Jonathan Garcia.

           Fins al 31 d'agost.

· Exposició d'il·lustracions. Exposició d’obres 
de l’artista veneçolana Adriana Quirós.

           Del 3 al 30 de setembre.

ESPAI ENBLANC. c/ Lepant, 56. Mataró.
· Pol Codina. Exposició d’obra recent de 
l’escultor mataroní.

Inaguració el divendres 5 a les 19,30h.                 
Del 5 al 24 de setembre.

FUNDACIÓ JAUME VILASECA. c/ Baldomer Vila, 9. 
Mataró. Telf: 93.799.33.97

· Una volta pel món del gènere de punt.
Visites guiades cada dijous feiner de 17 a 19h.

MUSEU DE MATARÓ.  El Carreró, 17. Mataró. 
· Art religiós del Museu de Mataró. Mostra de 
pintura religiosa.

Fins a fi nals d'octubre. 

MUSEU ARXIU DE SANTA MARIA. c/ Beata Maria, 
núm. 3. Mataró. 

· Documentació, plànols i projectes de Santa 
Maria. Exposició amb motiu del mil·lenari. 

Fins al 31 d'agost. 

CENTRE CÍVIC DE MOLINS. c/ de Nicolau Guanya-
bens, 23-25. Mataró. 

· La geografi a humana del gran Drac. Exposició 
fotogràfi ca de Sergi Bernal sobre els paisatges 
i les persones de la Xina rural. 

Del 4 al 19 de setembre.

ESPAI CAPGRÒS. c/ Sant Benet, 16-18. Mataró.
·De Antonio. Exposició de pintura.

Fins a l'1 d'octubre.

GALERIA LOLET COMAS. c/ Sant Benet, cantonada 
Sant Joaquim. Mataró.

· Penadés. Exposició de pintura.
Fins al 5 de setembre.

Fotografi a elmésdestacat

Del 4 al 19 de setembre

Exposició fotogràfi ca de Sergi Bernal sobre 
els paisatges i les persones de la Xina rural 
i profunda, amb imatges de la cara més 
tradicional i típica del gegant asiàtic que 
s'allunyen de la imatge donada als Jocs.

La geografia humana del 
gran Drac

Centre Cívic de Molins, c/ de Nico-
lau Guanyabens, 23-25. Mataró.Una de les fotografi es de Sergi Bernal exposades.

hem estrenat!
Subscriu-te i guanya! a www.totmataro.cat/estrena 



Depilació facial i corporal per a l’home i la dona

Eliminació progressiva, segura i efi caç del pèl no desitjat

Depilació mèdica làser

Eliminació de varius
amb Làser Gémini

Eliminació de tatuatges
amb Làser Spectra

Làser per a:
Eliminació de berrugues, cuperosi, 
aranyes vasculars, taques...

Tractament del dolor
artrosi, dolors articulars...

Rejoveniment facial

Farciment, Mesolifting, «relleno»
d’arrugues i llavis

Dietes obesitat, hipertensió, diabetis

Mesoteràpia infi ltracions per a la cel·lulitis

Peelings salicílic i despigmentant

Crioesclerosis de varius

centresd’aplicacionslàser

medicina interna / cirurgia làser

dr. Pere Pérez Peña

HORES CONVINGUDES

Camí de la Geganta 119, entl. 3a. Tel: 93 796 43 57 - 08302 MATARÓ

Comtat D’Urgell 10, 1er 2a.Tel: 93 796 43 57 - 25700 LA SEU D’URGELL

e-mail: perezpena@terra.es



ACTIVITATS DE LA UGT SINDICATO DE JUBILADOS 
Y Pensionistas del Maresme. Pl. de les Tereses, 
17. 93.755.14.17.
• AGOST:  El 31 d'agost un dia de platja a Roses. • 
El 7 de setembre ruta pel Delta de l'Ebre. • Del 7 al 
13 de setembre, Galicia; paradís natural. • El 14 de 
setembre visita al Castell de Montclar.

ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN LA GATASSA. c/ Díaz 
Conde, s/n. Mataró. Telf: 93.757.87.30.
• Ball, cada dimecres a les 16,30h.

ACTIVITATS AL CASAL DE GENT GRAN JAUME 
TERRADAS. c/Argentona, 59 int. 93.757.99. 
52 o 93.798.99.57. Mataró. 
• BALL, diumenges de 17 a 20h, al local Iris (c/ 
Bonaire).• Cada diumenge del mes, melé de petanca 
a les pistes del Casal. 

ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN DEL PARC. 
c/Corregiment, 28.  93.757.13.17. 
• BALL: cada diumenge, música en directe. • Ca-
minades Matinals: cada dimarts, sortida des del 
Casal a les 9h. • Bingo, cada divendres a les 17h. 
• Petanca, de dilluns a divendres, matí i tarda. • 
CURSOS: Informàtica, Català, Puntes de Coixí, Balls 
de Saló, Artesania Tèxtil, Dibuix i Pintura, Relaxació, 
Manualitats i Modisteria.

 ASSOCIACIÓ DE JUBILATS I PENSIONISTES DEL 
MARESME UDP. Plaça del Forn del Vidre nº 1. 
a93.790.36.72 Mataró.
• Excursions: • Del 15 al 20 de setembre a la Vall 
de Baztan (Navarra) • Penúltim dissabte de cada 
mes, Sopar-Ball a les 20,30h al local social. • Cada 
dimarts i divendres, exercicis de relaxació. • Cada 
dilluns, classes de ganxet i mitja. • Dilluns, dimarts, 
dimecres i divendres, petanca.• Cada dijous, bingo. • 
Taller gratuït de pintar Mandales i targetes. 

ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN PLA D'EN BOET. 
c/Juan Sebastián El Cano, 6. Mataró.
• Ball, cada diumenge de 17h a 20h. Música en 
viu. • Un dijous al mes a les 17h, cafè-tertúlia, 
amb la projecció d'una pel·lícula. • Grup artístic 
"La Tardor": es busquen persones que vulguin 
col·laborar. Interessats trucar al telèfon 93.796.10.90 
o 635.99.76.61. 

ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN DE ROCAFONDA/PA-
LAU. c/ Colombia, 55. Mataró. 
Activitats i serveis per als socis: • Taller de Manua-
litats. Cursos: Informàtica i català. • Tornejos de 
Petanca, cartes, dòmino i billar. • Dijous Bingo. • Ball 
en viu: cada 15 dies. Es forma una coral, fan falta veus 
masculines. Informació al telf 93.169.51.66.

ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN DE CIRERA. c/ 
Frederic Mistral, 8. Mataró.
• Cursos:  Gimnàs - Yoga  - Informàtica - Ball

PER ENVIAR INFORMACIÓ: 

mataro@totmataro.cat 
o a les nostres ofi cines: 

c/ d'en Xammar, 11. 08301 Mataró 
o bé al fax 93.755.41.06

Peelings Facials

El peeling químic es una forma accelera-
da d’exfoliació (eliminació de cèl·lules), 
induïda per un agent químic càustic. 
Els agents més suaus augmenten la 
velocitat de renovació de les capes més 
superficials de la pell (còrnia), mentre 
els més agressius actuen a nivells més 
profunds (epidermis o dermis).

Els peelings poden ser molt superfi -
cials, superfi cials, mitjos i profunds.

Els peelings superfi cials i mitjos, re-
petits en el temps, són els més utilitzats 
per ser els menys agressius i permetre 
continuar amb les activitats habituals.

Els peelings químics modifi quen la 
pell mitjançant tres mecanismes: 1:
Estimulació de l’epidermis renovant la 
capa més superfi cial. 2: Destrucció de 
zones de la pell amb problemes especí-
fi cs com taques, i la seva substitució per 
pell normal. 3: Inducció d’una reacció 
enzimàtica i una reacció infl amatòria als 
teixits més profunds. Aquesta activació 
indueix a l’epidermis a la producció de 
nou col·lagen i substància fonamental. 
Així aconseguirem una pell més lluent 
i uniforme, amb disminució del nombre 
de taques i una millor qualitat i consis-
tència de la pell. 
Tipus de peelings
Segons el problema que haguem de 
tractar, utilitzarem diferents substàncies 
químiques com els alfahidroxiàcids 
(AHA), l’àcid salicílic, l’àcid retinòic, 
l’àcid tricloracètic (TCA), la resorcina o 
agents despigmentants, utilitzats sols 
o combinats.

La profunditat del peeling dependrà 
de: tipus de càustic, con centració, 
nombre de capes que apliquem, tècnica 
d’aplicació, preparació de la pell, tipus 
de pell i lloc on l’apliquem.

Cal doncs, conèixer el pacient, saber 
quin tipus de pell té, què és el que 
li preocupa o vol millorar i conèixer 
molt bé la tècnica i el càustic que 
utilitzem.

L’aparició de nous càustics i despig-
mentants, ha permès nous protocols 
amb peelings més suaus i ben tolerats 
per tractar el fotoenvelliment cutani i 
especialment controlar l’evolució de 
l’acne.

DRA.MARTA BUSQUETS.
CENTRE CLINIC MIR-MIR

E-MAIL:INFO@CCMIR-MIR.COM
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No n’hi ha prou, en volem més

El dia 28 va començar amb la XXX Cur-
sa Popular de les Santes, a la cita no hi 
van faltar, petits, joves, grans i veterans i 
fi ns a 1050 persones van córrer la cursa. 
Alguns corrien sols, altres amb parella, 
altres amb família o amics, i fi ns i tot 
algú ho va fer amb el gos o amb alguna 
pancarta. 

Un cop acabada la cursa, els que es 
van dutxar ràpid van poder anar a veure 
les fi gures que com cada any s’acosten 
a veure a la gent gran de la residència 
de Sant Josep. Aquí els avis i àvies jun-
tament amb els seus familiars van poder 
gaudir amb els gegants i totes les fi gures 
tot amenitzat amb una ballada de sarda-
nes. Un cop acabades les sardanes, les 
fi gures van marxar cap a l’Ajuntament, 
on s’hi fa la dormida més curiosa de totes 
les festes, i tota l’altra gent cap a dinar i 
agafar forces per la tarda.

A la tarda les opcions eren diverses, al-
guns amants del teatre van poder anar 
al Monumental, alguns altres van poder 
ballar per enèssima vegada sardanes i 
altres van poder presenciar les magnífi -
ques veus dels Gospel Sons a la platja. 
Els més petits van tenir dues opcions, 
una era el “Festa, circ i fi raires” que en 
el seu primer any de vida  ha tingut molt 
bona rebuda entre el públic i l’altra op-
ció per als més petits de la casa va ser 
la Revolta dels Nans.

Més requisits que mai
A la nit el plat fort eren els Requisits 
que a més aquest any, accidentalment, 
se celebraven a la plaça Santa Anna,  
per les obres de l’illa de Can Cruzate de 
darrera l’Ajuntament. Tot i que la plaça 
Sant Anna és més gran que la de darrera 
de l’Ajuntament, les cues per comprar el 
tiquet i demanar la Juliana van ser més 
grans que mai, i és que ningú aquest any 
es volia quedar sense Juliana. Una begu-

El 28 dóna oferta als qui es 
resisteixen al fi nal de Santes
‹

ELOI SIVILLA

XÈNIA SOLA

da de les Santes que en poc més d’una 
hora ja s’havia acabat.   

Quin No n’hi ha prou!
I per acabar la nit, la segona edició d’un 
que va camí de clàssic: el No n’hi ha prou!  
Això és la darrera dormida de les fi gures, 
més boja i de matinada. Era la segona 
edició de l’acte i ja va presentar algunes 
millores com repartir les fi gures al llarg 
de la Riera per evitar les aglomeracions 
de l’any passat, o introduir noves cançons 
com la d’“Allà a Mataró hi havia un tram-
via”. I la veritat és que aquest nou acte 
s’ha consolidat de totes totes.

I després del No n’hi ha prou, amb en 
Robafaves ja dormint, la Principal de la 
Nit va entretenir a la gent fi ns a les cinc 
de la matinada, quan els qui encara que-
daven van poder presenciar un dels actes 
no ofi cials que va reunir més gent: la cursa 
a pèl. Quatre valents corrent nus, aquest 
cop sense problemes i fi nalment una dor-
mida sense fi gures. Genial.
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Espetec de sempre, èxit assegurat

Queda gairebé un any per Santes. Això és 
el que pensaven molts mataronins el dia 
30. A alguns els hi tocava treballar amb 
les ulleres de rigor i molts d’altres encara 
dormien la mona després de la gran nit 
que havien viscut. Un 29 que va començar 
a les 12 del migdia amb una xeringada 
multitudinària al Parc Central. L’acte, com 
sembla que passi amb la majoria de les 
cites de Santes, no deixa de créixer any 
rere any, i aquest dia no va ser pas una 
excepció. Centenars de mataronins, grans 
i petits, van aplegar-se al Parc Central on 
l’aigua de colors va ser la millor manera 
de combatre la irresistible calor que ha 
envaït les Santes d’enguany.

Anem a tancar
Poques hores abans, la família Robafaves 
i tota la comitiva de la Festa Major sortia 
per enèssima vegada de l’Ajuntament 

però aquest cop per no tornar-hi. A un 
ritme pausat i amb el foc a mig gas, la 
comitiva va passejar fi ns Can Marfà, on 
les fi gures descansen ja després d’unes 
Santes intenses. Els més menuts, que 
durant aquesta setmana havien vist sem-
pre els Gegants des de lluny, van poder 
per un dia, posar-se sota els vestits de les 
fi gures, i tocar els nans, la Momerota, el 
Drac i fi ns i tot els propis Gegants.

Espetec fi nal, amb les històriques
Les fi gures ja dormien però a la ciu-
tat encara li quedava viure la seva nit 
més llarga. Al Parc Central, la tronada 
al més pur estil de les “mascletà” do-
nava el tret de sortida a l’últim ball de 
Festa Major. Els encarregats d’encendre 
la guspira van ser la Pirotècnica Tomàs 
que en aquesta ocasió es van valdre de 
la fi losofi a del “curt però intens”. Men-
trestant, l’escenari del Parc es preparava 
per rebre dues de les bandes històriques 
a la nostra ciutat que no fallen: La Ci-

Un massiu “29” acomiada 
Les Santes
‹

LAIA BERNAUS
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marrón i la Girasol. Les orquestres, que 
coneixen millor els gustos dels mataronins 
van traçar una nit apoteòstica on no hi 
van faltar alguns mítics com el “Puff el 
drac màgic”, el “Sarri Sarri”, “Qualsevol 
nit pot sortir el sol”, i evidentment, una 
bona dosis de Bequetero.

L’Albada, més gent que mai
Els primers rajos de sol van marcar el 
fi nal del concert i l’inici de l’últim tram 
de la nit, l’Albada, amb els ja mítics La-
bradores. A ritme de xaranga i pas doble, 
la petita però potent banda va conduir 
els més resistents fi ns a la Plaça Santa 
Anna. Allà, els esperava la xocolata de 
sempre, que sembla que com la Juliana, 
estigui eternament destinada a acabar-
se abans d’hora. Mica en mica la Plaça 
Santa Anna es va anar buidant però va 
costar. I és que van ser molts els que no 
es resistien a acabar la festa, perquè en 
el fons, costava admetre que les Santes 
ja s’havien acabat.





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

E. CARVAJAL  c/Gatassa, 10 93.798.29.15
M. CENTENO  

Pl. Vista Alegre, 2 93 798 50 08
V. COARASA       c/Torrent, 7 93.798.70.04
E. COLL Sant Josep, 30.93.790.43.40 

(dissabtes matí i tarda)
T. COLL (CREU BLANCA) dissabtes alterns. 

Plaça Xica, 1-3. 93.796.09.08
M.R. CORONA - C. SUBIRANA  

Pg. R. Berenguer, 75 93 757 90 93
M. FERRÉ  Rda. Pres. Macià, 61-63. 

93.741.16.66
B. FITÉ  Riera, 57. 93.790.10.30

(dissabtes alterns)
E. JULIÀ Camí Ral, 93. 93.790.43.69 

(dissabtes alterns)
S. LÓPEZ        Rda. Frederic Mistral, 26-28  

93.799.80.48
M.A. MAJORAL  

Irlanda 17, cant. Boixa 93.798.49.47
M. MASJUAN               Rda. Dr. Ferran, 28  

93.798.69.15 
M.T. NOGUERAS

c/Siete partidas, 79 93.790.54.18
M. OLIVÉ  Av. Gatassa, 71. 93.798.49.55
J. PLANA  Plaça de Cuba, 4 93.798.55.50
P. ROCA. C/Nou, 1. 93.790.19.57 

(dissabtes alterns)
ROMANCES Av. President Tarradellas, 34 

93.114.09-00
A. RUIZ-CARRILLO  

Alarcón, 41 93 790 15 17 
M.C. SAÑES     Creu Roja, 3 93,798.97.06
L.M. SERRANO-M.C. SERRANO (Alterns)

Rda. O’Donnell, 102. 93.798.03.43 
M.SPÀ        Sant Valentí, 43  93.798.33.93
R. SPA     Pl. Santa Maria, 3. 93.790.10.43
M.A. VIA               Poeta Josep Punsola, 16

 93.790.18.28
A.L. VILARDELL  

Av. Puig i Cadafalch, 256 93.798.25.50

HORARI TOTS ELS DIES DE 9 A 22H.
A.ALFONSO - M.COS. (festius no)
 Av. d’Amèrica, 33. 93.790.31.04 
R.Mª DE LA PEÑA (de 8 a 22)
 Rambla, 16. 93.790.20.24
PARC CENTRAL
 Rda. Alfons X, 18. 93.796.14.91
LA RIERA 10 (dill a div. de 8 a 22)
 La Riera, 10. 93.790.10.58
M. R. RUIZ-CARRILLO (dill a div. 9 a 21, dis  s. 
matí)     Rda. Rocablanca, 1. 93.790.59.69
Mª I. SIMON  (festius 9 a 15h)
 Av. J. Recoder, 62. 93.798.43.00
JOSE ANTONIO SORIANO
 Sebastián Elcano, 2-4. 93.757.90.25

OBERTES DIA I NIT
M.R. COLLDEFORN
 Rda. O’Donnell, 13. 93.757.92.93
R. SUBIRATS
 Blay Parera, 35. 93.796.17.21





Mots encreuats

Aquesta secció és una iniciativa conjunta de totes les capçaleres 
que integren l’ACPG (Associació Catalana de Premsa Gratuïta) www.premsagratuita.com

PER: GRASTira còmica

PER: PAU VIDAL

Opinió
 

HORITZONTALS: 1. Histèrica i compulsiva com 
la vida mateixa, que ha posat fre a l’ètica. 
Mèxic capital / 2. Em queixo de la qualitat de 
la pastura. Camp de concentració d’oms / 3. 
Lo ianqui. Alliberat com l’esclau d’en Manuel 
Mestre. Capciró del dit / 4. Impuls que duu a 
copular de cul. Fer xivarri a cop de cascabell 
/ 5. Semblen cirurgians però són proletaris. 
Enganxats a la persiana / 6. Partida de naixe-
ment. Balcànics fruiters / 7. Accessori de cotxe 
molt admirat al pàrquing de discoteca. És a la 
isomeria com el plater a la Plateria / 8. I aquest, 
a la simultaneïtat de so. De dropo res: treballa 
a la xarxa ferroviària / 9. Enemics del Xoc Ana-
fi làctic. Porteta perquè fugin els monjos. Unió 
Valenciana / 10. Suro de la primera pela, el més 
gallet. Escaiguda a la mort del gadità / 11. Parets 
del banc. Només sap fer un tipus d’espores. Poca 
llum / 12. Sentiré entre les boires. Si no fos pel 
xiulet mallorquí podrien ser lliures / 13. Entre 
soprano i tenor o entre Contrada i Montalt. Seat 
inapte pel turisme.

VERTICALS: 1. Vaca d’allò més impacient. Pas per 
un lloc estret, com un embut a la boca / 2. Rebot 
a la llista dels més venuts. Dislocació en ajupir-
se a recollir el sabó / 3. Símptomes d’embòlia. 
Deconstrucció dels ous. Reunió en absència dels 
vocals / 4. Acadèmic que no ha de triar cap lletra. 
Arbre que cap amunt creix / 5. A l’interior del 
regal. Aproximacions a les despeses de fabrica-
ció. Triple no mortal al carrer / 6. Esquilar ton 
costat dret i l’esquerre. Silicat a la mina de can 
Ortigosa / 7. Sis sense seguretat social. Derivat 
de l’uracil quan l’Oriol dina. Una mica de silen-
ci! / 8. Confi scacions (com si fossin permisos?). 
De pap més gros que si hi dugués un puput / 9. 
Conclusió de parenostre. Informador sempre a 
l’última / 10. Estranys mareigs, tractant-se d’un 
esport tan senyor. Divines emprenyades / 11. Del 
dadà a Diderot. Preparat per a una espera de 
poca confi ança. Enganxades en ple / 12. Judes 
de jove també n’era, i ja s’assemblava al padrí. 
Pels joiers és com ara xavalla.
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PER: PAU VIDAL Roda el món 
i torna al mot
‘Serenata menorquiiina...’(1)

Menorca és un paradís, diuen molts. Perdut, afegiria jo, si 
això fos cap novetat, ara que en temps de bàrbars els pa-
radisos són, més que mai artifi cials. Per al lingüista, tanmateix, l’afi rmació 
té alguna cosa de ver. Si més no, a l’illa (però la cosa valdria també per 
Mallorca; quant a Eivissa i Formentera, m’estimo més no pensar-hi) es pot 
comprovar el resultat d’una estratègia lingüística radicalment diferent de 
la que gastem al Principat. I no estic parlant d’escola i d’immersió, sinó 
d’estratègia col·lectiva.

Al territori balear, la diglòssia ateny cotes màximes. Això de diglòssia, ja ho 
vaig explicar un dia, és un concepte que fan anar els del gremi per referir-se 
a la submissió lingüística: una llengua per a les funcions altes (les públiques, 
sobretot) i una altra per a les baixes (les privades o domèstiques). Per regla 
general, a les nostres illes el foraster és rebut en castellà (a Menorca no tant, 
tot s’ha de dir) i, en cas que es canviï al català, sovint es recorre a la llengua 
forastera a la menor mostra d’incomprensió per part del visitant.

Qui vulgui veure el got mig ple es podria aferrar a una anècdota com 
la que vaig viure jo mateix a fi nals de juliol, a Alaior. Feien una gala de 
commemoració d’una sèrie de festivals que s’hi havien celebrat als seixan-
ta: dues hores de cançons força ensucrades, típiques d’aquelles èpoques 
farisees. Tothom va poder comprovar que en aquell temps l’única llengua 
vàlida per compondre lletres era el castellà. Ara, en canvi, quaranta anys 
després, hi ha uns quants intèrprets i compositors que creen en català: Cris 
Juanico amb el blues i Miquel Mariano amb la cançó-patxanga en són ara 
mateix els més conspicus. 

Però d’arguments per veure el got mig buit n’hi ha molts més. Sense 
voler ser exhaustiu, vet aquí uns quants: la premsa, igual que a Mallorca, 
abassegadorament en castellà. I en general qualsevol paper imprès, des dels 
rètols de les botigues fi ns als fulls que les cases de lloguer d’embarcacions et 
fan fi rmar quan t’endús una barqueta. Per no parlar de les cartes dels res-
taurants o, encara pitjor, els cambrers, capaços d’atendre en versió original 
qualsevol client que vingui de Bristol però incapaços de dir ni mitja paraula 
en menorquí. I, ja que he referit una anècdota positiva, vet aquí una de tot 
el contrari: una persona de Ciutadella, tirant a jove i força sensibilitzada 
per la qüestió nacional, va quedar meravellada quan li vaig mostrar que la 
Wikipedia que fa servir habitualment té una versió en català, Viquipèdia, 
tan útil i fàcil de trobar com l’altra.
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  Hellboy 2
   16,00 18-18,15 20,20-20,30 22,40-22,45 01,00 

  Space Chimps 
   16,00 17,35-18,00 20,00  

  El caballero oscuro
     19,10 21,45-22,00 00,45 

  Zohan: Licencia para peinar 
   16,00 18-18,15 20,20-20,30 22,40-22,45 01,00

  Mamma Mía!
   16,00 18-18,15 20,20-20,30 22,40-22,45 01,00 

  Star Wars: The clone Wars
   16,00 18,00 20,15 22,30  

  La venganza 
       01,00 

  Wall-e
   16,00 18,00 20,15  

  Por fi n viuda
     20,15 22,30 01,00 

  Carlitos
   16,00 18,00 20,15 

  La Momia 3
     20,15 22,30 01,00 

  Bangkok dangerous
   16,00 18,00 20,15 22,30  
 

 Hellboy 2 
 12,15 16,30  19,15 22,00 00,40

 La momia 3 
 12,15 16,30  19,00 22,00 00,30

 Los Girasoles ciegos 
 12,10 16,00 18,15 20,30 22,45 01,00

 Bangkok dangerous  17,00- 19,30 22,00 00,30

 Caballero oscuro 
 12,10 16,00  19,00 22,00 01,00

 Carlitos y el campo de los sueños 
 12,15 16,00 18,15   

 Kung fu panda     12,10

 Hancock     22,00 00,30

 Posdata: te quiero      01,00

 Las crónicas de Narnia    12,00

 Mamma mía!
 12,15    16,00 18,15 20,30 22,45  
 

 Venganza    20,30 22,45 01,00

 Street dance  17,00 19,30 22,00 00,30

 Space Chimps 
 12,15 16,00  18,00  20,00   

 Sexo en Nueva York    01,00

 Stars Wars: The Clone Wars
 12,10 16,00 18,15 20,30 22,45 01,00

 Wall-e 16,00 18,15 20,30 22,45 12,15

 Zohan: Licencia para peinar 
 12,15 16,00 18,15 20,30 22,45 01,00



Sinopsis Crítica de Cinema

Un Batman més humà que mai s’enfronta 
a la ment recargolada del Joker

Christopher Nolan. Estats Units. 2008

L’argument: Amb una màfi a cada cop més 
encerclada per la policia, amb l’ajuda de Bat-
man, apareix en escena l’inquietant Joker. 
Aquest personatge –que va encarnar Heath 
Ledger abans de la seva malaurada mort– ofe-
reix un curiós pacte a la màfi a: la meitat de tots 
els diners del fons comú dels mafi osos a canvi 

de treure’ls del mig a Batman. Però les seves calculades accions no 
són gens lògiques i comencen a sembrar el pànic.

L’anècdota: Amb poques setmanes en cartell, la pel·lícula ja rivalit-
za amb la primera part d’El Padrino 
com la pel·lícula més valorada pels 
lectors d’una de les més prestigioses 
i visitades webs de cinema del món, 
la base de dades www.imdb.com.

Diagnòstic: Segona i reeixida se-
gona part de Batman Begins que ha 
posat d’acord la major part de públic 
i crítica. Si l’estrena del binomi Nolan-Bale ja va aconseguir recuperar 
la qualitat perduda en les darreres pel·lícules de Batman amb Val 
Kilmer fent de rat-penat, han repetit fórmula i aconsegueixen crear 
una pel·lícula al nivell de la primera. El canvi és que si a l’anterior 
l’eix central era redescobrir els inicis del superheroi, en aquest segon 
fi lm la trama és més complexa, amb la complicada lluita contra el 
mal com a eix central. És un fi lm apropiat pels espectadors cansats 
de les típiques pel·lícules de superherois en el que tot sembla en-
caixar a la perfecció perquè es pugui digerir fàcilment, ja que hi ha 
de tot, emoció, tensió, decepcions, i sobretot un Batman més humà 
que dubta més que mai sobre l’efectivitat de les seves accions.

Efectes secundaris: Contraindicada pels que vulguin veure com 
un superheroi arregla el món sense més conseqüències.

María Martín Romero 
Julio C. Rodríguez
Eva López Sánchez  

Guanyadors del concurs 
de l’edició núm. 1347 

Podeu recollir les entrades a les nostres oficines, 
únicament de dilluns a divendres de la setmana següent
a la publicació d’aquesta revista.

Resposta de la 
setmana passada:

‘Blanca Suárez i 
Jimmy Barnatán’

 cinema@totmataro.cat

 C/ d’en Xammar, 11. 08301 Mataró

Sorteig de 3 lots de 
dues entrades cedides per 

CINEMES ARENYS.

CONCURS de CINE

ÀLEX GOMÀ

Qui és l’actor que interpreta 
el personatge de Hellboy?

Envia la resposta a l’adreça:

 

 



Sinopsis

Hellboy II:                  
El ejército dorado

Direcció: Guillermo 
Del Toro. Interprets: 
Ron Perlman, Selma 
Blair, Doug Jones. 
120min.
Argument:  En tren-
car-se la vella treva 
existent entre els és-

sers humans i el regne del fantàstic, 
l’infern està a punt d’esclatar a la terra. 
Un cruel líder que ocupa el món de dalt 
i de baix, desafi a els de la seva pròpia 
sang i desperta un imparable exèrcit de 
criatures infernals. Només el superhe-
roi més dur i més brut del planeta pot 
enfrontar-se al despietat dictador i als 
seus mercenaris.  

Los Girasoles ciegos

Direcció: José Luis 
Cuerda. Int.: Maribel 
Verdu, Javier Cámara, 
Raúl Arévalo. 98min.
Argument: Cada vega-
da que Elena tanca 
la porta de casa seva, 
llança la clau dels 

seus secrets. Al mateix temps que es-
quiva els rigors de la postguerra, Elena 
aixeca al costat del seu fi ll Lorenzo una 
façana d’aparença per ocultar la veritat 
sobre la seva família: Elenita, la fi lla 
adolescent, s’ha escapat embarassada 
amb el seu xicot Lalo, un jove que porta 
mesos en les llistes de la policia...

Bangkok dangerous

Direcció: Oxide Pang Chun, Danny 
Pang. Interprets: Nicolas Cage, 
Charlie Young. 100min.

Argument :  Joe,  un 
assassí a sou, és 
contractat per un 
gangster de Bangkok 
per eliminar els seus 
enemics. En arribar 
a la ciutat, recluta 
com a ajudant Kong, 

un lladregot a qui planeja matar en 
acabar la feina per no deixar cap ras-
tre. Però les coses s’aniran posant 
difícils per a Joe així que la relació 
amb Kong es fa més estreta. Quan 
el mafi ós que el va contractar torna 
contra ell i captura el seu nou amic, 
Joe reaccionarà amb tota la violència 
de la que és capaç.    

Star wars: The Clone Wars

Direcció: George 
Lucas. Int: Matt Lan-
ter, Ashley Eckstein, 
James Arnold Taylor. 
90min.
Argument: “Star Wars: 
The Clone Wars” és 
un nou lliurament de 

la saga galàctica però aquesta vegada 
realitzada amb animació 3D. Cada ve-
gada més Sistemes cauen sota el poder 
del Costat Fosc. Anakin Skywalker i el 
seu Padawan Ahsoka Tano són enviats 
a una perillosa missió. El Comte Dooku 
i els seus sinistres agents intentaran 
detenir-los... 

Street dance

Direcció: Jon M Chu. 
Interprets: Adam G 
Sevani, Cassie Ven-
tura, Robert Hoffman. 
97min.
Argument: “Street dan-
ce (Step up 2) “ és la 
continuació del gran 

èxit musical, “Step up”. Quan la rebel 
ballarina Andie entra a l’escola d’elit 
Maryland School of Arts, no només ha 
d’intentar emmotllar-se al nou ambient 
sinó que també busca una manera de 
viure el seu somni. Així, s’uneix al ba-
llarí més popular de la classe, Chase, 
i formen un grup per competir en la 
batalla de Street Dance més important, 
The Streets.   

Mamma Mía!

Direcció: Phyllida 
Lloyd.  Interprets: 
Meryl Streep, Juan 
Pablo Di Pace, Pierce 
Brosnan. 108min.
Argument: Donna, una 
mare independent i 
soltera, propietària 

d’un petit hotel en una idíl·lica illa 
grega, està a punt de deixar que casi 
Sophie, la fi lla que ha criat sola. Don-
na ha convidat a les seves dues millors 
amigues al casament de la seva fi lla, 
Rosie, una dona pràctica i lògica, i Tan-
ya, rica i multidivorciada. Les dues són 
exmembres de la seva antiga banda, 
Donna and the Dynamos. Per la seva 
part, Sophie també ha fet tres invita-
cions molt especials. 

Zohan: Licencia para peinar.                        
Direcció: Dennis Dugan. Interprets:     
Adam Sandler, John Turturro, Emmanuelle 
Chriqui. 113min.

Carlitos . Direcció: Jesús del Cerro. Int: 
Gustavo Salmerón, Irene Visedo, José María 
Pou . 108min.

La Momia: La tumba del empera-
dor Dragón. Direcció: Rob Cohen. Int: 
Brendan Fraser, Luke Ford, Maria Bello. 
112min.



Gaudim fent que el teu negoci funcioni
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Camí a la pobresa 
i la misèria

Moltes persones a l'atur que han acabat 
el subsidi de dos anys i no tenen 
recursos econòmics per poder comprar 
el més indispensable. Aquesta situació 
que afecta a ciutadans de tot el país, 
ara per ara cap dirigent polític ofereix 
un programa de solucions immediates, 
ni a llarg termini. Podria ser una bona 
idea que un expert dedicat a la política 
proposés que a cada carrer s'anomenés 
una junta gestora integrada per un 
president, un secretari i sis vocals, amb 
els corresponents salaris de la Generalitat. 
També cal tenir en compte que hi ha gran 
quantitat de pobles petits que estan mig 
abandonats o totalment, degut a que eren 
dedicats a l'agricultura i la ramaderia, 
però en ser unes feines molt dures i poc 
retribuïdes, els habitants varen marxar 
i anaren a ciutats i fer altres feines no 
tan dures.

En baixar el poder adquisitiu i això 
ocasiona el tancament de fàbriques i 
tallers per manca de comandes, el con-
tingent de persones a l'atur ha adquirit 
quantitats molt importants i la situació 
malauradament va en augment cada dia 
més. Són molts els treballadors que han 
d'utilitzar el cotxe per anar al lloc de 
treball des del seu domicili. L'augment de 
preus dels combustibles que no s'atura, 
afecta negativament els ingressos dels 
obrers i això és una contrarietat que massa 
sovint és real.

El camí de la pobresa, pel que cada dia 
més gent es veu oblidada a passar-hi, és 
un problema difícil de resoldre.

L'agricultura i ramaderia pot ser l'únic 
recurs per anar a treballar. Molts terrenys 
de conreu i masies es varen abandonar 
perquè la gent anava a les ciutats a fer 
feines més còmodes i millor retribuïdes. 
Per viure és indispensable menjar i beure 
i, per poder comprar el més indispensable, 
es necessiten diners. La pobresa és l'inici 
de la misèria. La creació del partit "Kara-
dures" no sabem si seria una acceptable 
solució. Fora necessari que fos subvencio-
nat per la "Di-putació" força temps. Ara 
com ara la política és el negoci més clar 
que funciona amb bons rendiments.

Amics lectors, m'agradaria poder fer 
comentaris més optimistes, però això 
m'obligaria a ser un mentider. Potser 
la collita de bolets serà un bon negoci, 
enguany.

O.K.

Aquest curs intentaré dedicar articles 
a explicar contes, somnis, llegendes 
que és la forma de comprendre molts 
dels aspectes psicològics, emocio-
nals, sentiments, interiors i valors 
de la vida. 

Quan volem parlar de l’ésser humà 
en la seva globalitat o totalitat, el 
llenguatge científi c, sigui el que sigui, 
no és l’adequat. No val. No serveix. 
Les ciències ens parlen d’uns aspec-
tes concrets. Així tenim la medicina, 
com l’economia, àdhuc la psicologia 
acadèmica o científica. Quan més 
precís és el llenguatge, per exemple, 
el matemàtic, més lluny de la totalitat 
de l’ésser humà es troba. I a vegades 
es torna molt inhumà. 

Aleshores per explicar el cas concret 
i abraçar-lo en la seva totalitat cal re-
córrer a un altre llenguatge: el poètic, 
el metafòric, el conte, la llegenda, 
el somni.

Aquests llenguatges entren a la 
nostra ment, al nostre interior. Són 
comprensibles.

Per això, aquest curs, com deia 
al principi, ho faré a través de con-
tes, llegendes de tota mena, així 
com també d’algun somni que són 
ben comprensibles sense cap mena 
d’esforç mental. 

També ajuden a la comprensió en 
profunditat les dites o refranys popu-
lars. Són píndoles o pastilles on es 
troba condensada l’experiència dels 
pobles al llarg de molts segles. És ben 
cert que molts d’aquests no s’entenen 
avui dia perquè pertanyen a èpoques 
que no vivim. ¿Creieu que un jove del 
Maresme pot comprendre ‘Aquest noi 
vol fer Pasqua abans de Rams’? Feu-
ne la prova.

Hem de tenir la nostra pròpia iden-
titat. Dites i contes ens ajuden.

Somni, contes, 
llegendes...!

Jaume Patuel i Puig
-psicòleg-psicoterapeuta-
e-mail: jpatuel@copc.es

subscriu-te i 
guanya!
Tots estrenem! Entra a
www.totmataro.cat/estrena
i podràs entrar al sorteig 
d’1 iPod (CEDIT PER SIMOMAC.NET) 
i 2 àlbums fotogràfi cs

photoimpres.es 
àlbums fotogràfi cs



Nou Florida
El Nou Florida és un establiment amb 
mig segle d’història com a bar que fa 
un parell d’anys també funciona com a 
restaurant i recentment s’ha renovat la 
cara amb una bona reforma interior, amb 
un menjador petit però molt agradable. 
Entre setmana al migdia ofereixen un 
menú de cuina casolana de qualitat per 
tant sols 8,50€. Els divendres i dissabtes 
també hi ha la possibilitat de sopar, una 
de les seves especialitats són les fustes 
d’embotit acompanyades de sangria, o 
les tapes marineres que ens ofereixen la 
Joana i l’Anita des de la cuina –des del 
pop a la gallega als musclos a la mari-
nera–. A la carta també hi trobem una 
bona varietat d’amanides, tapes, entre-
pans i xapates per acabar de completar 
un bon sopar.

Amb e l  bon temps 
podem gaudir de la seva agradable ter-
rasseta que es troba al pati interior, i 
entre setmana es poden encarregar so-
pars per grups de fi ns a 20 comensals. 
Un lloc ideal per menjar en un ambient 
familiar, amb bon rotllo i caliu, i amb una 
relació qualitat-preu que permet seguir 
pensant en sortir a sopar fora sense ne-
cessitat de trencar la guardiola.

Cuina Casolana
Per tan sols 8,50 €

Nou Florida
c/ Floridablanca, 85, Mataró. Tel. 93 790 32 02.
Obert de dilluns a dijous de les 5,30 del matí fi ns a 2/4 de 10 de la nit, els diven-
dres de les 5,30 del matí fi ns a les 11 de la nit (hora de tancament de la cuina), 
dissabte de 7 del matí fi ns a les 11 de la nit. Diumenge tancat.



Tota la informació a www.portalmataro.com/restaurants

xefPeus de porc amb bolets

Especialitat de la casa

LA RECEPTA DEL xef

Elaboració:
Es netegen bé els peus i es socarrimen 

els pèls per deixar-los a punt, i seguida-
ment es bullen durant 1 hora i mitja amb 
llorer. S’escorren els peus i es reserva 
l’aigua. Seguidament es fa un sofregit amb 
la ceba, la xocolata i el tomàquet durant 
vint minuts. Després s’hi afegeix la picada 

i els bolets que prèviament hem netejat, i 
tot seguit s’hi afegeixen tres quartes parts 
de l’aigua de bullir els peus, i es deixa fer 
xup-xup durant 10 minuts. Llavors s’hi 
afegeixen els peus i es cuina durant 15-20 
minuts més. Es poden acompanyar amb 
unes patates al caliu.

Ingredients
per a 6 persones

- 6 peus de porc tallats per la meitat.
- 1 pebrot vermell.
- 6 o 7 tomàquets grans.
- 1 ceba gran ratllada.
- Picada d’all, julivert i ametlles.
- 200 grams de bolets variats.
- Oli i sal.
- Llorer.
- 1 peça de xocolata.

Vi recomanat

La Joana ens 
recomana un vi de 
Rioja per acom-
panyar aquest 
plat, l’Heredad 
Ugarte, un criança 
del 2005.



“Sabíem que teníem 
la qualitat per ser 
campions”

Després de ser campió d’Europa 
amb la selecció espanyola i deci-
siu a “quarts” Cesc Fàbregas ens 
parla de la seva experiència com 
a futbolista tant a la recent Euro-
copa com a la Premier.

PER: DIEGO GIMÉNEZ · FOTO: CEDIDES

Amb només 16 anys, vas poder debutar a 
la Premier amb l’Arsenal. El mateix any, 
vas marcar el teu primer gol al Regne 
Unit. Cinc anys després, ets titular indis-
cutible amb l’Arsenal i campió d’Europa 
amb la selecció espanyola. Ens pots fer 
cinc cèntims de com has viscut aquesta 
progressió? 
Quan vaig marxar a Anglaterra, amb tan 
sols 16 anys, sabia que era una deci-
sió que afectaria el meu futur, per bé 
o per mal. Però en cap moment m’he 
penedit de la decisió presa en aquell 
moment. Ara ja fa cincs anys i,  la meva 
progressió com a futbolista, crec que 
ha sigut ascendent, perquè sinó, mala-
ment, he he. Tot i així, tan sols tinc 21 
anys, molts anys de futbol per endavant 
i moltes coses per aprendre, encara sóc 
un alumne.

Com és la teva vida a Anglaterra? 
Molt bé, la veritat. L’adaptació a Angla-
terra i a Londres, concretament, penso 
que ha sigut molt bona. M’agrada molt 
la ciutat, i amb el menjar no hi ha cap 
problema, i sinó ja puja la iaia a fer 
menjar, ha ha.

Què hi ha de diferent i què hi ha d’igual 

entre els catalans i els anglesos? 
Els anglesos són gent molt seriosa, ex-
cepte quan surten de treballar i van al 
pub, ha ha. Treballen d’una forma molt 
rigorosa i metòdica. Els catalans som una 
mica diferents, serà per la climatologia. 
Tot i que trobes algunes semblances, 
com que els catalans també som treba-
lladors i molt correctes en les nostres 
formes. A part, compartim patró nacio-
nal: Sant Jordi.

Com veus el negoci del futbol? Creus que 
mou masses diners? 
Jo que estic al món del futbol, no puc 
tirar pedres al meu propi terrat. Però sí 
que és veritat que depèn quines coses 
del món de la pilota estan una mica des-
fasades, i alguns no saben fer un tracte 
just i correcte dels diners.

Quina creus que és la posició que el fut-
bolista ha de prendre davant d’aquest 
món? 
El futbolista ha de ser conscient que és 
un privilegiat, que treballa en un món on 
molta gent hi vol tenir cabuda. És un per-
sonatge públic i molta gent, encertada o 
no, ens té com un model de conducta. 
Per tant, el futbolista ha de mesurar tot 
allò que fa. Els seguidors són els que fan 
que aquest món sigui així, per tant, ens 
devem a ells.

Quin és el teu referent futbolístic? 
En Pep Guardiola, va crear una referència 
de joc al mig del camp i, a partir d’ell, 
han sortit molts jugadors del seu perfi l, 
amb certs matisos. 

El passat mundial, en Maradona et va 
felicitar personalment pel teu joc. Que 
se sent quan “Déu” et dóna el seu vis-
tiplau? 
La veritat és que va ser una situació molt 
xocant que el mateix Diego Armando Ma-
radona, amb tot el que havia signifi cat 
com a jugador, digués aquelles parau-
les sobre la meva persona. És difícil 
d’oblidar. Molt agraït.

I a l’Arsenal, quin ha estat el teu model 
o mentor? 
Sempre ha sigut el senyor Arsène 
Wenger, òbviament. Però de jugadors, 
Patrick Vieira i Thierry Henry em van 
ajudar molt.

Si haguessis de triar un company, quin 
de la selecció t’enduries cap a Londres 
i per què? 
Hi ha un problema perquè no crec que 
l’Arsenal pogués fi txar a tots 22.

Em pots dir un entrenador, que no si-
gui ni Wenger ni Aragonés, per qui 
t’agradaria ser entrenat i per què? 

acpg



Doncs, el que passa és que aquests dos 
entrenadors m’han marcat tant que no 
sabria dir-te’n un altre. Aquell que em 
fes jugar de titular, ha ha.

Amb quin equip creus que jugarà 
l’Arsenal la fi nal de la copa d’Europa 
08-09? 
Doncs no ho sé, primer de tot, espero i 
desitjo que nosaltres estiguem a Roma. 
L’altre equip ja es veurà.

Què vas sentir en marcar el penal que 
classifi cava a Espanya per a les semifi -
nals de l’Eurocopa? 
Una alegria absoluta, no tinc paraules 
per descriure la sensació que vaig te-
nir els segons posteriors al llançament 
del penal. 

Aquell partit va ser tota una declaració 
d’intencions. Espanya va mostrar un al-
tre tarannà, fruit de la feina, l’esforç i la 
fe en tot un planter. Creus que encetem 
una nova etapa futbolística? 
Crec que sí, la victòria va ser del grup 
de 23 i de tot el cos tècnic, va quedar 
palès que la qualitat és important. Però 
la cohesió del grup encara ho és més, i 

Aquesta secció és una iniciativa conjunta de totes les capçaleres 
que integren l’ACPG (Associació Catalana de Premsa Gratuïta) 
www.premsagratuita.com

és una cosa que ha quedat molt clara, i 
no només en la selecció, a altres equips 
els hi ha passat a l’inversa.

S’ha parlat molt de la maduresa de 
la selecció, estàs d’acord amb aquest 
defi nició? Com veus el futur en aquest 
sentit?   
Érem un grup amb una mitjana de 24 
anys d’edat, teníem moltes ganes de tí-
tol, sabíem que teníem la qualitat per ser 
campions i vam formar un grup d’amics 
increïble. El resultat de tot això va ser la 
copa. El futur el veig molt prometedor, si 
el treball fet fi ns ara té una continuïtat. 
I, a més, hi ha molts jugadors que no 
estaven convocats, amb molta qualitat, 
que poden aportar molt a la selecció. El 
més important, continuar amb aquesta 
línia d’acció.

Amb quin equip creus que jugarà la 
selecció espanyola la propera fi nal del 
mundial?
Com en la pregunta d’abans, el primer 
que ha de passar és que hi siguem no-
saltres. Tot i així, jugar una fi nal contra 
Brasil ha de ser interessant.

tal com ho veig
PER: PACO MIR
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D
iumenge passat després de dues 
intenses setmanes de rècords 
mundials, de medalles, d’alegries 

i de plors van acabar els Jocs Olímpics 
de Beijing 2008. Aquests van començar 
sent els jocs de les reivindicacions per la 
defensa dels drets humans de la població 
del Tibet, de la contaminació que no havia 
d’ajudar gens a l’espectacle i a les marques 
a l’aire lliure, dels atemptats d’un grup 
d’independentistes del Turkistan Oriental, 
una regió de la que pocs havien sentit 
mai a parlar. I per si n’hi havia poc, el dia 
de la inauguració dels Jocs, la millor que 
s’ha vist mai fi ns ara, tot i que no hagués 
passat si la nena que va cantar hagués estat 
la menys maca, Georgia i Rússia van co-
mençar una guerra en el bell mig d’Europa 
pel territori d’Ossètia del Sud. 

Però bé, tot això va anar passant, tot i que 
és inacceptable la pèrdua de vides humanes 
i menys encara quan són civils, i els Jocs de 
Beijing ens van mostrar la veritable cara 
d’aquesta competició esportiva que va co-
mençar ara fa milers d’anys a l’antiga Grècia. 
És a dir, ens va mostrar les dues cares de 
l’esport, una la de l’alegria com la de Michael 
Phelps després de penjar-se vuit ors, o la de 
la tristesa com la de Marta Domínguez que 
va caure en la recta fi nal dels 3.000 metres 
obstacles quan lluitava pel bronze. A part de 
Phelps, l’altre déu de l’Olimp d’aquests Jocs, 
és sens dubte Usain Bolt, l’atleta jamaicà que 
va guanyar 3 ors, tots ells amb tres rècords 

Adéu als Jocs de Beijing i fi ns Londres 2012

mundials, fi ta que l’ha convertit amb l’home 
més ràpid del món de tots els temps. 

Però no tots els esportistes que han anat a 
Beijing són estrelles mundials com Phelps, 
Gasol, Nadal, Ronaldinho, Kobe Bryant, 
també n’hi havia de no tan coneguts, però 
que han fet un gran paper, i el més impor-
tant, que han pogut participar en la compe-
tició esportiva que és el somni de qualsevol 
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destacat
Trofeu Iluro
L’equip del CE mataró va 
guanyar aquest cap de 
setmana passat l’última 
edició del Trofeu Iluro al 
derrotar a la tanda de pe-
nals al Masnou. D’aquesta 
manera l’equip de Creixell 
acaba amb victòria la pre-
temporada

Núria Martínez
La mataronina va superar 
la seva lesió i va poder 
participar en els jocs de 
Beijing, d’on marxa amb 
un cinquè lloc amb la se-
lecció estatal i un diploma 
olímpic sota el braç. Tot 
un èxit a l’alçada de pocs 
esportistes. 

FET DESTACAT

esportista. Entre aquests esportistes de 
segona línia hi trobem dues mataronines, 
Núria Martínez que ha obtingut un diploma 
olímpic, i Gàlia Dvorak que tot i quedar 
eliminada ben aviat va demostrar que pot 
competir i guanyar a qualsevol, fi ns i tot 
a les jugadores de tennis taula asiàtiques. 
També s’ha de recalcar la medalla de plata 
del gimnasta de Premià de Mar, Gervasi 
Deferr, que si la competició s’hagués disputat 
a qualsevol altra part del món, la medalla 
hauria estat d’or, mentre que la plata se 
l’hagués emportat el gimnasta xinès que va 
rebre l’ajuda dels jutges, que com tothom sap 
són com els àrbitres, és a dir que escombren 
cap a casa. 

Però mentre això passava a l’altra banda del 
món, aquí a la nostra ciutat que aquest agost 
no s’ha buidat tant com altres anys, i és que 
la crisis econòmica cada cop es nota més, el 
CE Mataró es posava a punt per l’inici de 
lliga. Doncs bé, després d’un estiu mogut 
per l’entitat de Paco Gonzalo, aquest diu-
menge l’equip entrenat per Jaume Creixell 
comença la lliga, i ho fa a casa davant del 
Premià. Per tant un bon partit per començar 
la temporada, on l’equip groc i negre espera 
que els seus seguidors vinguin el camp, i 
que les grades no presentin el lamentable 
aspecte del dissabte passat amb la disputat 
del Trofeu Iluro. 

minut zerominut zero
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CEDIDADvorak amb la selecció

JOCS OLÍMPICS ›› LES MATARONINES PARTICIPANTS ALS JOCS

Ara la Núria haurà de viatjar a 
Itàlia per començar la seva nova 
aventura amb l’actual campió de 
la lliga italiana

La mataronina Núria Martínez va aconseguir 
un meritori cinquè lloc amb la selecció estatal 
de bàsquet als Jocs Olímpics de Beijing, que 
li serveix per obtenir un diploma olímpic. El 
combinat espanyol que no va tenir un bon 
inici de competició després de perdre en 
el seu debut davant l’amfi triona, la Xina, va 
perdre totes les opcions de medalla després 
de perdre contra Rússia a quarts de fi nal 
per 84 a 65, un partit on les espanyoles van 
arribar a guanyar per més de 15 punts. 

Abans d’això el combinat estatal, com ja 
hem esmentat havia perdut contra la Xina 
per 64 a 67, va guanyar a Nova Zelanda 62 a 
85, a la República Txeca per 74 a 55, a Mali 
per 79 a 47, i va perdre contra Estats Units 
per 60 a 96, equip que va acabar guanyant 
la medalla d’or. La plata va ser per Austràlia 
mentre que les amfi triones es van emportar 
el bronze contra pronòstic després de derrotar 
al botxí d’Espanya.

 
Núria Martínez no va tenir gaires 
minuts per demostrar tot el seu ve-
ritable talent
Pel que fa a l’actuació personal de la Núria, 
s’ha de dir que la mataronina va anar de 
menys a més. Contra la Xina només va jugar 

Núria Martínez aconsegueix un diploma olímpic 
en acabar en cinquè lloc amb la selecció estatal

11 minuts en els que es va quedar sense 
anotar. En el segon partit la Núria va anotar 7 
punts contra Nova Zelanda jugant 15 minuts, 
però en el matx següent es va tornar a quedar 
sense anotar contra la República Txeca on 
també va jugar 15 minuts. En canvi el dia 
que la selecció ho tenia tot en contra, ja que 
s’enfrontava contra les grans favorites, els 
Estats Units, la Núria va fer el seu millor 
partit del torneig anotant 10 punts en 23 
minuts de joc, els mateixos minuts que va 
tenir contra Mali en un partit on la mataro-
nina només va ser capaç d’anotar 6 punts. 
D’aquesta manera la base mataronina ajudava 
a classifi car a l’equip per quarts de fi nal, on 
esperava la totpoderosa Rússia. Al fi nal tot i 
que les espanyoles van arribar a guanyar per 
més de 15 punts, les Russes es van acabar 
imposant a la segona part per un clar 84 a 65. 
En aquest partit la Núria va jugar 12 minuts 
en els que només va anotar 2 punts. 

Gàlia Dvorak també fa un 
bon paper a Beijing

Després de veure’s fora del combinat estatal 
que havia d’anar a Beijing, i la rectifi cació 
del tècnic nacional incloent-la en l’equip 
defi nitiu, la mataronina Gàlia Dvorak ha fet 
un gran paper en els Jocs Olímpics, malgrat 
que la selecció espanyola no va passar de la 
primera fase de grups. 

L’equip espanyol va quedar enquadrat en 
un dels grups més potents del torneig, ja que 
en el seu grup hi havia dos equips asiàtics, 
Corea i Japó, dues de les potències mundials 
del tennis taula.

Contra Corea la selecció no va poder fer 
res i va acabar perdent 3 a 0. En aquest 
matx la Gàlia va perdre per 3 a 0 contra la 
coreana Kim Kiung Ah, que és la número 
11 del rànking mundial, però plantant cara 
amb bon joc d’atac i amb resultats parcials 
de 12-10, 11-8 i 12-10.

En el segon partit el combinat estatal 
es jugava la classificació a quarts davant 
Japó, i l’equip va estar a punt de donar la 
sorpresa. Primer Shen Yanfei feia l’1 a 0 
per les espanyoles, però el segon punt se’l 
va emportar Japó, gràcies a la victòria de 
Sayaka davant la xinesa-espanyola Zhu Fang. 
En el dobles Gàlia i Fang no van poder fer 
res i van acabar caient per 3 a 0, però un 
altre cop Shen Yanfei guanyava el seu partit 
individual i empatava la partida a 2. En el 
cinquè i defi nitiu encontre, Gàlia, número 
120 del món s’enfrontava a Fukuhara número 

12. La japonesa va imposar la seva llei en 
els dos primers sets, però la jugadora del CN 
Mataró no es va intimidar i es va adjudicar 
els dos sets següents empatant el partit. Tot 
i això la jugadora asiàtica va fer valer la seva 
major experiència i es va emportar el cinquè 
i defi nitiu set que donava la victòria fi nal al 
combinat japonès. 

En l’últim partit del torneig on les espan-
yoles no s’hi jugaven res, el combinat estatal 
va derrotar a Austràlia per 3 a 0, on la Gàlia 
va contribuir guanyant el seu partit individual 
contra Miao Miao i el de dobles fent parella 
amb Zhu Fang.

Finalment la Xina que era la gran favorita 
va guanyar la medalla d’or, Singapur la plata 
i Corea el bronze, derrotant Japó que per tant 
va quedar en quart lloc.

S’ha de dir que de les 48 jugadores que 
intervenien en el torneig 33 eren d’origen 
xinès. 

Wu Xue, la jugadora del CN 
Mataró, obté diploma als Jocs 
en ser quartfi nalista

Wu Xue la jugadora xinesa que durant les 
cinc darreres temporades ha jugat amb el 
CN Mataró Quadis, sent en alguna ocasió la 
millor jugadora de la Superdivisió femenina, 
va participar als Jocs Olímpics de Beijing 
representant la República Dominicana en raó 
a la seva nacionalització per aquest país, i va 
tenir una actuació sensacional arribant a la 
ronda de les vuit últimes i per tant obtenint 
diploma olímpic.

A les primeres rondes es va desfer de 
Stephanie Sang (Austràlia) per 4-0, de Yue 
Gu Wang (Singapur) per 4-1 i de Juan Gao 
(Estats Units) per 4-3, per caure en quarts 
de final davant Yue Guo (Xina) per 0-4. 
Aquesta darrera jugadora va acabar obtenint 
la medalla de bronze.

A la competició per equips la República 
Dominicana va caure a la primera ronda sense 
poder guanyar cap matx.

CEDIDAMartínez amb la selecció

jocs olímpicsjocs olímpics
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JOCS OLÍMPICS ›› MARESMENCS A BEIJING

ATLETISME ›› CAMPIONATS D’ESPANYA

Va guanyar la plata en terra 
després dels ors aconseguits 
a Sidney i Atenes 

Tal com havia succeït en les dues darreres 
edicions dels Jocs Olímpics, el premianenc 
Gervi Deferr va tornar amb una medalla. En 
aquesta ocasió va ser la de plata en l’aparell 
de terra, després d’un exercici sensacional 
que va obtenir una puntuació de 15’775 i 
que només va ser superat, segons els jutges, 
pel gimnasta local Kai Zou que en va obtenir 
16’050.

Aquesta medalla s’afegeix a les que 

Deferr havia obtingut  a l’aparell de salt als 
Jocs de Sidney l’any 2000 i als d’Atenes 
l’any 2004.

En canvi les regatistes de vela masnovines 
Natalia Via Dufresne i Sandra Azón que a Ate-
nes s’havien fet amb la plata en la classe de 
470, en aquesta ocasió i actuant per separat 
no van tenir tanta sort. La primera fent parella 
amb Laia Lluïsa Tutzó i competint en 470 
va quedar en 10a plaça, mentre que Sandra 
Azón, junt amb la seva germana Mònica i 
amb Graciela Pisonero, va quedar 14a en la 
classe Yngling.

Actuació gairebé heroica de 
José Ríos a la marató

Va acabar després de córrer més 
de 30 km lesionat

Tampoc va tenir sort el darrer representant 
maresmenc, José Ríos, que competia a la 

Ivan Tirado, 6è en disc, i la laie-
tanenca Mari Carmen González, 
7a en 800 metres, també van ser 
fi nalistes

L’única representant del C.A. Laietània i dels 
clubs locals al Campionat d’Espanya Absolut, 
celebrat a Santa Cruz de Tenerife a fi nals de 
juliol, va ser la vilassarenca Mari Carmen 
González que partia amb la 5a marca de les 
inscrites en els 800 metres llisos. Dissabte 
no va tenir problemes per classifi car-se per la 
seva primera fi nal d’un Campionat d’Espanya 
Absolut en ser tercera a la semifi nal amb 
2’12”48. Diumenge en una fi nal lentíssima 
va acabar 7a amb 2’15”94.  Margarita Fuen-
tes-Pila es va penjar l’or amb 2’13”63, batent 

Marta Cot bronze als Campionats d’Espanya 
d’atletisme en salt amb perxa

Isabel Macías (Carrefour Bezana, 2’13”78) i 
a Desviat (2’13”88). 

Però el més destacat pel que fa als atletes 
mataronins va venir per part de la saltadora 
de perxa Marta Cot (Puerto de Alicante) 
que per primera vegada en la seva carrera 
atlètica va pujar al podi estatal absolut en 
quedar tercera amb un salt de 3’90 m, 
només superada per Naroa Aguirre (4’20 
m) i Mar Sànchez (4’15 m). Amb aquesta 
marca iguala la que tenia en pista coberta 
des del gener d’aquest mateix any i se situa 
en el 15è lloc estatal de tots els temps. És 
també el rècord maresmenc.

També va ser fi nalista el llançador Ivan 
Tirado (FC Barcelona) que va quedar sisè en 
llançament de disc amb 52’48 m.

El premianenc Gervi 
Deferr aconsegueix la 
seva tercera medalla 
olímpica

darrera prova atlètica, la del marató. El pre-
sident del GA Lluïsos Mataró, no va estar mai 
entre els primers i es va haver de conformar 
amb la 72a plaça amb un temps de 2h 32’ 
35”. El millor representant estatal va ser 
Chema Martínez,16è amb 2h 14’ i Julio Rey 
va abandonar.

José Ríos es trobava en una forma 
excel·lent, però uns dies abans de la cursa 
va començar a patir dolors als isquios i al 
nervi ciàtic, va estar uns dies sense entrenar, 
cosa que no va evitar que li continuessin les 
molèsties, però tot i això va voler competir, 
fent-ho infi ltrat. Fins als 12 km va anar bé, 
però a partir d’aquell punt el dolor va tornar i 
fi ns al fi nal la cursa va ser un autèntic calvari 
per a ell, però ell va voler acabar tot i fer un 
temps impropi de la seva categoria.

Per tant sembla que l’actuació de José 
Ríos s’ha de qualifi car gairebé d’heroica pel 
fet d’haver pogut acabar la marató olímpica 
en aquestes condicions.CEDIDAGervasi Deferr amb la medalla

CEDIDARíos, amb l’equip olímpic de marató

jocs olímpicsjocs olímpics

CEDIDAMarta Cot amb la medalla de bronze
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SANTES ESPORTIVES ›› 

La laietanenca Mireia Casteràs i Mohamed 
Benhbarka van ser els triomfadors de les 
dues curses sèniors de la “22a Milla Urbana 
Ciutat de Mataró Memorial Ventura Brunet” 
que com cada any organitza el Centre Atlètic 
Laietània. 

La coincidència amb el Campionat 
d’Espanya absolut va fer que els millors atle-
tes catalans no poguessin competir a la Milla 
Urbana, fet que que va ser molt ben aprofi tat 
pels corredors magrebins que van copar les 8 
primeres posicions de la cursa sènior mascu-
lina. Però el nivell fi nal va ser molt bo amb 
una marca de Benhbarka (4’06”8), que és la 
millor des del 1997. El corredor del California 
Sports es jugà la victòria amb el marroquí 
Lohajari Abdel Fattah (4’07”2), Samir Ait 
Bouchamane (Unió Colomenca, 4’07”6) i el 
guanyador de l’any passat, Abdelhak Sabhi 
(Medilast Sport Lleida, 4’09”4). El primer 
atleta local va ser Jordi Martí del GA Lluïsos 
fou el primer local amb 4’41”1.

En la cursa absoluta femenina Mireia 
Casteràs (CA Laietània) va posar punt i fi nal 
a una excel·lent temporada guanyant la seva 
primera milla amb 5’01”0. La de Tàrrega 
es va imposar en la darrera recta a Marisa 
Casanueva (Canal Isabel II, 5’01”8) i a 
Hasna Bahom (California Sports, 5’06”6). 
Casteràs va fer història ja que és la primera 
corredora del club que inscriu el seu nom 
en el palmarès absolut, tant masculí com 
femení. Judith Llavero (CAL), guanyadora 
l’any anterior de la cursa júnior amb 5’00”0, 
va acabar quarta amb 5’13”0. Les corredores 
cadets-juvenils-júniors disputaren la mateixa 
cursa però amb classifi cacions separades, 
imposant-se la laietanenca Victòria Sauleda 
amb 5’18”8.

La cursa júnior-promesa masculina es va 
fusionar amb la cadet-juvenil degut a la curta 
inscripció. En la primera Abdelkabir Zaroual 
(ISS L’Hospitalet, 4’21”8) es va imposar a 
David Campo (AA Catalunya, 4’24”9) mentre 
que en la segona Ibrahim Ezzaydouni (Sport 
Canet, 4’26”4) batia a Vicenç Valls (CA 
Laietània, 4’29”2).

L’únic rècord de la competició el va 
aconseguir Abdelali Afi a (CA Calella) que 
va millorar el rècord de la cursa de veterans 
deixant-lo en 4’33”6. El mateix Redrado que 
tenia el rècord aconseguit l’any passat va 
ser tercer amb 4’38”0 i Joaquín Joyas (GA 
Lluïsos) 4t amb 4’38”8.

Casteràs i Benhbarka 
guanyadors de 
la XXII edició de 
la Milla Urbana

XÈNIA SOLAL’arribada de Benhbarka i el podi absolut femení de la Milla d’enguany

XXX Cursa Popular de les Santes

1050 corredors, uns 150 més que l’any an-
terior, van participar a la XXX Cursa Popular 
de les Santes, organitzada pel C.A. Laietània 
i l’Institut d’Esports de l’Ajuntament de 
Mataró. Mustafà Benslismane (A.A. Cata-

lunya) s’imposà amb 17’10”, per davant 
del laietanenc Txiqui Redrado, guanyador 
de la categoria de més de 40 anys. Natàlia 
Rodríguez (G.A. Lluïsos, 21’12”) fou la pri-
mera fèmina, mentre que Martí Varela donà 
la segona victòria al CAL, en aquest cas en 
la categoria de 10 anys o menys.

XÈNIA SOLABona participació en la cursa de les Santes

santes esportivessantes esportives
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JOCS OLÍMPICS ›› VOLEIBOL ATLETISME ›› PROMESA

El CE Mataró guanya 
el XXI Trofeu Iluro 
als penals
El renovat equip groc-i-negre va 
tenir una presentació discreta 
davant d’un de categoria inferior

CE MATARÓ. Imanol, Sauras, Víctor Duran, Kiku 
Rimblas, Ivo, Salvanyà, Ramon Rovira, May, Toni 
Muñoz, Manu Carmona i Willy. A la segona part 
van entrar Lluís, Valentín i Josué a la defensa, 
Marc Esteban a la mitja punta i Enric i Masip 
a la davantera.

EL MASNOU. Abel, Alberto, Adolfo, Javi, Àlex, 
Yuste, Galisteo, Espín, Lagueras i Pipa. Des-
prés entraren Marsal, Andrés, Vasco, Cristian 
i Boris.

GOLS. 9’ MANU CARMONA recull un refús 
defensiu a la frontal de l’àrea i xuta ras i a 
l’angle (1-0); 55’ Falta assajada i gol de cap 
de Pipa (1-1).

PENALS. El CE Mataró en va marcar quatre i el 
Masnou tres. 

Després d’una pretemporada força discreta, 
l’equip groc-i-negre va fer la seva presentació 
davant del Masnou, que a darrera hora va 
substituir el Terrassa, que havia de jugar la 
Copa Catalunya en aquesta data. 

El joc que va fer l’equip de Jaume Creixell, 
molt renovat amb respecte al de la temporada 
anterior, fa ser discret i no va demostrar la 
superioritat que hauria de marcar la diferèn-

cia de categoria. Després de veure aquest 
partit i la resta de la pretemporada que ha fet 
l’equip groc-i-negre, sembla que s’haurà de 
lluitar per la permanència. A veure, si com va 
passar la temporada 2004-05 el veterà tècnic 
aconsegueix fer valer la seva experiència per 
fer una bona temporada.

Un dels factors positius és que la part del 
darrere de l’equip manté quatre puntals, i 
els reforços que han arribat i que van sortir 
a l’equip inicial (Ivo del Manlleu, May del 
Castelldefels i Salvanyà de l’Europa) són 
jugadors experimentats que no haurien de 
fer baixar el rendiment defensiu de l’equip 
que a la part fi nal de la temporada passada 
va ser molt bo.

Els problemes, com passa a la majoria 
dels equips, arriben quan s’ha de parlar de 

La mataronina participa als Jocs 
Olímpics  després d’haver superat 
una lesió al turmell

La jugadora mataronina Amaranta Fernàndez 
durant la temporada 2007-08 va completar 
una altra extraordinària campanya jugant amb 
l’equip del CAV Murcia que s’ha proclamat 
campió de la Copa de la Reina i de la Superlli-
ga, demostrant el seu domini a nivell estatal. 
Així mateix va participar a la Final Four de 
la Champions disputada a Múrcia i on el seu 
equip va acabar en quarta posició.

Després d’haver superat una lesió de 
turmell, el passat dia 6 de juliol es va rein-
corporar a la selecció estatal que va obtenir 
una històrica victòria davant d’Itàlia per 
2-3, destacant poderosament amb el seu 
bloqueig. D’aquesta manera Amaranta apunta 
com a integrant de l’equip que l’any vinent 
disputarà l’europeu.

Amaranta Fernàndez va completar 
una altra gran temporada

Mari Carmen González 
3a amb la selecció 
espanyola promesa

Pocs dies després del Campionat Estatal, 
Mari Carmen González va posar punt i 
fi nal a la seva millor temporada corrent els 
800 metres de l’encontre promesa França-
Espanya-Txèquia a la ciutat francesa de 
Lingolsheim. La laietanenca va fi nalitzar 
3a amb (2’08”91) i la txeca Dana Satrova 
(2’10”53). En la classifi cació per equips Es-
panya va quedar segona amb 229 punts rere 
França (296,5) i davant Txèquia (221,5).CEDIDAAmaranta, a la dreta

fer gols. 
En l’aspecte ofensiu el més destacat a 

la primera part va ser Manu Carmona, un 
mataroní retornat a l’equip, que ben aviat 
va marcar i després va tenir una altra bona 
ocasió frustrada pel porter visitant. La de-
fensa es va mostrar segura i l’única ocasió 
la va avortar Imanol amb una gran aturada a 
rematada d’Espín.

A la segona part el Masnou va aprofi tar 
una falta per establir l’empat, que s’hauria 
pogut trencar quan en el darrer minut Rovira 
va llançar esplèndidament una falta directa 
però el seu xut va anar a topar amb l’escaire. 
Però el Trofeu Iluro es va haver de decidir als 
penals, on una aturada d’Imanol va acabar 
sent decisiva. JGN

El porter Imanol va aturar el penal desiciu

 CE MATARÓ         EL MASNOU1 1

ÀLEX GOMÀ

}... CRÒNICA DE JOSEP GOMÀ

varisvaris
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PLANTILLA ›› CEMATARÓ 08-09

El CE Mataró rep un Premià que 
quasi sempre puntua aquí

El campionat comença amb un derbi co-
marcal davant del Premiàde Mar, que de 
ben segur pot servir per començar a escalfar 
l’ambient encara fred. Curiosament l’equip 
premianenc és l’equip davant del qual el 
Mataró va tancar el passat campionat al seu 
camp amb victòria per 1-2.

El Premià de Mar és un equip al qual se 
li sol donar bé la visita a Mataró, com ho 
demostra el fet que no perden aquí des de 
la temporada 1978-79. Ja començaria a ser 
hora de trencar aquest malefi ci, no?

Els resultats han estat aquests:
1976-77 1a R Mataró-Premià ...... 0-0
1977-78 1a R Mataró-Premià ...... 4-0
1978-79 1a R Mataró-Premià ...... 3-0
1988-89 1a R Mataró-Premià ...... 0-1
1995-96 3a D Mataró-Premià ...... 1-1
1996-97 3a D Mataró-Premià ...... 0-1
1997-98 3a D Mataró-Premià ...... 0-1
1998-99 3a D Mataró-Premià ...... 3-3
2000-01 2a B Mataró-Premià ...... 1-1
2006-07 3a D Mataró-Premià ...... 0-2
2007-08 3a D Mataró-Premià ...... 1-3

El balanç com es pot veure és molt favorable 
a l’equip visitant amb 5 victòries, 4 empats i 
només dues victòries locals, tal com passa a 

Premià de Mar on el Mataró hi ha guanyat en 
7 dels 11 enfrontaments de lliga disputats.

I la història recent de les dues darreres 
temporades és ben explícita en aquest as-
pecte amb quatre victòries visitants.

El Premià manté el seu entrenador, en 
Quim Ayats, i la baixa més destacada a la 
seva plantilla és la de l’ex-jugador groc-i-
negre Àngel López, que ha anat a l’Europa 
on es trobarà amb els també ex-mataronins 
Óscar Garcia, Albert Martínez i Marc Callicó. 
També ha marxat un altre ex-groc-i-negre com 
Quim Famada. De l’equip que va jugar contra 
el Mataró en el darrer partit de lliga continuen 
Marc, Litus, Ruben, Bakary, Melo, Gerard i 
Aday.També hi segueixen el porter Suriñach 
i un altre conegut com és Molina, que en 
aquell partit no van jugar. Els seus principals 
reforços són Parés (Manlleu), Alberto Molina 
(Masnou), Amante, Gascón i Kevin (Badalona 
B), a part d’alguns juvenils.

D’entrada sembla, que a l’igual que el 
Mataró, el seu objectiu és la permanència.

El darrer inici a casa del Mataró va 
ser favorable
El CE Mataró no juga el primer partit de 
lliga a casa des de la temporada 2004-05 
i en aquella ocasió va anar bé ja que es va 
derrotar el Sant Andreu per 1-0, iniciant una 
temporada que seria esplèndida per a l’equip 
groc-i-negre. Esperem que es repeteixi...

Espanyol B, l’Hospitalet i Reus són 
els màxims favorits

Sembla que fos ahir i ja han passat més 
de tres mesos des de la victòria del Mataró 
a Premià de Mar que va tancar el darrer 
campionat de lliga de 3a Divisió. Han passat 
les vacances, durant les quals la majoria 
dels equips s’han remodelat profundament 
i ja tornem a ser davant d’un campionat 
que a uns els portarà alegries i a altres 
patiments. 

D’entrada sembla que els màxims favorits 
han de ser dos dels equips que baixen, 
l’Hospitalet i l’Espanyol B, i l’aspirant “per-
manent” a l’ascens com és el Reus que en 
les dues darreres temporades ha fracassat 
al “play-off”. Per darrere possiblement hi 
fi gurin com a candidats el Santboià, que 
celebra el seu centenari i ja és semifi nalista 
de la Copa Catalunya, l’Europa, amb fi txat-

Comença la 3a Divisió 2008-09
ges “estrella”, i el Vilanova. La resta a veure 
que passa i a esperar que algun d’aquests 
fl aquegi. I el Mataró per damunt de tot a 
assegurar la permanència i no haver de patir 
com la temporada passada.

Sis equips “nous”
Hi ha sis equips nous, tres per descens 
(Espanyol B, l’Hospitalet i el Miapuesta, que 
se’n va a jugar a la localitat empordanesa de 
Vilajuïga) i tres per ascens de 1a Catalana 
(Amposta, Cornellà i Prat). 

De tots ells el que més temps fa que ha 
estat rival del Mataró és l’Amposta, que no 
juga amb el Mataró des de la temporada 
71-72 a Preferent amb resultats de 2-0 
aquí i 1-2 allà.

Els darrers enfrontaments amb els altres 
equips van ser: amb l’Espanyol B la 2002-
03 (3-2 aquí i 2-1 allà), amb l’Hospitalet 
la 2003-04 (2-1 aquí i 1-3 allà), amb el 

PORTERS. Imanol i Pecha (Espanyol juvenil)

DEFENSES. Sauras, Kiku Rimblas, Lluís, Víctor 
Durán, Ivo (Manlleu),Valentín (Numancia B).

MITJOS. Marc Esteban, Salvanyà (Europa), May 
(Castelldefels), Marcel (Badalona B), Manu 
Carmona (Blanes).

DAVANTERS. Ramon Rovira, Marc Ariño (torna de 
la cessió al Vilassar), Ivi (Manresa), Toni Muñoz 
(Lassaca, Mallorca), Mechi (Gramenet B).

A part hi ha els juvenils que pugen com els de-
fenses Villén i Moreno, els mitjos  Saltor i Rubén 
i els davanters Willy i Vicente, que poden entrar a 
l’equip oser cedits a la UE Cerdanyola.

Derbi comarcal per començar

CALENDARI ›› CEMATARÓ 08-09

31-8 MATARÓ-Premià

7-9 Pobla Mafumet-MATARÓ

11-9 MATARÓ- Cassà

14-9 Blanes- MATARÓ

21-9 MATARÓ- Amposta

28-9 Palamós-MATARÓ

5-10 MATARÓ-L’Hospitalet

12-10 Vilajuïga-MATARÓ

19-10 MATARÓ- Vilanova

26-10 Banyoles-MATARÓ

2-11 MATARÓ- Europa

9-11 Balaguer-MATARÓ

16-11 MATARÓ-Prat

23-11 Cornellà-MATARÓ

30-11 MATARÓ-Rapitenca

7-12 Manlleu-MATARÓ

14-12 MATARÓ- Reus

21-12 Espanyol B-MATARÓ

4-1 MATARÓ-Santboià

11-1 Premià-MATARÓ

18-1 MATARÓ-Pobla Mafumet

25-1 Cassà-MATARÓ

1-2 MATARÓ-Blanes

8-2 Amposta-MATARÓ

15-2 MATARÓ-Palamós 

22-2 L’Hospitalet-MATARÓ

1-3 MATARÓ-Vilajuïga 

8-3 Vilanova-MATARÓ

15-3 MATARÓ-Banyoles 

22-3 Europa-MATARÓ

29-3 MATARÓ-Balaguer 

5-4 Prat-MATARÓ

19-4 MATARÓ-Cornellà 

26-4 Rapitenca-MATARÓ

3-5 MATARÓ-Manlleu

10-5 Reus-MATARÓ

17-5 MATARÓ-Espanyol B 

24-5 Santboià-MATARÓ

Cornellà la 2005-06 (2-2 aquí i 1-2 allà) i 
amb el Prat també la 2005-06 (1-0 aquí i 
1-2 allà). Amb el Vilajuïga evidentment no 
s’hi ha jugat mai.

La primera de les 38 jornades és 
aquesta:

1a jornada (31 d’agost)
MATARÓ- Premià
Espanyol B- Pobla Mafumet
Reus- Cassà
Manlleu- Blanes
Rapitenca- Amposta
Cornellà- Palamós
Prat- l’Hospitalet
Balaguer- Miapuesta Vilajuïga
Europa- Vilanova
Santboià- Banyoles

A part del derbi maresmenc que comentem 
a part, hi ha dos partits més de rivalitat com 
són el Prat- L’Hospitalet i el Rapitenca- 
Amposta. A part d’aquests partits, el més 
interessant sembla l’Europa- Vilanova.

futbolfutbol



88 NÚM.1054 | 29 d’agost al 4 setembre 2008

NATACIÓ ›› 

Brillant actuació 
del CN Mataró 
als Campionats 
d’Espanya
Podis absoluts per Esther Bosch i 
Berta Cantó

Brillant fi nal de temporada de natació amb 
la celebració del Campionat d’Espanya 
Absolut, absolut jove i júnior a la piscina del 
CN Terrassa, entre el 5 i el 8 d’agost, i on 
les nedadores del Centre Natació Mataró van 
assolir uns resultats sensacionals.

En primer lloc amb dos podis en categoria 
absoluta, un de la capitana de l’equip Esther 
Bosch, que va incloure a la seva dilatada 
carrera esportiva el títol de sots campiona 
d’Espanya absoluta en la prova dels 100m 
lliures, i l’altre de la Berta Cantó a la prova 
dels 200m braça a on va pujar al tercer 
esglaó del podi.

En la categoria absolut jove, Marta Serras 
va guanyar la prova dels 50 m esquena, 
demostrant que és una de les millors espe-
cialistes d’Espanya en aquesta prova.

A la categoria júnior l’Adriana Roca va que-
dar campiona en la prova dels 200m estils, 
només a 1 segon de la mínima d’Europa jú-
nior i Clara Rodríguez va quedar subcampiona 
a la prova dels 50m lliures. S’ha de dir que 
el sistema de competició que es va fer servir 
en els campionats júnior no va benefi ciar les 
nedadores mataronines, ja que van nedar a 
la fi nal B i això les va privar de disputar el 
títol a les millors. En aquesta categoria júnior 
també es va guanyar la medalla d’argent a la 
prova del 4x100m lliures femení.

En total el Mataró va ser representat fi ns 
a 11 vegades a les fi nals A, i amb 4 nous 
rècords de Mataró a les proves de relleus 
dels 4x50m lliures i estils, i als 4x100 
lliures i estils.

Per equips van aconseguir una quarta po-
sició l’equip júnior femení i cinquena posició 
l’absolut femení.

Resultats Absoluts
Esther Bosch 2a en 100 m lliures amb 58”04; 
Berta Cantó 3a en 200 m braça amb 2’38”91; 
5a en 50 m braça amb 33”95 i 6a en 100 m 
braça amb 1’14”38; Adriana Roca 6a en 200 
m estils amb 2’23”36; 10a en 400 m estils 
amb 5’01”83; Aïna Jiménez 6a en 200 m Braça 
amb 2’40”20.

Marta Serras 7a en 50 m esquena amb 31”41; 
11a en 100 m esquena amb 1’06”95; Clara Ro-
dríguez 17a en 50 m lliures amb 27”43; Sandra 
Dorda  47a en 200 m Estils amb 2’38”40; Mireia 
Biel 53a en 50 m lliures amb 29”15; Josua Sa-
mios 22è en 50 m papallona amb 26”06; Roger 

Rabassa 26è en 400 m lliures amb 4’12”10.

I en relleus: Esther Bosch, Clara Rodríguez, Marta 
Serras, Adriana Roca 4t lloc en 4x100 m Lliures 
amb 4’00”45; Marta Serras, Berta Cantó, Esther 
Bosch, Clara Rodríguez 4t lloc en 4x50 m estils 
amb 2’01”86; Esther Bosch, Clara Rodríguez, 
Mireia Biel, Marta Serras 7è lloc en 4x50 m 
Lliures amb 1’49”98; Marta Serras, Berta Cantó, 
Irene Illa, Esther Bosch 7è lloc en 4x100 m estils 
amb 4’28”04.

Resultats Júniors
Adriana Roca 1a en 200 m estils amb 2’23”36; 
4a en 800 m Lliures amb 9’18”58; 4a en 400 
m estils amb 5’01”83; Clara Rodríguez  2a en 50 
m lliures amb 27”43; 4a en 100 m Lliures amb 
1’00”21; Sandra Dorda 21a en 50 m papallona 
amb 31”96; Mireia Biel 26a en 50 m lliures 
amb 29”15.

I en relleus: Clara Rodríguez, Sandra Dorda, Mireia 
Biel, Adriana Roca 3er lloc en 4x100 m lliures 
amb 4’07”19; Adriana Roca, Clara Rodríguez, 
Mireia Biel, Natàlia Jodar 5è lloc en 4x200 m 
lliures amb 9’13”87; Clara Rodríguez, Adriana 
Roca, Natàlia Jodar, Mireia Biel 5è lloc en 4x100 
m estils amb 4’43”70;

Pol Cantó campió 
d’Espanya infantil
També a finals de juliol es va disputar a 
Reus el Campionat d’Espanya infantil i en 
ell el nedador del CN Mataró Pol Cantó va 
obtenir el títol estatal a la prova dels 100 m 
papallona amb un temps de 1’01”03.També 
va participar als 200 m papallona quedant 
7è amb 2’22”01.

Altres participants del CNM foren Marc 
Dorda, 13è en 200 m estils amb 2’18”62; 
Toni Àlvarez, 34è en 100 m braça amb 
1’13”54; Andreu Valls, 45è en 200 m braça 
amb 2’45”03; Aina Triola, 21a en 200 m 
esquena amb 2’36”66; Estel Roy, 58a en 
100 m esquena amb 1’16”56; i el relleu 

format per Aïna Triola, Nina Vera, Núria Vivas 
i Estel Roy, que va quedar 21è en 4x200 m 
lliures amb 9’43”81.

Exhibició del CNM al 
català júnior i jove
També a fi nals de juliol i sense que haguéssim 
pogut deixar constància en aquest suplement  
les joves nedadores del Centre Natació Mataró 
van fer tota una exhibició en el campionat 
de Catalunya júnior i absolut jove que es va 
disputar a les piscines Sant Jordi de Barce-
lona. Un total de cinc podis individuals i tres 
per equips en categoria absolut jove, i cinc 
individuals i dos per equips en la júnior. Un 
gran èxit per a l’equip dirigit per Sergi Garcia 
i Joan Parra, que van veure com tres de les 
seves nedadores –Clara Rodríguez, Adriana 
Roca, Aina Jiménez– i l’equip júnior de 
4x100 lliures obtenien el títol.

 
En total van ser 18 medalles que foren 
aquestes:
Categoria Absoluta Jove
Aina Jiménez, 1a als 200 estils amb 2’26”94 i 
als 200 braça amb 2’43”45, 3a als 50 braça 
amb 35”57.

Marta Serras, 2a als 50 m esquena amb 31”42 i 
100 m esquena amb 1’06”57, 3a als 50 lliures 
amb 28”19.

Irene Illa, 3a als 50 papallona amb 30”66.
2es al 4x100 lliures (Aina Jiménez, Irene Illa, 
Anais Rivas, Marta Serras) amb 4’12”81

2es al 4x100 estiils (Irene Illa, Míriam Nieto, 
Marta Serras, Aina Jiménez) amb 4’37”42

3es al 4x200 lliures (Míriam Nieto, Marta Serras, 
Míriam Nieto, Aina Jiménez) amb 9’09”31

Categoria júnior
Clara Rodríguez 1a als 50 m lliures amb 27”24 
i 1a als 100 lliures amb 1’00”46 a només 30 
centèsimes del rècord estatal de 15 anys.

Adriana Roca 1a als 200 estils amb 2’26”84, 
2a als 400 estils amb 5’13”35 i 200 m lliures 
amb 2’11”81.

Mireia Biel 3a als 50 m lliures amb 28”83. 
1es en 4x100 lliures (Clara Rodríguez, Adria-
na Roca, Mireia Biel i Sandra Dorda) amb 
4’09”35.

3es al 4x200 lliures (Clara Rodríguez, Adriana 
Roca, Mireia Biel i Natalia Jodar) amb 9’15”10

A part de les nedadores esmentades que 
van pujar al podi, també van fer una gran 
feina la resta de l’equip que va acabar en 
quarta posició lluitant pel podi fi ns al fi nal 
amb el Sant Andreu. La resta de l’equip 
estava format per Jordi Molné, Sara Córdoba, 
Alba Roy i Sheila Brillas.

CEDIDAEsther Bosch al podi absolut

nataciónatació
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CICLISME ›› TOUR DE FRANCE

BÀSQUET ›› CAMPIONATS D’EUROPA SUB-16

BÀSQUET ›› PLANTILLA

Va fer un bon paper al Tour, si-
guent el millor corredor del 
seu equip

El mataroní Eduardo Gonzalo va aconseguir 
acabar el Tour de França en una magnífi ca 
39a plaça a la general, en la seva tercera 
participació a la principal cursa ciclista 
del món.

Tot i una caiguda uns dies abans d’acabar 

la prova, Gonzalo va fi nalitzar a la cinquena 
posició a la classifi cació de joves, i va ser el 
millor classifi cat del seu equip, l’Agritubel 
francès.

Al fi nal va acabar a 1h 20’ 06” del guanya-
dor que va ser l’espanyol Carlos Sastre.

És un èxit sensacional d’un esportista ma-
taroní simplement pel fet d’acabar la difícil 
cursa francesa per etapes, que com bé se sap 
és la més important del món.

Les espanyoles no van perdre cap 
partit del campionat

La jugadora del equip cadet de la U.E. Mata-
ró, Mariona Ortíz, es va proclamar Campiona 
d’Europa amb la Selecció Espanyola de 
Bàsquet sub-16 en el campionat celebrat 
durant el mes d’agost a la localitat Polonesa 
de Katowice.

La base de l’equip mataroní va ser peça 
clau en l’obtenció del títol, com ho demostra 
el fet que sortís a l’equip inicial i jugués 34 
minuts en la fi nal disputada contra Itàlia i en 
la qual el combinat espanyol va guanyar per 
71-59 després de fer una gran remuntada 
després d’un mal inici de partit.

L’equip espanyol, que a semifi nals havia 
derrotat per 38-33 a Suècia, no va perdre cap 
partit en tot el campionat.

Mariona Ortiz va fer unes mitjanes de 7’5 
punts i 3 assistències, amb 26 minuts jugats 
per partit. En l’apartat d’assistències va ser la 
cinquena jugadora del campionat.

Mariona Ortiz campiona d’Europa 
sub-16 amb Espanya

El Platges de 
Mataró ja coneix 
els seus rivals 
L’equip començarà la lliga a 
casa el 21 de setembre davant 
l’Igualada  

L’equip masculí del Platges de Mataró co-
mençarà el seu camí pel grup C de la Lliga 
EBA el 21 de setembre al Palau Josep Mora 
on rebrà l’Igualada. D’aquesta manera els 
jugadors entrenats per Albert Illa tindran 
el repte de sumar la primera victòria de la 
temporada a a casa davant el seu públic. El 
rival l’Igualada és un equip que la temporada 
passada va quedar per sota del Platges en la 
classifi cació en el que era el seu primer any 
a lliga EBA. L’equip acabarà la competició el 
30 de maig a casa davant el Valls, un dels 
aspirants a jugar els Play-off un any més.   
El grup C de lliga EBA estarà format per: 
River Andorra, Unió Bàsquet Sabadell, UGT 
Aragon, Sedis Mausa de la Seu d’Urgell, 
Viladecans, Granollers, Santfelieunc, Cose-
hiza Monzón, Bàsquet Igualada, Cassà de 
la Selva, Valls, Mollet, Olesa de Montserrat, 
Navàs, Olivar i Platges de Mataró.  
 
El Platges fi txa José Francisco 
Cabrera 
El Platges de Mataró ha fi txat el pivot dominicà 
José Francisco Cabrera Luciano, un jugador 
de 24 anys i que medeix 2.05 cm, i que en 
teoria ha de ser els susbtitut d’Iki. Tot i això 
Cabrera, que arriba procedent del seu país, la 
República Dominicana, és un home que no 
fa gaire temps que juga a bàsquet, i que per 
tant encara està en un procés d’aprenentatge, 
malgrat això el Platges espera que Cabrera 
s’adapti aviat a l’equip i que pugui aportar 
grans coses per l’equip. El que està clar és 
que amb aquest fi txatge l’equip d’Albert Illa 
s’assegura un bon grapat de rebots per partit i 
la intimidació d’un home de 2,05 cm. 

El mataroní Eduardo Gonzalo cinquè 
jove i 39è a la general del Tour

CEDIDAOrtiz, esquerra, amb la selecció

CEDIDAEduardo Gonzalo, trenta-novè al Tour

varisvaris
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CEDIDAImatge de la Gàlia als Jocs

suplement col·leccionable d'informació esportiva     actualitzacions a totmataro.cat i eltotesport.com

Com ha anat l’experiència olímpica? Molt 
bé va anar, tot va ser genial allà. És que no 
sé què dir-te, perquè sincerament tot el que 
vaig viure a la Xina em va semblar fantàstic,  
tot estava molt ben organitzat.

 Què et va sorprendre més?  De la Xina no 
perquè abans ja hi havia estat molts cops 
competint, però de l’organització, sobretot 
destacaria la feina dels voluntaris que dona-
ven la vida per tu. 

Com es viu a la Vila Olímpica? Crec que 
el fet de poder viure a la vila olímpica ha 
estat una experiència meravellosa. A més 
l’ambient de tot l’equip espanyol era molt bo, 
tothom parlava amb tothom, et preguntaven 
com t’havia anat la competició, realment és 
una experiència molt  maca. 

Et vas fotografiar amb alguna estrella 
mundial? Sí, tinc una foto amb en Nadal, 
amb en Navarro, amb en Rudy, amb en Ricki 
Rubio, bé, gairebé amb tot l’equip espanyol 
de bàsquet. Després també tinc una foto al 
mòbil amb en Phelps però no es veu gaire bé, 
i me’n volia fer amb en Pau Gasol, i en Kobe 
Bryant, però cap dels dies que me’ls vaig 

“Viure a la Vila Olímpica és 
una experiència  meravellosa”

trobar per la vila no portava la càmera. 

N’hi havia algun d’aquests que anés de 
sobrat per la vila?  Està clar que cadascú és 
com és, però pel que jo he vist allà, a l’equip 
espanyol tothom parlava amb tothom, i de 
la mateixa manera podies estar parlant amb 
en Pau Gasol o en Nadal, o fent-ho amb 
qualsevol altre d’altres esports. La veritat és 
que l’equip era tota una pinya.

Bé, i esportivament com valores la teva 
participació personal i la de l’equip? El 
resultat no és ni molt bo ni molt dolent, ha 
estat més o menys el que sabíem que podia 
passar. Sabíem que perdríem contra Corea, i 
que guanyaríem a Austràlia, i després estava 
el partit de Japó que és on ens jugàvem la 
classifi cació, i al fi nal el vam perdre per un 
ajustat 3 a 2, bé és una llàstima, però jo mar-
xo satisfeta perquè vaig està competint con-
tra algunes de les millors jugadores del món i 
per poc no eliminem a Japó i passem. 

Després de jugar contra les millors del 
món, i estar al seu nivell com el dia de 
Japó , creus que aquest pot ser el teu any? 
Sí, crec que sí, jo estic molt il·lusionada, i és 

això que tu dius que si he pogut jugar contra 
les millors i jugar de tu a tu, perquè no puc 
tornar-ho a fer i baixar del número 100 del 
rànquing. Ara d’aquí a un més juguem els 
Europeus i crec que és possible fer aquest pas 
endavant dins la classifi cació. 

I la temporada amb el CN Mataró com es 
presenta?  Doncs molt complicada, perquè 
els equips s’han reforçat molt, fins i tot 
alguns ho han fet amb jugadores que estan 
dins de les 30 o 40 millors del món, però bé 
nosaltres com sempre farem tot el possible 
per estar a dalt. A més ara ja ens coneixem 
millor i crec que això es notarà.

       eNTReVisTa PARLEM AMB...
GÀLIA DVORAK, jugadora del CN Mataró

TENNIS

La mataronina Georgina Segarra 
(RCT Barcelona) campiona de 
Catalunya sub-13

La jugadora  Georgina 
Segarra i Ferrer, fi txa-
da pel RCT Barcelona-
1899 però resident i 
nascuda a  Mataró, s’ha 
proclamat Campiona de 
Catalunya Sub-13 sota 
les ordres del seu tècnic 
i també mataroní Marc Villarroya i Adell, que 
l’entrena diàriament a les instal·lacions del 
Club Tennis Mataró.

Georgina Segarra, que partia com a quarta 
cap de sèrie, va anar a poc a poc assentant-se 
còmodament en el torneig fi ns a trobar-se a 
la favorita Alexandra Kazanova en semifi nals. 
Tot i que el partit no va arribar a veure dos 
sets finalitzats, en el moment en que va 
aturar-se el partit, la jugadora del RCT Bar-
celona-1899 ja s’havia adjudicat el primer 
set i portava un clar avantatge en el segon. 
Mònica González fou la seva rival en la fi nal, 

un partit vibrant que es decantà fi nalment 
del costat de la Georgina per un marcador 
de 6-3, 6-7 i 6-3.

PESCA SUBMARINA

L’Spas Mataró 10è lloc estatal

Degut a les vacances ens havia quedat al 
tinter un parell de notícies de pesca subma-
rina. El passat 19 de juliol, es va disputar 
la primera màniga del campionat social de 
parelles-Memorial Dr.Sallés. organitzat per la 
Spas de Mataró, i en seu al Port de Mataró. 
La zona de competició varen ser les aigües 
mataronines. El que va anar empitjorant al 
llarg de la prova va ser l’estat de la mar, que 
va complicar molt als equips la pràctica de la 
pesca, els fort cops de vent de garbí difi cul-
taven cada cop més la competició.Tot i així 
l’equip format per en José Luís Pizarro i en 
Patricio Rey, obtingueren una bonica pescada 
que els hi suposa un total de 28.000 punts 
i l’adjudicació de la primera plaça. En segon 
lloc el mític equip del Spas en Fèlix Laguna 
i en Xevi Martínez, equip que ha donat varis 
podis en les proves nacionals per equips al 

club Spas. La tercera plaça per l’equip format 
per en Roger Amat i en Jesús Canales amb 
un total de 10.000 punts.

Ja en un altre àmbit els dies 28 i 29 de 
Juny i en aigües de Sanxenxo, Galícia, l’equip 
Spas de Mataró, un dels dos representants ca-
talans en aquesta edició, obtenia un meritori 
desè lloc a la general nacional. Els esportites 
participants eren en Jaume Raventós, en 
David Garrés, en Robert Sbert i actuant de 
capità d’equip l’Oscar Hernández.

BILLAR

Trofeu Les Santes 2008 de billar 
a tres bandes 

Durant Les Santes es va disputar aquest 
torneig i en  ell la parella formada per Jordi 
Garriga i Josep Cruz (distància a 45 caram-
boles) s’imposà als campions de l’edició 
anterior Josep Suari i Ramón Sanz (distància 
a 30 caramboles) per un contundent 45 a 
17 en 42 entrades. La mitjana aconseguida 
pels campions ha estat de 1.071 rècord de la 
competició i mitjana que només és a l’abast 
dels 1a categoria. 

varisvaris



Bases
Poden prendre part CONTES I NARRACIONS CURTES INÈDITES 
en LLENGUA CATALANA I/O LLENGUA CASTELLANA, EN DUES CATEGORIES

Categoria A Per a majors de 18 anys, que opten als premis en metàl·lic.
Categoria B Per a menors de 18 anys que tindran com a premi un IPOD, un Curs d'Anglès i un lot de llibres

L'extensió del conte serà de 2 folis com a mínim i 3 com a màxim (tipus DIN A-4), escrits a una sola cara.
(Mecanografi ats, a doble espai, o escrits amb ordinador tamany 12 -entre 4.800 i 7500 caracters-)
La temàtica és lliure.
Els treballs es presentaran en paper: 

• Per triplicat, amb un títol i amb un lema o pseudònim (sense la fi rma de l'autor). 
• Juntament amb les tres còpies hauran de lliurar un sobre tancat, a l'interior del quan hauran 
de constar les dades personals: nom i cognoms, adreça i número de telèfon, correu electrònic 
de l'autor i a l'exterior del mateix haurà de fi gurar el títol de la narració, el lema o pseudònim i si 
es tracta de la categoria A (majors de 18 anys) o categoria B (menors de 18 anys). 

Tot junt s'haurà d'enviar a: 

 "El Tot Mataró" 10è. Concurs de Contes. c/d'en Xammar, 11. 08301 Mataró.
o per internet, mitjançant la web www.totmataro.cat/contes:

• Omplir el formulari amb les dades personals (nom i cognoms, adreça i número de telèfon, 
correu electrònic de l'autor) i les dades del treball (títol de la narració, lema o pseudònim i 
indicar la categoria).
• Adjuntar l'arxiu (en format .doc o rtf) i clicar enviar.
• No tanqueu la fi nestra fi ns que no surti el missatge confi rmant que la inscripció s'ha efectuat 
correctament.

(Els escrits que no cumpleixin aquestes normes de presentació no seran admesos)
El termini d'admissió dels treballs fi nalitzarà el dia 30 de gener de 2009.
Es concediran els següents premis a la Categoria A en llengua catalana i castellana:

• 2 primers premis de 600€, cedits per Caixa Catalunya
• 2 segons premis de 400€ cadascun. cedits per Centre Clínic Mir-Mir
• 2 tercers premis de 300€ cadascun.
• 3 accèssits per llengua castellana, premiats amb un lot de llibres, cedits per Llibreria Robafaves, 
en col.laboració amb diverses editorials.
• 3 accèssits per llengua catalana premiats amb un lot de llibres, cedits per: Llibreria Robafaves.

Per a la Categoria B de Menors de 18 anys, en llengua catalana i castellana: 

• 2 IPOD's, cedits per SIMOMAC.COM
• 2 Cursos d'Anglès cedits per British American Institute.
• 2 lots de llibres cedits per Llibreria Robafaves.

Els treballs no seran retornats. I els que hagin estat premiats seran publicats íntegrament a la revista i a www.totmataro.cat.

El jurat estarà format per: 
Sr. Josep Fradera i Soler, escriptor. 
Sra. Roser Trilla i Prujà, llicenciada en fi lologia catalana i professora d'institut.
Mª del Carme Rodríguez i Guisado, editora del setmanari "El Tot Mataró". 

La decisió del jurat es farà pública a principis d'abril en les pàgines de la nostra revista i serà 
inapel·lable. (Els guanyadors seran informats personalment). L'acte de lliurament de premis serà 
comunicat amb la sufi cient antel·lació.
El fet de concursar implica l'acceptació total d'aquestes bases.

Mataró, juliol 2008

AMB EL PATROCINI I 
COL·LABORACIÓ DE:



CONTINUA A LA PÀGINA SEGÜENT

El ‘Festival Shakespeare’, 
una aposta que val la pena

La implicació, per primer cop, de Mataró i el seu ajuntament 
a la sisena edició del ‘Festival Shakespeare’, que ha tingut 
lloc del 28 de juliol al 3 d’agost a Santa Susanna i a la ca-
pital del Maresme, ha tingut l’efecte pràctic de mantenir el 
festival amb vida. I aquesta ja és una bona notícia. 

A Mataró li cal una ubicació urbana

que era de transició i que comptava amb 
un pressupost més aviat minso. El mèrit 
de la pervivència no ha estat menor, si es 
té en compte que un seguit de circums-
tàncies jugaven com a factors adversos: 
des de la poca anticipació en fer públic 
el festival, fi ns al difícil encaix de les se-
ves dates en el calendari local, passant 
pel caràcter críptic i poc atractiu de tot 
el material de propaganda. Per no parlar 
de la confusió que suposa la referència 
constant i barrejada a dues localitats 
prou allunyades, tant físicament com 
sociològica, com són Santa Susanna i 
Mataró, en un context estiuenc en què 
hi ha muntatges amb nom de festival a 
cada cantonada.

UN REPORTATGE DE COMAS SOLER I FOTOS CEDIDES

Continuïtat i factors adversos
La direcció de la Montse Vellvehí i el seu 
equip ha assegurat la continuïtat del fi l 
que es va iniciar fa cinc anys a Santa 
Susanna. Aleshores, tot cal dir-ho, més 
com a digressió de consum turístic que 
no pas com a conseqüència d’una vo-

luntat d’excel·lir en el coneixement i la 
difusió de l’obra xespiriana. Sigui com 
sigui, el cert és que ara cal apuntar al 
bon treball de la Montse l’haver sabut 
trobar una programació eclèctica i prou 
variada que ha tingut la virtut de cobrir 
l’expedient d’un any que tothom sabia 



S’ha d’aclarir aviat quin és el caràcter del festival

CONTINUA DE LA PÀGINA ANTERIOR

Balanç artístic
Des del punt de vista artístic, a l’hora 
de fer un balanç dels vuit espectacles 
presentats no es poden obviar les cir-
cumstàncies de difi cultat que han estat 
assenyalades. El festival començava el 
28 de juliol amb l’única representació 
programada a Santa Susanna. Can Ratés 
era el marc de ‘Homes de Shakespeare’, 
una creació col·lectiva de la companyia 
‘Dei Furbi’ dirigida per Gemma Beltran. 
Un muntatge, menor però correcte, que 
ja s’havia pogut veure mesos enrere al 
Nou Tantarantana de Barcelona. Confe-
git a base de fragments de les obres més 
conegudes del dramaturg anglès, té un re-
refons de comicitat i d’absurd i el suport 
musical directe de dues violoncel·listes 
en escena.

Una sessió de música i cant a la ma-
sia de can Ribot va servir, la nit del 30 
de juliol, com a inauguració del festival 
a Mataró amb connotacions de festa de 
societat i sopar inclòs. S’hi presenta-
va ‘Sonnets’, una producció que l’any 
2003 ja havia estat a Santa Susanna, 
dirigida per Éric Lacascade, en la qual 
Norah Krief canta –gairebé tots en fran-
cès– una vintena dels sonets de temàtica 
amorosa que Shakespeare va compondre. 
Amb l’efi caç adaptació de Pascal Collin 
i el coixí melòdic de Frédéric Fresson, 
madame Krief omple l’escenari i ho fa 
de meravella.

El dia següent a la tarda, a l’ermita de 
Sant Simó, el contratenor Xavier Sabata 
i el conjunt instrumental ‘Laberintos In-
geniosos’ dirigit per Xavier Díaz-Latorre 
van protagonitzar una vetllada musical 
memorable, centrada en autors anglesos 
coetanis a l’època de Shakespeare. Sobre-
posant-se a una calor asfi xiant, van donar 
una lliçó de solidesa tècnica i d’entrega 
personal. I van demostrar l’encert de la 
direcció del festival en donar cabuda en 
el programa a d’altres facetes artístiques, 
més enllà de la dramàtica.

Al vespre, altre cop a can Ribot, la 
companyia Art Trànsit Dansa va presen-
tar la versió defi nitiva de ‘Les dones i 
Shakespeare’, espectacle estructurat en 
quatre solos que evoca, amb coreogra-
fi es de concepció molt diversa, el paper 
d’alguns dels personatges femenins en 
la producció teatral xespiriana. Amb 
més pretensions que no pas aportacions 

rellevants respecte a versions anteriors, 
va tenir, si més no, el valor de ser la con-
tribució local al certamen.

El primer dia d’agost arribava la 
companyia ‘L’Instant d’une Résonance’ 
dirigida per Hélène Cinque, actriu forma-
da al cèlebre ‘Théâtre du Soleil’. Davant 
menys públic del que es mereixien, 
aquests joves actors francesos van aportar 
amb ‘Peines d’amour perdues’ una visió 
eufòrica i desmesurada de la comèdia 
en què Shakespeare, a través d’uns en-
revessats jocs d’amor entre aristòcrates, 
critica la hipocresia de les convencions 
socials. Van fer una gran demostració 
de “théâtre de troupe”, on cadascú sap 
recitar, cantar, ballar, fer mímica, pirue-
tes o el que calgui. Un altre encert de 
programació.

La tarda de l’endemà el popular 
Tortell Poltrona va convocar un públic 
familiar per desgranar uns quants nú-
meros del seu repertori habitual, enmig 
d’un ambient entranyable. Com que la 
circumstància hi obligava, cap al fi nal 
de l’actuació va dur a terme aquella 
entrada antològica que sota el títol de 
‘Xèspir’ anuncia com si fos un fragment 
del ‘Juli Cèsar’ escrit pel cèlebre drama-
turg anglès i que, després d’un munt de 
despropòsits, s’acaba amb la mullena a 
què se sotmeten els suposats Juli Cèsar 
i Marc Antoni. Un espectacle previsible 
i agraït. 

El mateix dia al vespre hi va haver la 
segona sorpresa positiva procedent de 
l’estranger. De Portugal venia ‘Burgher 
King Lear’, la proposta que Joao Garcia 



En temps d’estretors pressupostàries, caldrà explicar bé els números

ha fet, en codi de llenguatge de clown, a 
partir de l’obra de Shakespeare que na-
rra els infortunis del rei Lear. La versió, 
que és totalment transgressora, esdevé 
esplèndida gràcies a la colossal interpre-
tació dels dos actors: l’australià Anton 
Skrzypiciel i el portuguès Miguel Borges. 
A més, també hi ha en aquest espectacle 
tot un recital de teatre d’objectes. En un 
escenari austerament naïf, un munt de 
cadires metàl·liques es transformen a 
cada moment en els estris que l’acció 
dramàtica requereix. Una execució ex-
traordinària.

Per al 3 d’agost, dia de la cloenda, el 
festival havia reservat el que havia de ser 
un valor segur: ‘El Rei Lear’ de la com-
panyia ‘La Perla 29’. El muntatge, dirigit 
per l’Oriol Broggi, tenia l’aval de l’èxit de 
crítica i de públic obtingut a les represen-
tacions fetes a la Biblioteca de Catalunya. 
Però a can Ribot les coses es van tòrcer. 
Segurament per manca d’adaptació a les 
servituds de l’espai, la funció, va ser per 
oblidar. Tant des del punt de vista tècnic 
com de la interpretació.

 
Doble valor
Vist en positiu i constatat el compro-
mís públic de la ciutat amb el futur del 
festival, no es pot trigar gaire a aclarir 
quin ha de ser el seu caràcter, com, on 
i quan s’ha de dur a terme i quant ens 
ha de costar la festa. Sense tenir respos-
tes per a tot, d’entrada el que es pot dir 
és que el fet que Mataró consolidi una 
oferta solvent en el camp de les arts 
escèniques, lligada al nom de Shakes-
peare i que pugui ser un aparador de 
bones propostes internacionals o del 
país, ja té un interès de per si. Però se 
li afegeix el doble valor de ser una opció 
coherent amb l’estratègia municipal de 
donar contingut cultural a la projecció 
exterior de la ciutat  i, alhora, constituir 
una oportunitat de reforçar l’activitat de 
foment del teatre que es du a terme a 
nivell local.

 
Efi ciència i realisme
Ara bé, això s’ha de saber fer des d’un 
discurs realista, lluny de grandiloqüèn-
cies. El treball seriós, fet des de la 
persistència i la modèstia, serà el que 
acabarà donant la mesura apropiada 
i el que es guanyarà l’indispensable 
reconeixement i el suport extern a un 
projecte d’aquesta mena. La implica-
ció pública de les institucions ha de 

garantir, a més, que l’oferta que es ge-
neri arribi al conjunt dels ciutadans i 
no només a determinats col·lectius, per 
molt teatreros que siguin. La recerca i 
la consecució de nous públics és, en 
aquest sentit, un imperatiu social i una 
bona mesura del creixement qualitatiu 
de la mostra.

Canviar l’imaginari
Per això caldrà deixar de banda algunes 
inèrcies que podien tenir la seva lògi-
ca en edicions precedents, però ara ja 
no. Perquè ens entenguem, cal canviar 
l’imaginari implícit del festival. Aquí no 
s’ha de copiar mimèticament el “model 
can Ratés”, que és el que ha passat 
aquest any amb el succedani anomenat 
can Ribot. Perquè Mataró no és Santa 
Susanna, perquè el panorama humà de 
la nostra realitat urbana té poc a veure 
amb els estiuejants i perquè, si hem 
d’apostar pel ‘Shakespeare’ local, ha 
de ser per invertir en continguts i no en 
ostentació. És cert que un bon festival 
d’estiu necessita un marc a l’aire lliure. 
Però cal trobar-lo a dintre la ciutat, en 
un indret que pugui ser acollidor i pràc-
tic, adient per fer-hi i veure-hi teatre i, 

sobretot, accessible a tothom. Està clar, 
doncs, que no pot ser la masia de la ca-
rretera de Llavaneres, que és un lloc per 
embadalir-se, però que resulta allunyat, 
desavinent i sorollós, que dissuadeix la 
captació de més espectadors i que a més 
deu ser molt car en temes de producció 
i de logística.

Fer i justifi car bé els números
Per enfocar el futur del ‘Festival Shakes-
peare’ també caldrà fer números. I 
explicar-los bé. Perquè en temps de 
recessió econòmica i d’estretors pressu-
postàries tant per les famílies, com per 
les institucions o els possibles espòn-
sors, cada euro ha d’estar ben gastat –en 
termes d’inversió cultural– i encara més 
ben justifi cat. Mataró no es pot permetre 
tics de nou ric com l’exagerat sopar del 
dia de la inauguració. I la transparència 
i l’aritmètica correcta han de ser bones 
pràctiques esteses en el futur a totes 
les facetes del festival, inclosa l’ofi cina 
de premsa.

En qualsevol cas confi em que, com a 
la darrera escena de ‘Penes d’amor per-
dudes’, Shakespeare ens torni a convocar 
d’aquí a un any.



hem estrenat!

...i entre TOTS els que vinguin i els 
que s’apuntin via web sortejarem 

1 iPod i 2 àlbums fotogràfi cs

Vam regalar 100 SAMARRETES pels 
primers que van venir el 25 de juliol 
a El Tot Mataró, més REGALS pels següents...

Subscriu-te i guanya! 
a www.totmataro.cat/estrena 
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15:00 MIRA COM BALLEN
16:00 LA PEL·LÍCULA:
 RABIA INTERIOR
18:00 RESUM DE NOTÍCIES
18:30 ESCENARIS
19:00 AUTOINDEFINITS
19:30 CONNECTATS
20:00 SOBREVENT
20:30 RESUM DE NOTÍCIES
21:00 ENTRE FLORS I PLANTES
21:30 MIRA COM BALLEN
22:30 LA PEL·LÍCULA
01:30 REPETICIONS

07,25 XICALLA
12,00 MARESME ACTUAL (R)
14,00 EN JOC (R)
14,30 EL DEBAT (R)
15,30 L’ENTREVISTA (R)
16,00 TRAÇ (R)
16,30 CARA B (R)
18,00 MARESME ACTUAL (R)
20,30 CRUÏLLA.COM
21,00 MARESME ACTUAL 
21,30 AL DIA
22,30 CINEMA
04,00 MARESME ACTUAL (R)

06.00 NOTICIAS 24H
08.00 LOS LUNNIS
08.30 COMECAMINOS
13.00 MOTOCICLISMO
15.00 TELED. 1 + EL TIEMPO
16.00 SESIÓN DE TARDE
18.00 CINE DE BARRIO
21.00 TELED. 2 + EL TIEMPO
21.35 INFORME SEMANAL
22.30 CINE: PENDENT
00.45 CINE: PENDENT
04.00 NOTICIAS 24H

06.00 TELEDEPORTE
08.00 CONCIERTOS DE LA 2
09.30 LOS TRABAJOS Y 
 LOS DIAS
10.30 CALLE DEL AGUA
11.00 PENDENT
11.50 EL CONCIERTAZO Pr
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06.00 NOTÍCIES 3/24
08.00 CLUB SUPER3
12.15 EL MEU HEROI
12.55 SUPERNANNY
13.50 ZONA ZÀPING
14.20 TOT UN MÓN
14.30 TN MIGDIA + EL TEMPS
15.30 TOC DE LLUM
15.40 JULIE, CAVALLER 
 DE MAUPIN
18.55 JUST FOR LAUGHS
19.10 EGIPTE
20.10 LA RENTADORA
21.00 TN VESPRE + EL TEMPS
21.40 TOC DE LLUM
21.45 FUTBOL
00.05 CINEMA: « PIRATES DELS 
MARS DE LA XINA » 1985 Dir.: 
Jackie Chan. Int.: Jackie Chan, 
Samo Hung...  
01.50 CINEMA: «ELS INVASORS» 
1963 Dir.:Jack Cardiff. Int.: Ri-
chard Widmark, Sidney Poitier...
03.50 CINEMA: « ELS SUPERBE-
BÈS » 2004 Dir.: Bob Clark. Int.: 
Jon Voight, Scott Baio...
05.10 STARGATE

07.00 EL MEDI AMBIENT
07.05 CURIOSITATS DEL 
 MÓN ANIMAL
07.15 MERAVELLES 
 NATURALS D’ÀFRICA

08.05 ELS SENDERS 
 DEL MÓN
08.55 HEROIS DE LA NATURA
09.45 LA GRANDESA 
 NATURAL DE L’ORIENT
10.05 EL SOMNI PERDUT DE 
 BONAPARTE
10.50 IMAX
11.30 EUSKAL HERRIA: 
 LA MIRADA MÀGICA
12.05 GETTYSBURG: ELS 
 NOIS DE BLAU I DE RIS
13.05 CÀNON VISIONS
14.00 TR3S C
14.20 ANIMALS 
 EXTRAORDINARIS
14.45 TR3S C
15.00 PLANETA TERRA
15.50 CURIOSITATS DEL  
 MÓN ANIMAL
16.00 ESPORTS 33
20.30 L’HOME DELS LLEONS
20.55 TOT UN MÓN
21.10 RODASONS
21.35 LOTO 6/49
21.45 CINEMA TRES ESTIU
22.20 DIANA: ELS ÚLTIMS 
 DIES D’UNA PRINCESA
00.00 NIT D’ESPECTACLE 
 AL 33
01.40 PLANETA MÚSICA
02.00 CLÀSSICA
03.00 NYDIA
03.25 RODASONS
03.50 DE LA TERRA
04.00 EL MEDI AMBIENT
04.05 GRANS CIENTÍFICS
04.30 VIATGES AL LÍMIT 
 AMB ART WOLFE
04.55 TÚRMIX ARRELS
05.50 TÚRMIX POP ROCK
06.45 RITMES. CLIP

08:00 ENTRE FLORS I PLANTES
08:30 PROGR. INFANTIL
10:30 ENTRE FLORS I PLANTES
11:00 RESUM DE NOTÍCIES
11:30 MIRA COM BALLEN
12:30 LA SETMANA
13:00 AUTOINDEFINITS
13:30 ESCENARIS
14:00 RESUM DE NOTÍCIES
14:30 ENTRE FLORS I PLANTES

12.45 PENDENT
13.20 TENDIDO CERO
13.50 SORTEO LOTERIA 
 NACIONAL
13.55 ESCUELA DE PADRES
14.55 TELEDEPORTE 2. 
 LA 2 NOTICIAS EXPRES
22.00 ES TU CINE: PENDENT
23.50 RESUMEN VUELTA 
 CICLISTA A ESPAÑA
00.20 LA NOCHE TEMÁTICA
03.00 CINE CLUB: PENDENT
04.30 CINE DE MADRUGADA

06.00 REPETICIÓN DE 
 PROGRAMAS
07.45 MEGATRIX
14.00 LOS SIMPSON
15.00 ANTENA 3 NOTICIAS 1
15.45 MULTICINE: PENDENT
18.00 MULTICINE: PENDENT
20.00 PENDENT
21.00 ANTENA3 NOTICIAS 2
21.45 AMERICAN DAD
22.15 CINEMATRIX: PENDENT
00.30 CINE: PENDENT
02.30 ADIVINA QUIÉN GANA 
 ESTA NOCHE

06.30 TOONYMALS
07.00 EL MUNDO MÁGICO DE 
 BRUNELESKY
07.15 BIRLOKUS KLUB
09.30 EMBRUJADAS
11.30 REX, UN POLICIA 
 DIFERENTE
12.30 EL COLECCIONISTA 
 DE IMÁGENES
14.15 DECOGARDEN
15.00 INFORMATIVOS T5
16.00 CINE ON: PENDENT
18.00 CINE ON: PENDENT
20.15 PASAPALABRA
20.55 INFORMATIVOS T5
21.30 ESCENAS DE 
 MATRIMONIO
22.15 LA NORIA
02.15 NOCHE DE SUERTE
03.00 EN CONCIERTO
03.15 CÓMO SE RODÓ

dissabte 30 d’agost
Pirates dels mars de la Xina
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TV3 - 00.05h.

A Hong Kong, a finals del segle passat, 
els pirates continuaven assolant els 
mars de la Xina sense que la policia 
anglesa ni els guardacostes xinesos 
ho poguessin evitar. 

TV1

TV2

TV3

Antena 3

Tele 5

TV Mataró

Maresme 
Digital

CANAL 33

03.30 INFOCOMERCIALES
06.15 FUSIÓN SONORA

07.00 COSAS DE MARCIANOS
07.55 SUERTE POR LA 
 MAÑANA!
08.55 V
09.55 LOS ALGOS
10.15 FELICITY
11.10 WILDFIRE
12.05 O EL PERRO O YO
13.10 PRESSING CATCH: RAW
14.25 NOTICIAS CUATRO
15.45 HOME CINEMA
18.30 HOME CINEMA
20.57 NOTICIAS CUATRO. 
 INCLUYE SORTEO
  ONCE
21.30 GLADIADORES 
 SIGLO XXI
22.15 CINE CUATRO
00.25 CINE CUATRO
02.30 SOUTH PARK
03.30 JUZGADO DE GUARDIA
04.00 ENREDO
04.30 MARCA Y GANA
05.30 SHOPPING

06.00 LO MEJOR DE LA SEXTA
07.30 APUESTA EN 20”
08.30 NO SABE NO CONTESTA
09.30 POWER CATCH
10.25 HOY COCINAS TÚ
13.25 LA HORA DE NATIONAL 
GEOGRAPHIC
14.20 LA SEXTA NOTÍCIAS
14.55 PADRE DE FAMILIA
15.55 FUTURAMA
17.25 NAVY: INVESTIGACIÓN 
CRIMINAL
18.25 JAG: ALERTA ROJA
20.20 LASEXTA NOTÍCIAS
20.55 EL MURO INFERNAL
21.30 LA PREVIA
22.00 EL PARTIDO DE LA LIGA
00.00 POSTPARTIDO
00.30 TODOS AHHH 100
02.15 GANAS DE GANAR
06.00 LO MEJOR DE LA SEXTA

Cuatro

La Sexta

Guanyador de la setmana núm.1347 
MONTSE RIBELLES SORIANO

c/Lepant núm. 11 2n A 
MATARÓ

Paraula invertida: CAVALLER
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11,30 TOT JOVES
12,00 MARESME ACTUAL (R)
12,30 EL DEBAT (R)
13,30 L’ENTREVISTA (R)
14,00 TRAÇ (R)
14,30 TMONEGAL (R)
16,00 EN JOC (R)
16,30 CARA B (R)
18,00 MARESME ACTUAL (R)
19,30 LA RETRANSMISIÓ
20,30 CRUÏLLA.COM
20,35 LA RETRANSMISIÓ
21,00 MARESME ACTUAL
21,30 AL DIA
22,30 TMONEGAL
04,00 MARESME ACTUAL (R)

06.00 NOTICIAS 24H
08.00 LOS LUNNIS
08.30 COMECAMINOS
09.30 MOTOCICLISMO
15.00 TELED. 1 + EL TIEMPO
16.00 SESIÓN DE TARDE
18.00 ESPAÑA DIRECTO
21.00 TELED. 2+EL TIEMPO
21.55 LA PELÍCULA DE LA 
 SEMANA: PENDENT
00.00 ESPECIAL CINE
02.00 NOTÍCIAS 24H

06.00 TELEDEPORTE
08.00 CONCIERTOS DE LA 2
08.45 ISLAM HOY
09.00 BUENAS NOTICIAS
09.15 SHALOM
09.30 C/TODOS LOS ACENTOS
10.00 ULTIMAS PREGUNTAS
10.25 TESTIMONIO
10.30 EL DIA DEL SEÑOR
11.30 PUEBLO DE DIOS
12.00 ESCARABAJO VERDE
12.30 PENDENT
13.00 TELEDEPORTE 2. 
 INCLUYE TURF
20.10 LA 2 NOTICIAS EXPRES
20.15 PENDENT
20.50 PAGINA 2
21.25 PENDENT
22.10 ACCIÓN DIRECTA
22.45 PENDENT Pr
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06.00 NOTÍCIES 3/24
08.00 CLUB SUPER 3
12.15 EL MEU HEROI
12.55 SUPERNANNY
13.50 POLÒNIA
14.20 TOT UN MÓN
14.30 TN MIGDIA + EL TEMPS
15.30 TOC DE LLUM
15.40 TARDA DE CINE: «Dr. Dolitt-
le 3» 2006 Dir.: Rich Thorne. Int.: 
Kyla Pratt, Kristen Wilson...
17.30 CINEMA: « UN PEIX ANO-
MENAT WANDA » 1988 Dir.: Char-
les Crichton. Int.: John Cleese, Ja-
mie Lee Curtis...
19.30 JUST FOR LAUGHS
20.10 LA RENTADORA
21.00 TN VESPRE
21.40 TOC DE LLUM
21.50 30 MINUTS
22.40 PORCA MISÈRIA
00.40 FISCAL CHASE
02.00 CINEMA: « LA BONA GUE-
RRA» ‘02 Dir.: Giorgio Serafi ni.
03.30 CINEMA: «ROSE HILL» ‘97 
Dir.: Christopher Cain. 
05.10 STARGATE

07.00 EL MEDI AMBIENT
07.05 CURIOS. MÓN ANIMAL
07.15 MERAV. NAT. D’ÀFRICA
08.05 CHILOÉ

08.32 VISIONS INÈDITES DE 
 LA CRITTERCAM
09.00 CLÀSSICA
09.35 DEFENSORS DE L NAT.
10.00 SIGNES DELS TEMPS
10.45 LATITUD JUNIOR, 
 ELS DOCUMENTALS
11.05 CINEMA TRES ESTIU
11.40 FESTIVAL MÀGIA 
 (MEMORIAL LI-CHANG)
12.55 PENDENT
14.00 TR3S C
14.20 ANIMALS EXTRAORD.
14.45 TR3S C
15.00 PLANETA TERRA
15.50 CURIOS. MÓN ANIMAL
16.00 ESPORTS 33
20.30 QUARTS DE NOU
21.00 NYDIA
21.30 ESPORTS 33
01.30 JOIES D L’ART ISLÀMIC
02.10 SENDERS DEL MÓN
03.00 MERAV. NAT. D’ÀFRICA
03.50 CHILOÉ
04.20 VISIONS INÈDITES DE 
 LA CRITTERCAM
04.45 DE LA TERRA
04.55 TÚRMIX CONCERTS
05.50 TÚRMIX CLÀSSICS
06.45 RITMES. CLIP

08:00 ENTRE FLORS I PLANTES
08:30 PROGR. INFANTIL
10:30 ENTRE FLORS I PLANTES
11:00 RESUM DE NOTÍCIES
11:30 MIRA COM BALLEN
12:30 TERRA D’AMFITRIONS
13:00 VA DE CASTELLS
13:30 ÒRBITA MÚSICA
14:00 RESUM DE NOTÍCIES
14:30 ENTRE FLORS I PLANTES
15:00 MIRA COM BALLEN
16:00 LA PEL·LÍCULA:
LA ÚLTIMA VEZ QUE VI PARÍS
18:00 RESUM DE NOTÍCIES
18:30 VA DE CASTELLS
19:00 DB
19:30 ESCENARIS

07,25 XICALLA

CANAL 33

23.55 LINATAKALAM
00.30 MOTO GP CLUB
01.25 METROPOLIS
04.55 REDES 2.0
02.25 CINE CLUB: PENDENT
04.00 CINE DE MADRUGADA

06.00 REP. PROGRAMAS
07.45 MEGATRIX
14.00 LOS SIMPSON
15.00 ANTENA 3 NOTICIAS 1
15.45 MULTICINE: PENDENT
18.00 MULTICINE: PENDENT
20.00 PENDENT
21.00 ANTENA3 NOTICIAS 2
21.45 LOS SIMPSON
23.15 i 01.45 PENDENT
02.30 ADIVINA QUIÉN 
 GANA ESTA NOCHE

06.30 TOONYMALS
07.00 EL MUNDO MÁGICO 
 DE BRUNELESKY
07.15 BIRLOKUS KLUB
09.00 + Q COCHES COMPETICIÓN
09.30 EMBRUJADAS
11.30 REX, UN POLICÍA DIF.
11.30 BRICOMANÍA
12.30 EL COLECCIONISTA 
 DE IMÁGENES
14.15 BRICOMANÍA
15.00 INFORM. TELECINCO
16.00 CINE ON: PENDENT
18.00 ESTÁ PASANDO 
 EN DOMINGO
20.15 PASAPALABRA
20.55 INFORM. TELECINCO
21.30 ESCENAS MATRIMONIO
22.15 AÍDA
23.30 LA QUE SE AVECINA
01.00 DUTIFRÍ: KENIA
02.15 NOCHE DE SUERTE
03.15 NOSOLOMUSICA
03.45 CÓMO SE RODÓ
04.00 INFOCOMERCIALES
06.15 FUSIÓN SONORA

07.00 COSAS DE MARCIANOS

TV2

TV3

Antena 3

diumenge 31 d’agost
Dr. Dolittle 3
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TV3 - 15.40h.
Maya Dolittle voldria ser una 
adolescent normal però té la capacitat 
de parlar amb els animals, una 
herència del seu pare. Aquest do li 
ocasiona nombroses dificultats amb 
els seus pares i els amics. 

Tele 5

TV1

TV Mataró

Maresme 
Digital

08.00 SUERTE POR 
 LA MAÑANA!
09.00 V
09.55 LOS ALGOS
10.15 FELICITY
11.10 WILDFIRE
12.05 PRESSING CATCH
13.20 SUPERLEAGUE 
 FORMULA: DONINGTON
14.25 NOTICIAS CUATRO
15.00 SUPERLEAGUE 
 FORMULA: DONINGTON
16.00 HOME CINEMA
18.30 HOME CINEMA
20.57 NOTICIAS CUATRO+ 
 SORTEO DE LA ONCE
21.30 INVASIÓN JURÁSICA
00.45 CUARTO MILENIO
03.00 LAS VOCES DE 
 LOS MUERTOS
03.45 GALÁCTIVA, ESTRELLA 
 DE COMBATE
04.30 MARCA Y GANA
05.30 SHOPPING

07.00 LO MEJOR DE LA SEXTA
07.30 APUESTA EN 20”
08.30 NO SABE NO CONTESTA
09.30 POWER CATCH
10.30 SEXTO NIVEL
11.00 LAS TENTACIONES 
 DE EVA
12.25 HOY COCINAS TÚ
13.25 LA HORA DE 
 NATIONAL GEOGRAPHIC. 
 BURLANDO LA MUERTE: 
 PILOTO DE PRUEBAS
14.20 LA SEXTA NOTICIAS
14.55 PADRE DE FAMILIA
15.55 FUTURAMA
16.55 NAVY: 
 INVESTIGACIÓN 
 CRIMINAL
17.55 JAG. ALERTA ROJA
18.55 MINUTO Y RESULTADO
22.30 SÉ LO QUE HICISTEIS 
 LA ÚLTIMA SEMANA
00.30 PROGRAMA 
 DEPORTIVOS
01.30 CRÍMENES 
 IMPERFECTOS
02.20 GANAS DE GANAR
06.00 LO MEJOR DE LA SEXTA 

La Sexta

Cuatro
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15,00 LA RETRANSMISIÓ (R)
18,00 MARESME ACTUAL (R)
19,30 ESPORTS EN XARXA
21,00 MARESME ACTUAL 
21,30 AL DIA

06.00 NOTICIAS 24 HORAS 
07.00 TELEDIARIO MATINAL
09.00 DESAYUNOS DE TVE
10.15 SABER VIVIR
11.30 ESTA MAÑANA DE 
 VERANO 
13.00 LA LISTA
14.00 INFORMATIVO 
 TERRITORIAL
14.30 CORAZÓN DE VERANO
15.00 TELEDIARIO 1 + 
 EL TIEMPO
16.00 AMAR EN TIEMPOS 
 REVUELTOS
17.00 VICTORIA
18.05 ESPAÑA DIRECTO
20.00 GENTE
21.00 TELEDIARIO 2+ 
 EL TIEMPO
22.00 IDENTITY 
00.30 59 SEGUNDOS
01.45 TELEDIARIO 3
02.00 TVE ES MUSICA
02.30 NOTICIAS 24 HORAS

06.00 TELEDEPORTE
07.00 LEONART
07.30 LOS LUNNIS 
13.00 COMECAMINOS
15.30 SABER Y GANAR
16.00 VUELTA CICLISTA A ES-
PAÑA
18.00 EN CONSTRUCCION
19.55 LA 2 NOTICIAS EXPRES
20.00 RESUMEN VUELTA CI-
CLISTA A ESPAÑA
20.30 PACIFIC BLUE
21.30 SORTEO BONOLOTO
21.35 LA GUERRA EN CASA
22.00 EL CINE DE LA 2: PEN-
DENT
00.15 LA 2 NOTICIAS+EL 
TIEMPO
01.05 PENDENT Pr
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06.00 NOTÍCIES 3/24
09.00 ELS MATINS
12.05 TVIST
14.00 TN COMARQUES+
 EL MEDI AMBIENT
14.30 TELENOTÍCIES MIGDIA 
 + EL TEMPS
15.30 TOC DE LLUM
15.35 DINAMITA
16.35 VACANCES PAGADES
18.25 TARDA DE WESTERN «CI-
MARRON»1960 Dir.: Anthony 
Mann. Int.: Glenn Ford, Ma-
ria Schell...
21.00 TN VESPRE+ EL TEMPS
21.45 AFERS EXTERIORS
22.55 ENTRE LÍNIES
23.30 HEROIS QUOTIDIANS
00.05 CINEMA: «ROCK STAR» ‘01 
Dir.: Stephen Herek. Int.: Mark 
Wahlberg, Jennifer Aniston...
01.45 INVASIÓ
02.30 CINEMA: « ELS LLETJOS 
TAMBÉ SUQUEN » 2002 Dir.: 
Ed Decter. Int.: D.J. Qualls, Eli-
za Dushku...
03.50 RIVIERA
04.45 VACANCES PAGADES

07.00 HELLO HOOBS
07.05 ELS HOOBS
07.30 ELS BARRUFETS
07.55 MIC3
08.25 CLUB SUPER3
13.40 3XL.CAT
15.00 PLANETA TERRA
17.10 BÈSTIES CLIP
17.15 MIC3
17.45 EXPLICA’M UN CONTE
17.50 CLUB SUPER 3
19.45 3XL.CAT
20.40 EL MÓN PEDUT
21.25 ANGUS I CHERYL
21.30 FUTBOL CAT
22.05 NOTÒPIC
22.40 SALA 33 DOCUMENTAL
00.10 CÀNON VISIONS
01.10 PALETES
01.40 FUTBOL CAT.
02.05 NOTÒPIC

02.35 SALA 33 DOCUMENTAL
04.00 TÚRMIX CONCERTS
04.55 DE LA TERRA
05.10 EL MEDI AMBIENT
05.15 EXPEDIENTS DE L’ESPAI
05.25 VERDAGUER O FALS
05.50 FORA DEL MAPA
06.15 L’AVENTURA DE 
 JEFF CORWIN

08:00 ENTRE FLORS I PLANTES
08:30 BA-BA
08:45 QUÈ, NON?
09:00 ESO
09:30 LA SETMANA
10:00 SOLIDÀRIA
10:30 ENTRE FLORS I PLANTES
11:00 MIRA COM BALLEN
12:00 BA-BA
12:15 QUÈ, NON?
12:30 ESO
13:00 MUNTANYES D’AVENT.
13:30  ESCENARIS
14:00 ENTRE FLORS I PLANTES
14:30 LA SETMANA
15:00 MIRA COM BALLEN
16:00 LA PEL·LÍCULA
 EL GRAN MACLINTOCK
18:00 DB
18:30 BABA
18:45 QUÈ NON?
19:00 E.S.O
19:30 ESPORTS EN XARXA
20:00 SOBREVENT
20:15 24 H., INFORMATIU
21:00 LA PEL·LÍCULA: EL SE-
CRETO DE SANTA VICTORIA
22:40 24 H., INFORMATIU
00:10 SOLIDÀRIA
00:30 XTVL
01:30  REPETICIONS

07,25 XICALLA
08,30 MARESME ACTUAL (R)
10,00 WEBCAM RADIO
12,00 MARESME ACTUAL (R)
13,30 AUTOMÀTIC TV
14,00 AL DIA
14,15 MARESME ACTUAL
14,30 TRAILERS

02.05 CONCIERTOS DE 
 VERANO
03.15 TVE ES MUSICA
04.15 TELEDEPORTE

06.00 LAS NOTÍCIAS DE 
 LA MAÑANA
09.00 ESPEJO PÚBLICO
12.30 RULETA DE LA SUERTE
14.00 LOS SIMPSON
15.00 NOTICIAS 1+EL TIEMPO
16.00 LALOLA
17.00 LAS TONTAS NO 
 VAN AL CIELO
18.00 EL MÉTODO GONZO
19.00 DIARIO DE VERANO
20.15 VEN A CENAR CONMIGO
21.00 A3 NOTICIAS 2
21.45 IMPARES
22.30 i 00.30 PENDENT
02.15 ANTENA 3 NOTICIAS 3
02.30 ADIVINA QUIÉN 
 GANA ESTA NOCHE
05.00 REPETICIÓN DE 
 PROGRAMAS

07.00 INFORMATIVOS 
 TELECINCO MATINAL
08.30 AQUÍ SE GANA
09.30 REX, UN POLICIA 
 DIFERENTE
10.45 DECOGARDEN
12.30 BRICOMANÍA
13.15 ALLÁ TÚ
14.00 KARLOS ARGUIÑANO 
 EN TU COCINA
15.00 INFORMATIVOS 
 TELECINCO
15.30 MUJERES Y HOMBRE 
 Y VICEVERSA
17.00 YO SOY BEA
18.00 ESTÁ PASANDO
20.15 PASAPALABRA
20.55 INFORMATIVOS  
 TELECINCO
21.30 CÁMERA CAFÉ
22.15 CSI LAS VEGAS
00.15 CSI MIAMI
00.15 CSI NEW YORK
02.15 NOCHE DE SUERTE

dilluns 1 de setembre

TV1

TV2

TV3

Antena 3

Tele 5

CANAL 33

TV Mataró

Maresme 
Digital

03.15 INFOCOMERCIALES
06.15 FUSIÓN SONORA

07.00 PRETTY CURE
07.50 EXPEDIENTE ZACK
08.45 LOS ALGOS
09.05 SUERTE POR 
 LA MAÑANA!
10.05 LEA PARKER
11.05 ALERTA COBRA
14.25 NOTICIAS CUATRO
15.30 PENDENT
17.15 VISTO I OIDO
19.00 PASSWORD
20.00 FIFTY FIFTY
20.57 NOTICIAS CUATRO. 
 INCLUYE SORTEO ONCE
21.30 EL HORMIGUERO
22.15 THE COMPANY
01.25 WEEDS
02.35 CUATROSFERA
03.20 MARCA Y GANA
05.40 SHOPPING

06.45 TURNO DE GUARDIA
07.30 TODO EL MUNDO 
 QUIERE A RAYMOND
07.55 EL REY DE QUEENS
08.30 TELETIENDA
09.00 DESPIERTA Y GANA
10.00 COCINA CON 
 BRUNO OTEIZA
10.25 REBELDE
12.55 CRÍMENES 
 IMPERFECTOS
14.20 LASEXTA NOTÍCIAS
14.55 PADRE DE FAMILIA
15.25 SE LO QUE HICISTEIS...
17.10 LA TIRA
18.10 NAVY: INVESTIGACIÓN 
 CRIMINAL
19.05 JAG: ALERTA ROJA
20.55 LASEXTA NOTÍCIAS
21.30 EL MURO INFERNAL
22.15 CINE: PENDENT
00.00 BUENAFUENTE HA 
 SALIDO UN MOMENTO
01.25 ENTOURAGE
02.15 GANAS DE GANAR
06.00 LO MEJOR DE LA SEXTA 

Cuatro

La Sexta
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17,00 EN JOC (R)
18,00 MARESME ACTUAL (R)
19,30 ESPORTS EN XARXA
21,00 MARESME ACTUAL 
21,30 AL DIA
22,00 EL DEBAT
23,00 LA CUA
00,00 MARESME ACTUAL (R)
00,30 DEBAT (R)
04,00 MARESME ACTUAL (R)

06.00 NOTICIAS 24H
07.00 TELEDIARIO MATINAL
09.00 DESAYUNOS DE TVE
10.15 SABER VIVIR
11.30 ESTA MAÑANA
13.00 LA LISTA
14.00 INFORM. TERRITORIAL
14.30 CORAZÓN DE VERANO
15.00 TELED. 1 + EL TIEMPO
16.00 AMAR EN TIEMPOS REV
17.00 VICTORIA
18.05 ESPAÑA DIRECTO
20.00 GENTE
21.00 TELED. 2+ EL TIEMPO
22.00 PENDENT
00.00 PENDENT
02.00 TELEDIARIO 3
02.15 TVE ES MUSICA
02.50 NOTICIAS 24H

06.00 TELEDEPORTE
07.00 LEONART
07.30 LOS LUNNIS
13.00 COMECAMINOS
15.30 SABER Y GANAR
16.00 VUELTA CICLISTA 
 ESPAÑA
18.00 EN CONSTRUCCIÓN
19.55 LA 2 NOTICIAS EXPRES
20.00 RESUMEN VUELTA 
 CICLISTA A ESPAÑA
20.30 PACIFIC BLUE
21.30 SORTEO BONOLOTO
21.35 LA GUERRA EN CASA
22.00 CAMINO A CASA
23.15 DOCUMENTOS TV
00.20 LA 2 NOTICIAS+
 EL TIEMPO
01.10 PENDENT Pr
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06.00 NOTÍCIES 3/24
08.00 ELS MATINS
13.05 TVIST
14.00 TN COMARQUES+
 EL MEDI AMBIENT
14.30 TN MIGDIA + EL TEMPS
15.30 TOC DE LLUM
15.35 DINAMITA
16.35 VACANCES PAGADES
18.25 TARDA DE WESTERN: 
«LA BATALLA DELS TURONS 
DEL WHISKY» 1965 Dir.: John 
Sturges. Int.: Burt Lancaster, 
Lee Remick...
21.00 TN VESPRE + EL TEMPS
21.45 CAMINS DE L’AIGUA
22.20 JUSTÍCIA
23.20 SOMIERS
23.55 CINEMA: «LLICÈNCIA PER 
MATAR» 1975 Dir.: Clint Eastwo-
od. Int.: Clint Eastwood, George 
Kennedy...
02.00 INVASIÓ
02.45 CINEMA: «L’AMERICANO» 
2005 Dir.: Kevin Noland. Int.: Jos-
hua Jackson, Leonor Varela...
04.00 RIVIERA
04.25 VACANCES PAGADES

07.00 HELLO, HOOBS!
07.05 ELS HOOBS
07.30 ELS BARRUFETS
07.55 MIC3
08.25 CLUB SUPER 3
13.40 3XL.CAT
15.00 PLANETA TERRA
17.15 MIC3
17.45 EXPLICA’M UN CONTE
17.50 CLUB SUPER 3
19.45 3XL.CAT
20.40 EL MÓN PERDUT
21.25 ANGUS I CHERYL
21.30 KARAKIA
22.10 60 MINUTS
23.10 L’EUROPA REBEL
23.45 DE PROP
00.45 CÀNON SONS
01.35 PALETES
02.05 KARAKIA
02.40 60 MINUTS

03.35 L’EUROPA REBEL
04.05 SUPERNANNY
04.50 TURMIX PERFILS
05.45 DE LA TERRA
05.55 EL MEDI AMBIENT
06.00 TERRA TOVA
06.15 L’AVENT. D JEFF CORWIN

08:00 ENTRE FLORS I PLANTES
08:30 BA-BA
08:45 QUÈ, NON?
09:00 ESO
09:30 ÒRBITA MÚSICA
10:00 MUNTANYES D’AVENT.
10:30 ENTRE FLORS I PLANTES
11:00 24 H., INFORMATIU
11:30 MIRA COM BALLEN
12:30 BA-BA
12:45 QUÈ, NON?
13:00 ESO
13:30  AUTOINDEFINITS
14:00 24 H., INFORMATIU
14:30 ENTRE FLORS I PLANTES
15:00 MIRA COM BALLEN
16:00 LA PEL·LÍCULA: EL SE-
CRETO DE SANTA VICTORIA
18:30 BABA
18:45 QUÈ NON?
19:00 E.S.O
19:30 ESPORTS EN XARXA
20:00 SOBREVENT
20:15 24 H., INFORMATIU
21:00 LA TRIBUNA
21:30 LA PEL·LÍCULA
 BACKSTAB
23:00 24 H., INFORMATIU
23:30 BAD MUSIC
00:30 XTVL
01:30  REPETICIONS

07,25 XICALLA
08,30 MARESME ACTUAL (R)
09,00 EN JOC (R)
10,00 WEBCAM RADIO
12,00 MARESME ACTUAL (R)
13,00 EN JOC (R)
13,30 AUTOMÀTIC TV
14,00 AL DIA
14,15 MARESME ACTUAL
15,00 TMONEGAL

02.10 CONCIERTOS DE 
 VERANO
03.20 TVE ES MUSICA
04.20 TELEDEPORTE

06.00 LAS NOTICIAS DE 
 LA MAÑANA
09.00 ESPEJO PÚBLICO
12.30 LA RULETA DE 
 LA SUERTE
14.00 LOS SIMPSON
15.00 A3 NOTICIAS 1+
 EL TIEMPO
16.00 LALOLA
17.00 LAS TONTAS NO 
 VAN AL CIELO
18.00 EL MÉTODO GONZO
19.00 DIARIO DE VERANO
20.15 VEN A CENAR CONMIGO
21.00 A3 NOTICIAS 2
21.45 IMPARES
22.30 700 EUROS, DIARIO SE-
CRETO DE UNA CALL GIRL
01.00 PENDENT
02.15 A3 NOTICIAS 3
02.30 SUPERNOVA
05.15 REPETICIÓN DE 
 PROGRAMAS

07.00 INFORMATIVOS 
 TELECINCO MATINAL
08.30 AQUÍ SE GANA
09.30 REX, UN POLICÍA 
 DIFERENTE
11.45 DECOGARDEN
12.30 BRICOMANÍA
13.15 ALLÁ TÚ
14.00 KARLOS ARGUIÑANO 
 EN TU COCINA
15.00 INFORMATIVOS T5
15.30 MUJERES Y HOMBRES 
 Y VICEVERSA
17.00 YO SOY BEA
18.00 ESTÁ PASANDO
20.15 PASAPALABRA
20.55 INFORMATIVOS T5
21.30 CAMERA CAFÉ
22.15 MENTES CRIMINALES
01.15 HORMIGRAS BLANCAS
02.30 NOCHE DE SUERTE

dimarts 2 de setembre

TV1

CANAL 33
TV2

TV3

Antena 3

Tele 5

TV Mataró

Maresme 
Digital

03.30 INFOCOMERCIALES
06.15 FUSIÓN SONORA

07.00 PRETTY CURE
07.50 EXPEDIENTE ZACK
08.40 LOS ALGOS
09.00 SUERTE POR LA 
 MAÑANA!
10.00 LEA PARKER
11.00 ALERTA COBRA
14.25 NOTICIAS CUATRO
15.30 PENDENT
17.15 VISTO Y OÍDO
19.00 PASSWORD
20.00 FIFTY FIFTY
20.57 NOTICIAS CUATRO. 
 INCLUYE SORTEO ONCE
21.30 EL HORMIGUERO
22.15 MEDIUM
00.15 TORCHWOOD
03.00 CUATROSFERA
03.40 MARCA Y GANA
05.40 SHOPPING

06.45 TURNO DE GUARDIA
07.35 TODO EL MUNDO 
 QUIERE A RAYMOND
07.55 EL REY DE QUEENS
08.30 TELETIENDA
09.00 DESPIERTA Y GANA
10.00 COCINA CON 
 BRUNO OTEIZA
10.30 REBELDE
12.55 CRÍMENES 
 IMPERFECTOS
14.20 LASEXTA NOTÍCIAS
14.55 PADRE DE FAMILIA
15.25 SE LO QUE HICISTEIS...
17.10 LA TIRA
18.10 CASO ABIERTO
19.05 JAG: ALERTA ROJA
20.55 LA SEXTA NOTICIAS
21.30 EL MURO INFERNAL
22.15 MOONLIGHT
00.00 BUENAFUENTE HA 
 SALIDO UN MOMENTO
01.20 ROCKEFELLER PLAZA
02.15 GANAS DE GANAR
06.00 LO MEJOR DE LA SEXTA 

Cuatro

La Sexta
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12,00 MARESME ACTUAL (R)
13,00 EL DEBAT(R)
14,00 AL DIA
14,15 MARESME ACTUAL
14,30 TRAILERS
17,00 EL DEBAT (R)
18,00 MARESME ACTUAL (R)
19,30 ESPORTS EN XARXA
21,00 MARESME ACTUAL 
21,30 AL DIA
22,00 L’ENTREVISTA
22,30 TOT JOVES (R)
23,00 LA CUA
00,00 MARESME ACTUAL (R)
00,30 L’ENTREVISTA (R)
01,00 CRUÏLLA.COM
01,30 TMONEGAL
04,00 MARESME ACTUAL (R)

06.00 NOTICIAS 24H
07.00 TELEDIARIO MATINAL
09.00 DESAYUNOS DE TVE
10.15 SABER VIVIR
11.30 ESTA MAÑANA
13.00 LA LISTA
14.00 INFORM. TERRITORIAL
14.30 CORAZÓN DE VERANO
15.00 TELED. 1 + EL TIEMPO
16.00 AMAR EN TIEMPOS REV
17.00 VICTORIA
18.05 ESPAÑA DIRECTO
20.00 GENTE
21.00 TELED. 2 + EL TIEMPO
22.00 i 00.00 PENDENT
02.00 TELEDIARIO 3
02.15 TVE ES MUSICA
02.30 NOTICIAS 24H

06.00 TELEDEPORTE
07.00 LEONART
07.30 LOS LUNNIS
13.00 COMECAMINOS
15.30 SABER Y GANAR
16.00 VUELTA CICLISTA A 
 ESPAÑA
18.00 EN CONSTRUCCIÓN
19.55 LA 2 NOTICIAS EXPRES
20.00 RESUMEN VUELTA 
 CICLISTA A ESPAÑA
20.30 PACIFIC BLUE Pr
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06.00 NOTÍCIES 3/24
08.00 ELS MATINS
13.05 TVIST
14.00 TN COMARQUES+
 EL MEDI AMBIENT
14.30 TN MIGDIA + EL TEMPS
15.30 TOC DE LLUM
15.35 DINAMITA
16.35 VACANCES PAGADES
18.10 TARDA DE WESTERN: «EL 
ÁLAMO» 1960 Dir.: John Wayne. 
Int.: Fabio Volo (Mario), Valeria 
Solarino...21.00 TN VESPRE+EL 
TEMPS
21.40 ELS 25
22.50 ZONA 25
23.35 NIP/TUCK
00.30 INVASIÓ
01.55 CINEMA: «LA FEBRE» 
2005 Dir.: Alessandro D’Alatri. 
Int.: Natasha Greyson Wagner, 
Currie Graham...
03.40 TVIST
04.25 VACANCES PAGADES

07.00 HELLO, HOOBS!
07.05 ELS HOOBS
07.30 ELS BARRUFETS
07.55 MIC3
08.25 CLUB SUPER 3
13.40 3XL.CAT
15.00 PLANETA TERRA
17.10 BÈSTIES CLIP
17.15 MIC3
17.45 EXPLICA’M UN CONTE
17.50 CLUB SUPER 3
19.45 3XL.CAT
20.40 EL MÓN PERDUT
21.25 ANGUS I CHERYL
21.30 QUÉ PASSARIA SI...
21.55 LOTO 6/49
22.05 EL TRESOR DEL 
 7È CAMIÓ
22.55 LOOPS ESTIUS
23.25 LOOPS! CONCERT
23.55 CÀNON MITES
00.55 PALETES
01.25 EL TRESOR DEL 
 7È CAMIÓ
02.10 LOOPS ESTIU

02.35 LOOPS! CONCERT
03.00 TURMIX CLÀSSICS
03.55 DE LA TERRA
04.05 EL MEDI AMBIENT
04.10 GRANS CIENTÍFICS
04.35 A L’AVENTURA
05.25 NATURA PRÒXIMA
05.50 TERRES EXTREMES
06.15 L’AVENTURA DE 
 JEFF CORWIN

08:00 ENTRE FLORS I PLAN-
TES
08:30 BA-BA
08:45 QUÈ, NON?
09:00 ESO
09:30 ÒRBITA MÚSICA
10:00 MUNTANYES D’AVENT.
10:30 ENTRE FLORS I PLANTES
11:00 24 H., INFORMATIU
11:30 MIRA COM BALLEN
12:30 BA-BA
12:45 QUÈ, NON?
13:00 ESO
13:30  AUTOINDEFINITS
14:00 24 H., INFORMATIU
14:30 LA TRIBUNA
15:00 MIRA COM BALLEN
16:00 LA PEL·LÍCULA
 CAMINO DE OREGÓN
18:00 TERRA D’AMFITRIONS
18:30 BABA
18:45 QUÈ NON?
19:00 E.S.O
19:30 ESPORTS EN XARXA
20:00 SOBREVENT
20:15 24 H., INFORMATIU
21:00 LA TRIBUNA
21:30 PANTALLA OBERTA: LA 
CRISI DESPRÉS DE 
 VANCANCES
23:30 24 H., INFORMATIU
00:00 ESCENARIS
00:30 XTVL
01:30  REPETICIONS

07,25 XICALLA
08,30 MARESME ACTUAL (R)
09,00 EL DEBAT (R)
10,00 WEBCAM RADIO

21.30 SORTEO BONOLOTO
21.35 LA GUERRA EN CASA
22.00 MUJERES 
 DESESPERADAS
00.30 NOTICIAS+EL TIEMPO
01.20 LEY Y ORDEN: UNIDAD DE 
VÍCTIMAS ESPECIALES
02.10 CONCIERTOS D VERANO
03.20 TVE ES MUSICA
04.20 TELEDEPORTE

06.00 LAS NOTICIAS DE  
 LA MAÑANA
09.00 ESPEJO PÚBLICO
12.30 RULETA DE LA SUERTE
14.00 LOS SIMPSON
15.00 NOTICIAS 1+EL TIEMPO
16.00 LALOLA
17.00 LAS TONTAS NO 
 VAN AL CIELO
18.00 EL MÉTODO GONZO
19.00 DIARIO DE VERANO
20.15 VEN A CENAR CONMIGO
21.00 A3 NOTICIAS 2
21.45 IMPARES
22.30 i 00.30 PENDENT
02.15 A3 NOTICIAS 3
02.30 CAMPEON. EUROPEO 
 DE PÓKER
03.45 SUPERNOVA
05.15 REPET. DE PROGRAMAS

07.00 INFORM. T5 MATINAL
08.30 AQUÍ SE GANA
09.30 REX, UN POLICÍA 
 DIFERENTE
11.45 DECOGARDEN
12.30 BRICOMANÍA
13.15 ALLÁ TÚ
14.00 KARLOS ARGUIÑANO
15.00 INFORMATIVOS T5
15.30 MUJERES Y HOMBRES 
 Y VICEVERSA
17.00 YO SOY BEA
18.00 ESTÁ PASANDO
20.15 PASAPALABRA
20.55 INFORMATIVOS T5
21.30 CAMERA CAFÉ
22.15 LIFE

dimecres 3 de setembre

TV1

CANAL 33

TV2

TV3

Antena 3
TV Mataró

Maresme 
Digital

00.15 EL PUZZLE BLANCO
01.45 EL COLECCIONISTA 
 (DE IMÁGENES NOCHE)
02.15 AQUÍ SE GANA
03.15 INFOCOMERCIALES
06.15 FUSIÓN SONORA

07.00 PRETTY CURE
07.50 EXPEDIENTE ZACK
08.40 LOS ALGOS
09.00 SUERTE POR MAÑANA!
10.05 LEA PARKER
11.05 ALERTA COBRA
14.25 NOTICIAS CUATRO
15.30 PENDENT
17.15 VISTO Y OÍDO
19.00 PASSWORD
20.00 FIFTY FIFTY
20.57 NOTICIAS CUATRO. 
 INCLUYE SORTEO ONCE
21.30 EL HORMIGUERO
22.15 i 00.30 CINE: PENDENT
02.45 CUATROSFERA
03.30 MARCA Y GANA
05.30 SHOPPING

06.45 TURNO DE GUARDIA
07.35 TODO EL MUNDO 
 QUIERE A RAYMOND
07.55 EL REY DE QUEENS
08.30 TELETIENDA
09.00 DESPIERTA Y GANA
10.00 COCINA C/BRUNO OTEIZA
10.25 REBELDE
12.55 CRÍMENES IMPERFECTOS
14.20 LA SEXTA NOTICIAS
14.55 PADRE DE FAMILIA
15.25 SÉ LO QUE HICISTEIS...
17.10 LA TIRA
18.10 NAVY: INVESTIGACIÓN 
 CRIMINAL
19.05 JAG: ALERTA ROJA
20.55 LASEXTA NOTICIAS
21.30 EL MURO INFERNAL
22.15 CAIGA QUIEN CAIGA
00.00 BUENAFUENTE HA 
 SALIDO UN MOMENTO
01.15 THE OFFICE
02.15 GANAS DE GANAR
06.00 LO MEJOR DE LA SEXTA 

La Sexta

Cuatro

Tele 5
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12,30 TOT JOVES (R)
13,00 L’ENTREVISTA (R)
13,30 CRUÏLLA.COM
14,00 AL DIA
14,15 MARESME ACTUAL
17,00 L’ENTREVISTA (R)
17,30 CRUÏLLA.COM
18,00 MARESME ACTUAL (R)
19,30 ESPORTS EN XARXA
21,00 MARESME ACTUAL 
21,30 AL DIA
22,00 TRAÇ
22,30 CARA B
23,00 LA NIT
00,00 MARESME ACTUAL (R)
00,30 TRAÇ (R)
01,00 CARA B (R)
04,00 MARESME ACTUAL (R)

06.00 NOTICIAS 24H
07.00 TELEDIARIO MATINAL
09.00 DESAYUNOS DE TVE
10.15 SABER VIVIR
11.30 ESTA MAÑANA
13.00 LA LISTA
14.00 INFORM. TERRITORIAL
14.30 CORAZÓN DE VERANO
15.00 TELED. 1 + EL TIEMPO
16.00 AMAR EN TIEMPOS REV
17.00 VICTORIA
18.05 ESPAÑA DIRECTO
20.00 GENTE
21.00 TELED 2+ EL TIEMPO
22.00 PENDENT
00.00 PENDENT
01.45 TELEDIARIO 3
02.00 TVE ES MUSICA
02.30 NOTICIAS 24H

06.00 TELEDEPORTE
07.00 LEONART
07.30 LOS LUNNIS
13.00 COMECAMINOS
15.30 SABER Y GANAR
16.00 VUELTA CICLISTA ESPAÑA
18.00 EN CONSTRUCCION
19.55 LA 2 NOTICIAS EXPRES
20.00 RESUMEN VUELTA 
 CICLISTA A ESPAÑA
20.30 PACIFIC BLUE Pr
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06.00 NOTÍCIES 3/24
08.00 ELS MATINS
13.05 TVIST
14.00 TN COMARQUES+
 EL MEDI AMBIENT
14.30 TN MIGDIA + EL TEMPS
15.30 TOC DE LLUM
15.35 TRILITA
16.35 VACANCES PAGADES
18.10 DIAGNÒSTIC: 
 ASSASSINAT
19.10 TARDA DE WESTERN: 
«FORT BRAVO» 1953 Dir:. John 
Sturges. Int.: William Holden, 
Eleanor Parker...
21.00 TN VESPRE+ EL TEMPS
21.45 UN LLOC ESTRANY
22.25 CHUCK
23.20 LLEGENDES URBANES
00.15 CINEMA: «BATMAN I RO-
BIN» 1997 Dir:. Joel Schuma-
cher. Int.: George Clooney, Ar-
nold Schwarzenegger...
02.20 INVASIÓ
03.05 CINEMA: «L’ÚLTIMA FES-
TA» 2004 Dir:. Jonathan Segal. 
Int.: Fred Savage, Amy Adams...
04.35 VACANCES PAGADES

07.00 HELLO, HOOBS!
07.05 ELS HOOBS
07.30 ELS BARRUFETS
07.55 MIC3
08.25 CLUB SUPER 3
13.40 3XL.CAT
15.00 PLANETA TERRA
17.10 BÈSTIES CLIP
17.15 MIC3
17.45 EXPLICA’M UN CONTE
17.50 CLUB SUPER 3
19.45 3XL.CAT
20.40 EL MÓN PERDUT
21.25 ANGUS I CHERYL
21.30 TEMPS D’AVENTURA
22.00 LA NOVA EUROPA DE 
 MICHAEL PALIN
22.55 SPUTNIK
23.55 RITMES CLIPS
00.50 CÀNON ART
01.40 PALETES

02.10 LA NOVA EUROPA DE  
 MICHAEL PALIN
03.00 SPUTNIK
03.55 RITMES.CLIPS
04.45 TÚRMIX ARRELS
05.40 DE LA TERRA
05.50 TERRES EXTREMES
06.15 AUSTIN STEVENS: L’AMO 
DE LES SERPS

08:00 ENTRE FLORS I PLANTES
08:30 BA-BA
08:45 QUÈ, NON?
09:00 ESO
09:30 ÒRBITA MÚSICA
10:00 LA MALLA
10:30 ENTRE FLORS I PLANTES
11:00 24 H., INFORMATIU
11:30 MIRA COM BALLEN
12:30 BA-BA
12:45 QUÈ, NON?
13:00 ESO
13:30 AUTOINDEFINITS
14:00 24 H., INFORMATIU
14:30 LA TRIBUNA
15:00 PANTALLA OBERTA: LA 
CRISI DESPRÉS DE VACANCES
17:00 PEL·LÍCULA: 
 LA BURLA DEL DIABLO
18:30 BABA
18:45 QUÈ NON?
19:00 E.S.O
19:30 ESPORTS EN XARXA
20:00 SOBREVENT
20:15 24 H., INFORMATIU
21:00 TELEMONEGAL
22:00 FILMETS
22:30 24 H., INFORMATIU
23:00 LA PEL·LÍCULA: LA NO-
CHE DE LOS MUERTOS VIVIEN-
TES
00:30 XTVL
01:30  REPETICIONS

07,25 XICALLA
08,30 MARESME ACTUAL (R)
09,00 L’ENTREVISTA (R)
09,30 CRUÏLLA.COM
10,00 WEBCAM RADIO
12,00 MARESME ACTUAL (R)

21.30 SORTEO LOT. PRIMITIVA 
 Y LOTERIA NACIONAL
21.35 LA GUERRA EN CASA
22.00 SOBRENATURAL
23.45 PADDOCK GP
00.30 NOTICIAS + EL TIEMPO
01.20 DIAS DE CINE
02.20 PENDENT
03.20 CONCIERTOS VERANO
04.30 TVE ES MUSICA
05.30 TELEDEPORTE

06.00 NOTICIAS D LA MAÑANA
09.00 ESPEJO PÚBLICO
12.30 RULETA DE LA SUERTE
14.00 LOS SIMPSON
15.00 NOTICIAS 1+EL TIEMPO
16.00 LALOLA
17.00 LAS TONTAS NO  
 VAN AL CIELO
18.00 EL MÉTODO GONZO
19.00 DIARIO DE VERANO
20.15 VEN A CENAR CONMIGO
21.00 ANTENA 3 NOTICIAS 2
21.45 IMPARES
22.30 PENDENT
00.30 PENDENT
02.15 ANTENA 3 NOTICIAS 3
02.30 SUPERNOVA
05.00 ÚNICOS

07.00 INFORMATIVOS TELECIN-
CO MATINAL
08.30 AQUÍ SE GANA
09.30 REX, UN POLICÍA DI-
FERENTE
11.45 DECOGARDEN
12.30 BRICOMANÍA
13.15 ALLÁ TÚ
14.00 KARLOS ARGUIÑANO EN 
TU COCINA
15.00 INFORMATIVOS T5
15.30 MUJERES Y HOMBRES Y 
VICEVERSA
17.00 YO SOY BEA
18.00 ESTÁ PASANDO
20.15 PASAPALABRA
20.55 INFORMATIVOS T5
21.30 CAMERA CAFÉ
22.15 M.I.R
00.00 U-24

dijous 4 de setembre 

TV1

CANAL 33

TV3

Antena 3

Tele 5

TV Mataró

Maresme 
Digital

02.15 AQUÍ SE GANA
03.15 INFOCOMERCIALES
06.15 FUSIÓN SONORA

07.00 PRETTY CURE
07.50 EXPEDIENTE ZACK
08.40 LOS ALGOS
09.00 SUERTE POR LA 
 MAÑANA!
10.05 LEA PARKER
11.05 ALERTA COBRA
14.25 NOTICIAS CUATRO
15.30 PENDENT
17.15 VISTO Y OÍDO
19.00 PASSWORD
20.00 FIFTY FIFTY
20.57 NOTICIAS CUATRO. 
 INCLUYE SORTEO ONCE
21.35 EL HORMIGUERO
22.15 SALVANDO A GRACE
00.15 CROSSING JORDAN
02.05 CUATROSFERA
03.30 MARCA Y GANA
05.40 SHOPPING

06.45 TURNO DE GUARDIA
07.35 TODO EL MUNDO 
 QUIERE A RAYMOND
07.55 EL REY DE QUEENS
08.30 TELETIENDA
09.00 DESPIERTA Y GANA
10.00 COCINA CON 
 BRUNO OTEIZA
10.25 REBELDE
12.55 CRÍMENES 
 IMPERFECTOS
14.20 LA SEXTA NOTICIAS
14.55 PADRE DE FAMILIA
15.25 SÉ LO QUE HICISTEIS...
17.10 LA TIRA
18.10 CASO ABIERTO
19.05 JAG: ALERTA ROJA
20.55 LASEXTA NOTÍCIAS
21.30 EL MURO INFERNAL
22.15 BONES
00.00 BUENAFUENTE HA SALI-
DO UN MOMENTO
01.15 EL REY DE LA COLINA
02.30 GANAS DE GANAR
06.00 LO MEJOR DE LA SEXTA 

La Sexta

Cuatro

TV2



26 de gener

13,00 TRAÇ (R)
13,30 CARA B (R)
14,00 AL DIA
14,15 MARESME ACTUAL
15,00 LA NIT (R)
17,00 TRAÇ (R)
17,30 CARA B (R)
18,00 MARESME ACTUAL (R)
19,30 ESPORTS EN XARXA
21,00 MARESME ACTUAL 
21,30 AL DIA
22,00 EN JOC
23,00 EL BUS
00,00 MARESME ACTUAL (R)
00,30 EN JOC (R)
04,00 MARESME ACTUAL (R)

06.00 NOTICIAS 24 HORAS
07.00 TELEDIARIO MATINAL
09.00 DESAYUNOS D LA TELE
10.15 SABER VIVIR
11.30 ESTA MAÑANA
13.00 LA LISTA
14.00 INFORM. TERRITORIAL
14.30 CORAZON DE VERANO
15.00 TELD. 1 + EL TIEMPO
16.00 AMAR EN TIEMPOS REV
17.00 VICTORIA
18.05 ESPAÑA DIRECTO
20.00 GENTE
21.00 TELED. 2+ EL TIEMPO
22.00 PENDENT
24.00 COMANDO ACTUALIDAD
02.00 TELEDIARIO 3
02.15 TVE ES MUSICA
02.30 NOTICIAS 24H

06.00 TELEDEPORTE
07.00 LEONART
07.30 LOS LUNNIS
13.00 COMECAMINOS
15.30 SABER Y GANAR
16.00 GRANDES DOC.
17.50 BRICOLOCUS
18.20 MUCHOVIAJE
18.50 EN CONSTRUCCION
20.00 RESUMEN VUELTA 
 CICLISTA A ESPAÑA
20.30 NOTICIAS EXPRES +TIEMPO
20.35 PACIFIC BLUE Pr
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06.00 NOTÍCIES 3/24
08.00 ELS MATINS D’ESTIU
13.05 TVIST
14.00 TN COMARQUES+
 EL MEDI AMBIENT
14.30 TN MIGDIA + EL TEMPS
15.30 TOC DE LLUM
15.35 TRILLITA
16.35 VACANCES PAGADES
18.05 TARDA DE WESTERN: 
«GRANS HORITZONS»1958 Dir.: 
William Wyler... Int.: Gregory Peck, 
Jean Simmons... 
21.00 TN VESPRE + EL TEMPS
21.45 LA GRAN PEL.LÍCULA:«JO, 
ROBOT» 2004 Dir.: Alex Pro-
yas... Int.: Will Smith , Bridget 
Moynahan... 
23.40 LA GRAN PEL•LÍCULA: 
«MATRIX REVOLUTIONS» 2003 
Dir.: Andy i Larry Wachows-
ki... Int.: Keanu Reeves, Carrie-
Anne Moss... 
01.50 INVASIÓ
02.35 CINEMA: «HISTÒRIES DE 
MITJANIT» 1997 Dir.: Matt Co-
oper. Int.: Jay R. Ferguson , Ron 
Livingstone ... 
03.55 TVIST
04.40 VACANCES PAGADES

07.00 HELLO, HOOBS!
07.05 ELS HOOBS
07.30 ELS BARRUFETS
07.55 MIC3
08.25 CLUB SUPER 3
13.40 3XL.CAT
15.00 PLANETA TERRA
17.15 MIC3
17.45 EXPLICA’M UN CONTE
17.50 CLUB SUPER 3
19.45 3XL.CAT
20.40 EL MÓN PERDUT
21.25 ANGUS I CHERYL
21.30 THALASSA
22.20 DETECTIU
22.55 VERSIÓ ORIGINAL
00.30 CÀNON LLETRES
01.30 PALETES
02.00 THALASSA

02.45 DETECTIU
03.15 TÚRMIX POP ROCK
04.10 DE LA TERRA
04.20 EL MEDI AMBIENT
04.25 EXPEDIENTS DE L’ESPAI
04.35 ÀLBUM DE MÈXIC
05.00 A L’AVENTURA
05.50 TERRES EXTREMES
06.15 AUSTIN STEVENS: 
 L’AMO DE LES SERPS

08:00 ENTRE FLORS I PLANTES
08:30 BA-BA
08:45 QUÈ, NON?
09:00 ESO
09:30 VA DE CASTELLS
10:00 CONNECTATS
10:30 ENTRE FLORS I PLANTES
11:00 24 H., INFORMATIU
11:30 MIRA COM BALLEN
12:30 BA-BA
12:45 QUÈ, NON?
13:00 ESO
13:30 TERRA D’AMFITRIONS
14:00 24 H., INFORMATIU
14:30 ENTRE FLORS I PLANTES
15:00 MIRA COM BALLEN
16:00 LA PEL·LÍCULA
 CHARADA
18:00 ÒRBITA MÚSICA
18:30 BABA
18:45 QUÈ NON?
19:00 E.S.O
19:30 ESPORTS EN XARXA
20:00 SOBREVENT
20:15 24 H., INFORMATIU
21:00 LA PEL·LÍCULA: LAS NIE-
VES DEL KILIMANJARO
23:00 ÒPTICA
23:30 24 H., INFORMATIU
00:00 ÒRBITA MÚSICA
00:30 XTVL
01:30  REPETICIONS
        

07,25 XICALLA
08,30 MARESME ACTUAL (R)
09,00 TRAÇ (R)
09,30 CARA B (R)
10,00 WEBCAM RADIO
12,00 MARESME ACTUAL (R)

21.30 LA SUERTE EN 
 TUS MANOS
21.50 VERSION ESPAÑOLA
01.00 LA 2 NOTICIAS EXPRES
01.05 CINE: PENDENT
02.30 CINE DE MADRUGADA
04.00 TVE ES MUSICA
05.00 TELEDEPORTE

06.00 NOTICIES D LA MAÑANA
09.00 ESPEJO PÚBLICO
12.30 RULETA DE LA SUERTE
14.00 LOS SIMPSON
15.00 NOTICIAS 1+EL TIEMPO
16.00 LALOLA
17.00 LAS TONTAS NO 
 VAN AL CIELO
18.00 EL MÉTODO GONZO
19.00 DIARIO DE VERANO
20.45 VEN A CENAR CONMIGO
21.00 ANTENA 3 NOTICIAS 2
21.45 IMPARES
23.30 ¿DÓNDE ESTÁS 
 CORAZÓN?
02.30 SUPERNOVA

07.00 INFORMATIVOS TELECIN-
CO MATINAL
08.30 LA MIRADA CRÍTICA
10.30 REX, UN POLICÍA 
 DIFERENTE
11.45 DECOGARDEN
12.30 BRICOMANÍA
13.15 ALLÁ TÚ
13.00 VALANOTA
14.00 KARLOS ARGUIÑANO 
 EN TU COCINA
15.00 INFORMATIVOS T5
15.30 MUJERES Y HOMBRES 
 Y VICEVERSA
17.00 YO SOY BEA
18.00 ESTÁ PASANDO
20.15 PASAPALABRA
20.55 INFORMATIVOS T5
21.30 ESCENAS MATRIMONIO
22.30 CINE 5 ESTRELLAS
00.30 CINE 2o PT: PENDENT
02.30 NOCHE DE SUERTE
03.15 MÁS QUE COCHES
03.45 EN CONCIERTO
04.15 INFOCOMERCIALES

divendres 5 de setembre

CANAL 33

TV2

TV3

Antena 3

Tele 5

TV Mataró

Maresme 
Digital

TV1

06.15 FUSIÓN SONORA

07.00 PRETTY CURE
07.50 EXPEDIENTE ZACK
08.40 LOS ALGOS
09.00 SUERTE POR LA 
 MAÑANA!
10.00 LEA PARKER
11.05 ALERTA COBRA
14.25 NOTICIAS CUATRO
15.30 PENDENT
17.15 VISTO Y OÍDO
19.00 PASSWORD
20.00 FIFTY FIFTY
20.57 NOTICIAS CUATRO+ 
 SORTEO DE LA ONCE
21.30 DESAFÍO EXTREMO
22.15 OLA -OLA
23.20 CALLEJEROS
00.10 GENTE 
 EXTRAORDINARIA
02.15 NIKITA
04.25 GOLDEN LEAGUE 2008
04.45 MARCA Y GANA
05.30 SHOPPING

06.45 TURNO DE GUARDIA
07.30 TODO EL MUNDO QUIE-
RE A RAYMOND
07.55 EL REY DE QUEENS
08.30 TELETIENDA
09.00 DESPIERTA Y GANA
10.00 COCINA CON BRUNO 
OTEIZA
10.30 REBELDE
13.00 CRÍMENES IMPERFEC-
TOS
14.20 LA SEXTA NOTICIAS
14.55 PADRE DE FAMILIA
15.25 SÉ LO QUE HICISTEIS...
17.05 LA TIRA
18.05 CASO ABIERTO
19.00 JAG: ALERTA ROJA
20.55 LA SEXTA NOTICIAS
21.30 EL MURO INFERNAL
22.15 CINEMA: PENDENT
00.20 SHARK
01.15 TODOS AHHH CIEN
02.15 GANAS DE GANAR
06.00 LO MEJOR DE LA SEXTA 

Cuatro

La Sexta





424

Bosses de plàstic
Ja fa dies que les bosses de plàstic que 
s’usen als mercats per endur-se’n la 
compra estan a la palestra. S’argüeix 
que causen una pol·lució que tarda una 
pila d’anys en perdre la seva malignitat 
ambiental. Criteri, a més a més, reforçat 
pel motiu de què la seva fabricació re-
quereix molta energia i petroli. (Compte, 
doncs, al crack dels fabricants, en cas 
d’anul·lació súbita!)

Eliminar-les i suplir-les pels estris que 
abans eren de comú ús (bosses de tela, 
cistell, carret) sembla la solució més 
encertada. Però com que la comoditat 
sempre venç a l’enfarfec, s’ha establert 
una pugna entre criteris oposats que cal 
esperar per a veure com acabarà. 

Aquest problema de contaminació, el 
de les bosses, no n’és pas el principal. 
La contaminació ve de tot arreu. Però són 
les petites dosis que van sumant. Durant 
segles i segles i més segles l’home ha 
contaminat la natura molt menys que 
en un sol dia d’avui. 

La civilització industrial ha estat la 
causant d’aquest embrutiment global. 
I no únicament el de la qualitat de 
l’aire i de la respiració sinó que també, 
la del soroll. Ja que, en un percertatge 
elevadíssim, ofec i soroll van de bracet 
amb tots els enginys que han sorgit de 
la creació  inventiva.

Estem, doncs, vivint amb l’angoixa 
de tenir, tothora, penjada l’espasa de 
Damocles.I alguna solució s’haurà de 
prendre, o inventar quelcom que amaini 
o anul·li l’espectre d’un futur abocat 
al desastre total. O, a renunciar a una 
sèrie de béns de consum o utilitat, a fi 
de retornar als temps idíl·lics quan els 
homes només es mataven a cops de puny 
o a cop d’estaca.

Però el curiós del cas és que el 
problema se “solucionarà” segons la 
Fundació Catalana de Prevenció de 
Residus” entitat que ha llançat aquesta 
proposta, cobrant-se-  com a impost 
ecològic- vint cèntims d’euro per cada 
bossa d’un sol ús.

Se’m fa impossible d’entendre que 
quelcom amb gran incidència en la 
contaminació del planeta -i com d’altres 
molt més greus- puguin solucionar-se 
amb un nou impost. Miraculós euro! 
Prodigiós dòlar! Hipòcrita moneda...

ISIDRE JULIÀ                                                    
                                   POETA, MESTRE EN GAI 

SABER

 



sempre et quedarà 

internet

La crisi econòmica ha fet caure les 
vendes del comerç un 5% a Catalunya 
durant aquesta temporada primavera-
estiu, malgrat la bona acceptació de 
les rebaixes. 

Així ho ha explicat el secretari gene-
ral de la Confederació de Comerciants 
de Catalunya, Miguel Ángel Fraile, que 
assegura que “la informació que tenim 
fi ns ara és que les rebaixes han anat 
molt bé, amb un increment d’entre un 
15% i un 20% de les vendes, però el 
volum de facturació del conjunt de la 
temporada serà menor, un 5% menys, 
segons les nostres previsions, a causa 
de la caiguda del consum”. Al seu parer, 
“el fre del consum és un 50% psicolò-
gic, pel fet de sentir a parlar tant de la 
crisi” i reclama a les administracions 
públiques que “impulsin polítiques de 
confi ança”. 

Rebaixes que no compensen
Fraile adverteix que si la situació no 
canvia “l’any 2009 haurem de fer ajus-
tos de personal”.“Per les rebaixes s’ha 
venut més, però amb tants descomptes 
que no serveix per compensar el conjunt 
de la temporada”, ha explicat Fraile. 

REDACCIÓ

Les rebaixes no 
impedeixen la caiguda 
del consum

Si la situació no canvia perillen 
llocs de treball al comerç
‹



Compra - Venda        
VENDO MOTO HONDA Innova 2000 km. Con 
maletín. Plateada1300€. 661.777.135
SE VENDE OPEL ASTRA familiar TDS año 
97. Aire acondicionado, dirección asistida, 
cierre centralizado. E. E. 606.649.193
ES VEN SILLONS DE PERRUQUERIA en 
perfecte estat. 93.798.57.26
COMPRAMOS PARTIDAS de prendas tem-
porada. 697.415.347
ES VENEN 2 ACCIONS C.A. Laietana 
609.74.74.15

Compra - Venda
Immobiliària        
¿LE URGE VENDER su piso? disponemos 
del dinero al contado para comprarlo inme-
diatamente a partir de 3 días. F. escrituras 
y entrega de llaves. cualquier zona. Su 
Casa 93.757.12.82
COMPRAMOS CASAS: Centro Mataró, o 
garajes, locales, pequeños solares, etc. No 
importa estado. Buscamos cualquier sup. 
edificable para promoción de viviendas. 
También Permutas, buscando la mejor 
rentabilidad para Ud. Máxima seriedad y 
discreción demostrada. Pago inmediato 
contado. Su Casa 93.757.12.82
BAR 45M2. CERDANYOLA. En funciona-
miento. 60.000€. 650.680.348

VENDO PISO en Plaza Catalunya. Ascen-
sor. 2 hab., (antes 3). Gran comedor de 22 
m2. Balcón, cocina y baño reformados am-
pliados. entrega inmediata. Solamente par-
ticular. No se atenderá a inmobiliarias. p.v. 
273.460€ /(45.5) 650.91.57.78 Dani
SE VENDE PISO en zona ptte. Tarradellas. 
bloque de 3 vecinos. apto 2 dor.. Terraza 
a nivel de 15 m2. comedor amplio y poli-
valente. Cocina reformada con zona office. 
Baño reformado. Ideal como 1ª vivienda, 
como un alquiler. Entrega inmediata. 
189.500€/(31.5) 650.91.57.78 Dani
PISO VENTA LA ROCA. Planta baja, 2 ha-
bitaciones. Suelo parquet. Piscina y tenis 
comunitario. 669.58.78.08
VENC PÀRQUING. Avda. Recoder (cotxe 
petit). 93.799.17.29 de 20 a 22h.
VENTA/ALQUILER, GATASSA. Piso 50m2., 
2  habitaciones. Luz todo el día. 170.000€
compra / 700€alquiler. 609.80.66.72
VENC BAR. Sense traspàs. Avda. Ve-
lòdrom. 50m2. 93.848.70.86 (a partir 
20h.)
VENC CASA ADOSSADA cantonera. Perfec-
te estat. Canyamars. 670.31.84.99
CERDANYOL A , 80M2. 4hab. ,  baño, 
aseo, 2 balcones exteriores. 174.000€. 
650.680.348
ARGENTONA. CAN BARRAU. Casa obra 
nova recent, la millor adosada zona, 
292m2, acabats luxe, ascensor. 540.000€
. Directe constructor. 655.316.910
ÚLTIM DÚPLEX. Ideal inversors. A Pl. 
Cuba, 2 hab. +terrassa. Directe cons-
tructor. Preu taxació: 334.500€. Preu: 
250.000€. 655.31.69.10
CASA TIPO INGLÉS. Zona residencial Vista 
Alegre Este. Tres plantas más garaje, total-
mente reformada. 3 habitaciones grandes, 
2 baños, estudio 60m2, cocina office, gran 
comedor, total 280m2, armarios empo-
trados, aire acondicionado, toldos eléc-
tricos, bañera hidromasaje, etc… (precio 
630.000€, negociables) 629.323.375

Traspassos 
Lloguers        
SE TRASPASA RESTAURANTE en Grano-
llers, junto cines el «Nord». Impecable, 
en pleno funcionamiento (por asun-
to familiar). Interesantes condiciones. 
687.72.74.53
LLOGO BAR. Sense traspàs. Avda. Ve-
lòdrem. 50m2. 652.463.024

Compra - Venda
Immobiliària        

PODEU INSERIR ANUNCIS A:

MATARÓ

El Tot Mataró. Ofi cines. 
 Carrer d’en Xammar, 11. 
 Tel 93.796.16.42 
 Per e-mail a info@totmataro.cat

Centre 
 Publicitat Fermalli Maresme 
 Muralla Sant Llorenç, 2.

Pla d’en Boet 
 Papereria Balada 
 Rda. President Macià, 65

Cerdanyola 
 Llibreria Rocablanca Rda Rocablanca, 85  
 Estanco Indiano Carrer Rosselló, 4.

Rocafonda 
 Llibreria 1x2 Pintor Miró, 18

ARGENTONA  
 L?intima Joan XXIII, 3.



Traspassos 
Lloguers        
MULTIESPACIO RUZAFA Alquiler de tras-
teros, almacenes, guardamuebles: www.
multiespacio.es. 93.757.00.80
ES TRASPASSA CAFETERIA per jubilació. 
Zona Nou Parc Central. 627.98.67.48 
/627.98.67.54
LOCALS LLOGUER. 200m2-600€/mes. 
80m2-450€/mes. 93.798.81.06
A L Q U I L O  L O C A L / V EN TA .  Pje.  Mo-
sén Molé. 150m2. 540€ /140.000€ . 
93.790.20.95
ALQUILO PL ANTA BA JA  por meses. 
93.799.68.78
SE ALQUILA HABITACIÓN. 600.703.964
ALQUILO HABITACIÓN 620.073.766
B U S C O  C O M P A Ñ E R A  d e  p i s o . 
696.545.669
SE ALQUILA HABITACIÓN. 93.757.62.35 
/636.81.61.70
L L O G O  T R A S T E R .  Zona C /Madoz. 
627.42.20.72
SE ALQUILA HABITACIÓN. 665.97.51.98
A L Q U I L O  H A B I T A C I Ó N  a  c h i c a . 
685.042.124
ORRIUS GRAN casa 5 habitaciones, jardí 
garatge. 687.54.13.07
P E T I T  E S T U D I  2  t e r r a s s e s . 
687.54.13.07
PIS 2 HABITACIONS, ascensor. Zona esta-
ció. 687.54.13.07
L O C A L  M O LT  c o m e r c i a l .  100m. 
687.54.13.07
PIS 2 HABITACIONS zona marítima. 
687.54.13.07
PIS 100M2, 3 habitacions, 2 banys, 
gran cuina, terrassa, pàrquing, traster. 
687.54.13.07
TRASPASO PELUQUERÍA económica en 
Cerdanyola. 670.892.764
ALQUILO HABITACIÓN 696.548.855

Treball       
TRABAJE DESDE CASA: Confeccione ma-
nualmente: collares, barcos, bolígrafos, 
conejitos, muebles, rompecabezas y ens-
obrar publicidad. 902.55.05.93
PERSONAS COMPETENTES. Oportunidad 
de ingresos extras. Gana de 500 a 2000 
€ al mes. 93.492.73.23 - 647.69.36.85 
www.negociosdesdecasa.com
SE NECESITA PERSONAL para máquina de 
botones con experiencia. Zona Rocafonda. 
93.790.82.32
P E R S O N A L  P A R A  D I S C O T E C A S . 
639.01.38.64 De 9 a 14h.
SE BUSCA PERSONA para trabajar en nue-
va agencia de Viajes de Mataró a partir de 
Septiembre. Imprescindible experiencia. 
info@fvdpublicitat.com
BUSCO TRABAJO, limpieza, restaurante… 
635.998.165
BUSCO FEINA pels caps de se tmana 
696.545.669
SE OFRECE DEPENDIENTA con experiencia 
696.545.669
SE OFRECE CHICA responsable para hacer 
de canguro 696.545.669
BUSCO FA EN A PA R A CA SA .  Mues-
tras, producción… 30 años experien-
cia. 93.796.32.63 /93.790.76.99 
/663.989.214



SE OFRECE CHICA, limpieza, cuidado 
mayores… 663.37.49.94
BUSCO TR ABA JO l impieza  en casa. 
626.217.260
BUSCAMOS PERSONAS en comunida-
des de vecinos, para la venta directa de 
ropa textil hogar. Comisión interesante. 
93.790.75.29
CHICA HACE LIMPIEZA por horas. Referen-
cias. 671.880.594
SE NECESITA OFICIAL /A de peluquería y 
estecicién. 93.757.55.62 Mataró. 
EMPRESA PROMOTORA-CONSTRUCTORA, 
busca auxiliar administrativo/a, para sus 
oficinas en Mataró. Se requiere conoci-
mientos en informática a nivel de usuario, 
(conta plus –factura plus, etc.), nivel FP2 
o módulo superior, carné de conducir y 
vehículo propio. Interesados mandar currí-
culum a info@promocionesmolina.com.
SE OFRECE SEÑORA LIMPIEZA española 
635.058.943
S’OFEREIX con fecció i es talla tira. 
650.083.994
EMPRESA DEL MUNDO de la moda necesita 
modelos con o sin experiencia para diferen-
tes eventos. Chicas a partir 1,65 de altura 
y chicos 1,75. 93.200.71.88
SE NECESITA OFICIALA repunte, bora, 
owerlock. 680.73.76.45
SE OFRECE MUJER de confianza, horas o 
media jornada. 676.683.650
SRA. ESPAÑOLA CON REFERENCIAS y ve-
hículo propio se ofrece para tareas domés-
ticas por las tardes. 687.024.440
CHIC A PA R A GUAYA b u s c a  t r ab a j o 
por horas. Experiencia y referencias. 
620.376.830
M’OFEREIXO PER A TREBALLAR. Noi res-
ponsable, experiència en tracte amb per-
sones, també experiencia en el sector del 
tèxtil. Cerco feina sèria, com a dependent, 
textil… I qualsevol altre feina, aprenc amb 
rapidesa. 662.533.504

Classes       
CANTO. Todos estilos. 670.248.774
REFORÇ ESCOLAR. Matrícula oberta. 
667.534.065
CLASSES: DIBUIX –PINTURA. Estils, tèc-
niques, manga. 637.525.422

Varis       
GRUP D’HAVANERES Mestre d’Aixa. (www.
mestredaixa.com). Havaneres, cançó mari-
nera. Festes majors, festes de carrer, festes 
socials-escolars, casaments, aniversaris, 
etc. Info. 605.68.62.69 - 93.796.10.41 
Extensió 0 (hores oficina). 
CASAMENTS. SOPRANO posa el cant a 
la teva cerimònia. Fes que aquest dia tan 
especial sigui inoblidable. 625.947.230 
Rosa
L’ERMITA DE LES SURERES. Té un lloc re-
servat i gratuït per les vostres cendres. 
REFORMES DE LA LLAR. Cuines, banys, 
terres, etc. Un bon equip de professionals  
al millor preu. 677.59.27.39
PAVIDNET: Neteja, manteniment i abri-
llantats. Pressupost sense compromís. 
93.7577683 - 607.249.790

SE HACEN OJALES y se ponen botones. Tel. 
93.790.82.32
TRANSPORTS LOCAL, NACIONAL, inter-
nacional. Pressupost sense compromís. 
652.94.97.19
URI-SEC (varones). Fuera sondas y paña-
les!. 93.799.61.87 noches.
INFLABLES, LLOGUER. 606.344.933
REFORMAS-INTERIORISMO. 678.457.130 
www.gaudiqualitat.com
NEUMÁTICOS DE OCASIÓN. Todas las me-
didas desde 20€, montados y equilibrados. 
610.26.68.68
TRANSPORTES, PEQUEÑAS mudanzas. 
669.135.491
PINTORES. 671.906.048
PALETA AUTÓNOMO. 651.56.54.10
PALLASSOS, MÀGIA. 609.846.098 Toni 
Cruz.
PINTOR ECONÓMICO. Experiencia, respon-
sabilidad, limpieza. Excelentes acabados. 
629.98.85.98
DETECTIVES. www.collett-detectives.com 
93.755.22.81
CONSTRUCCIONES, REFORMAS. Hago 
lo que nadie quiere hacer. Casas, pisos, 
muros, tejados. 605.217.974
HERBALIFE. Controla tu peso. Quimeta 
93.751.23.72
PINTOR ECONÓMICO. Experiencia, respon-
sabilidad, limpieza. Excelentes acabados. 
629.98.85.98
PINTORES B.B.B. 651.67.36.35
LAMPISTA PARA reformas y remiendos. 
677.458.775

Tarot, vidència...       
E L E N A  TA R O T  8 0 6 . 515 . 615 .  Visa 
972.21.55.90, xat HELENA al 7477. 
Trucarà? Quan?... i tot, comprova-ho!
ECONÓMICO TAROT 806.242.001. Fijo 
0,87€, móvil 1,22€. Visa 93.433.55.37 
Adultos.
E L E N A  TA R O T  8 0 6 . 515 . 615 .  Visa 
902.889.289, xat HELENA al 7477. Tru-
carà? Quan?... i tot, comprova-ho!

Treball       Varis       

més a prop teu

sempre et quedarà internet



La nit del 28 no és la més potent 
del programa, ans al contrari, però 
la gent històricament se l’ha fet seva 
i aquest any també va passar. El No 
n’hi ha prou! donava les darreres 
fuetades i els bars els obligaven a 
tancar. Començava un ball amb La 
Principal de la Nit tocant un turmix 
entre cumbaià, santero i patriòtic i 
els qui vénen llaunes feien l’agost 
encara a juliol. 

Però el millor estava per arribar, 
crònica d’una nit de força graus i molt 
humor. Com fa dos anys s’anunciava 
amb cartells una cursa a pèl a l’estil 
premianenc i fins i tot la banda 
l’anunciava per megafonia. Fins a 7 
joves van despullar-se impertèrrits 
mentre la gent, mig miler, els aplaudia. 
Anaven amb el DNI enganxat al braç 
per evitar el que el 2006 va estar a 
punt d’acabar amb un gran sarau. 

Cap problema
I de problemes no n’hi va haver. 
Els corredors van encendre la gent 
corrent, amb ampolla de cava pel 
guanyador. Acte seguit, i mentre 
molts desfilaven, es va improvisar 
una dormida completa amb la gent 
fent de figures i espontanis inter-
pretant els balls. Va ser un símil de 
la coneguda Patum dels borratxos o 
Patum dels pobres que es fa a Ber-
ga. Amb aquesta dormida de balls 
complets i un pseudo-Desvetllament 
fins la Plaça de Santa Anna es va 
tancar la nit.

La nit del 28 de Santes 
acaba amb la segona 
cursa a pèl

Aquest cop la Policia 
no va internvenir
‹

CUGAT COMAS

La sortida de la cursa va ser molt seguida
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La crisi econòmica està afectant 
l’arribada de turistes estrangers a tot 
l’Estat espanyol i especialment a Ca-
talunya, que durant el mes de juliol ha 
rebut 1.800.000 de visitants, un 12% 
menys que el mateix mes de l’any pas-
sat. Tot i que Catalunya ha registrat el 
descens més important de tot Espanya, 
continua sent la destinació preferida 
per aquelles persones que opten per 
passar les vacances a l’Estat, seguida 
per les Illes Balears i Andalusia, segons 
l’enquesta de Moviments Turístics en 
Frontera (Frontura). Entre les causes, 
la davallada del turisme francès, prin-
cipal mercat emissor de Catalunya, 
que enguany ha preferit viatjar a les 
Balears.

Catalunya continua sent la comu-
nitat preferida per les persones que 
passen les vacances a l’Estat. Des 
de principi d’any ha rebut un total de 
8.440.000 visitants, un 2,9% menys 
respecte el mateix període de l’any 
passat. La segueixen com el destí 
preferit dels turistes internacionals 
Balears (amb 5,83 milions, un 0,9% 
més que en els set primers mesos de 
l’any) i Canàries (amb 5,49 milions, 
un 3,1% més).

Espanya ha rebut la visita de 33,7 
milions de turistes estrangers en els 
set primers mesos de l’any, un 0,2% 
més que l’any passat. Durant el mes 
de juliol, la van visitar 7,1 milions de 
persones, un 8% menys que el juliol 
del 2007. 

Catalunya, tercera comunitat en 
ocupació hotelera
Balears, Canàries i Catalunya són les 
autonomies que han registrat una 
ocupació hotelera més alta el passat 
mes de juliol amb un 86,95%, un 
73,98% i un 70,13%, respectiva-
ment, segons dades de l’Enquesta de 
Conjuntura Turística Hotelera correspo-
nent al juliol de 2008, fetes públiques 
aquest divendres per l’Institut Nacio-
nal d’Estadística. La mitjana estatal 
d’ocupació s’ha situat el passat mes 
en un 66,21%.

Catalunya perd al 
juliol el 12% dels 
turistes estrangers

És la devallada més important 
de l’Estat
‹
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Gaudim fent que el teu negoci funcioni

PER ANUNCIAR-TE A EL TOT MATARÓ : a les oficines del 
Carrer d’en Xammar, 11 :: Tel. 93 796 16 42 - 93 796 10 41 :: Fax. 755 41 06

el

i maresme
MATARÓ
tot

Santa
Sabina de Roma

29
 Agost

Etimològica-
ment signi-
fica “de les 
Sabines”. Ve 
de la llengua 
llatina.

Darrere de 
c a d a  l í n i a 
d ’ a r r i b a d a 
n’hi ha una 
altra de parti-

da. Darrere de cada cosa que assolim, 
hi ha un altre desafi ament.

Ens anem ara al segle II, en la seva 
primera part per aprendre d’aquesta 
santa que sempre tenim un camí obert, 
l’acostament cada vegada més íntim 
amb el Senyor.

Ella va morir l’any 127. Segons 
les Actes dels martiris, era una vídua 
noble i molt rica.

El va ajudar molt a la seva camí 
sant, el seu empleat sant Serafí, un 
sirià tan cristià i tan fervorós que, des 
que es va convertir Sabina, va ser per 
a ella el model perfecte a seguir.

A començaments de la persecució 
d’Adrià, Berilo, que era el governador 
de la província, va arrestar aquesta 
senyora i el seu empleat.

Al sirià li van donar mort tot seguit. 
A ella la van deixar anar per por de 
l’alta classe social a què pertanyia.

Però la llibertat li va durar només 
un any. La van tornar a arrestar a l’any 
següent i va ser llavors quan va sofrir 
la palma del martiri.

Els Bolandistes han provat que va 
ser, de veritat, una màrtir romana.

I de fet, l’any 430 li van dedicar 
ni més ni menys que una basílica en 
el seu honor. Durant molt temps va 
ser una de les estacions del Viacrucis 
durant la quaresma.

Alguns diuen que va lliurar la seva 
casa als cristians com a església. 
Aquest va ser el lloc sobre el que van 
aixecar la basílica o gran església.

Entre els sants que li van professar 
una gran devoció es pot citar sant Do-
mènec. La pintura la representa com 
a algú que dóna almoines, d’altres la 
pinten com una princesa. És patrona 
dels nens amb difi cultats per caminar 
i de les mestresses de casa.



Envellir en el propi domicili                
-Escolta Maria –diu l’Antònia- ara que tens 
a la teva sogra en una residència geriàtrica, 
creus que és el millor lloc per viure quan 
et fas vella?

-No, però què vols fer-hi. Si la seva fi lla 
no la pot tenir a casa seva, menys ho pot 
fer una jove. Quan vius una experiència 
com aquesta, t’adones clarament que els 
vells, en general, com ha passat sempre, 
no els vol ningú. Fan nosa.

-Es així, Maria. Quan han estat més 
bé els vells és quan vivien en la mateixa 
casa diverses generacions, però aquesta 
situació familiar es pot donar per acabada. 
Cada vegada en queden menys.

-Jo crec Antònia, que quan una persona 
es fa gran, el millor que li pot passar és 
envellir en el propi domicili.

-Tens raó, Maria. Però per fer-ho possible 
cal tenir un envelliment actiu. Ser el més 
independent possible i no tenir mandra de 
sortir al carrer per caminar i fer exercici.

-I també altres tipus d’exercici -contesta 
la Maria-, T’has adonat Antònia, que potser 
el millor exercici és ballar, fas exercici i 
t’ho passes bé?

-Però Maria, per ballar cal tenir parella 
i avui dia hi ha moltes vídues grans o 
dones casades amb marits passius que 
no tenen parella.

-Això no és cap problema Antònia, Avui 
s’han posat de moda els balls en línia, 
en els que no necessites parella i t’ho 
passes bomba.

-Jo estic convençuda Maria, que si 
ens mantenim en bona forma física, 
segurament podrem envellir en el propi 
domicili, quan ens fem més grans, si som 
capaces d’intentar fer tot el possible per 
no sentir-nos velles.

Josep Aracil i Xarrié
Membre Consell Sènior de Premià de Mar
cspremia@teleline.es

Solució 
del Tot 
Sudoku 
d’aquesta 
revista 
(número 
1349)

 3 6 8 1 9 2 5 7 4 

 4 2 7 6 3 5 1 8 9 

 9 5 1 7 8 4 2 6 3 

 8 7 2 4 5 3 6 9 1 

 1 3 6 2 7 9 8 4 5 

 5 4 9 8 6 1 3 2 7 

 7 1 4 3 2 8 9 5 6 

 6 8 5 9 1 7 4 3 2 

 2 9 3 5 4 6 7 1 8

sempre et quedarà 

internet



Instruccions:
El Sudoku és un joc d’origen  
japonès que consisteix en 
una quadrícula 9x9 (81 ca-
selles) dividit en 9 caixes de 
3x3. L’objectiu del joc es 
omplir les caselles buides 
amb números del 1 al 9, de 
manera que en cap casella 
3x3 ni en cap fi la ni vertical 
ni horitzontal es repeteixi cap 
número.  Per omplir les case-
lles que resten els números ja 
introduïts serveixen de guia 
per a resoldre el joc. 
NIVELL: MITJÀ

    1 9 2  7 4 

  2 7    1   

 9 5  7    6 3 

  7    3 6  1 

 1    7  8   

   9 8  1   7 

  1  3    5 6 

 6  5  1 7    

   3 5   7

Des de la seva posada en marxa, 
ara fa 11 mesos, el telèfon 016 
d’informació i atenció legal a vícti-
mes de violència masclista ha rebut 
60.132 trucades sobre violència de 
gènere, la majoria realitzades per 
dones tot i que també alguns homes 
han fet ús del servei interessant-se 
per recursos per a ells. La mitjana 
diària de trucades ateses per violèn-
cia de gènere des del 3 de setembre 
de 2007 fi ns el 31 de juliol, va ser 
de 181 trucades (8 per hora). 

Les dones directament afectades 
que van fer consultes van ser 49.109, 
mentre que familiars i amics de les 
víctimes van realitzar el 15,8% de les 
consultes, un total de 9.525 trucades, 
i professionals i entitats públiques van 
efectuar 1.498 trucades.

LAMALLA.NET /ACPG

El telèfon d’atenció de 
la violència masclista 
rep 181 trucades al dia

Catalunya és la tercera 
Comunitat Autònoma en 
l’ús de la línia 016 

‹



Després del retorn a la normalitat quoti-
diana hom es troba al Museu de Mataró, 
del 15 de juny al 15 de setembre, amb 
l’exposició Art religiós del Museu de 
Mataró. Dita mostra es troba emmarcada 
en els actes de la Commemoració del 
Mil·lenari de Santa Maria.

L’exposició presenta una selecció 
acurada de pintures i escultures d’art 
religiós que formen part de les seves 
col·leccions. Algunes d’aquestes peces 
foren salvades durant l’època de la Guer-
ra Civil i emmagatzemades en el llavors 
anomenat Museu del Maresme.

Les obres, compreses entre el segle 
XVI i començaments del XIX, han estat 
estudiades per diferents historiadors de 
l’art de la Universitat de Girona, tasca 
que ha facilitat adjuntar una fi txa per 
situar-les i contextualitzar-les millor.

Un dels altres treballs museístics 
ha estat la conservació i restauració 
de les mateixes en col·laboració amb 
institucions públiques o encàrrecs a 
restauradors professionals.

Per completar l’exposició es pot veure 
una selecció d’exvots pertanyents al 
Museu de Mataró, i una petita mostra 
d’obra religiosa de Jordi Arenas, que va 
ingressar al fons d’art del Museu dins 
del llegat que l’artista feu a la ciutat 
de Mataró.

Exposició engrescadora per a l’estudi 
d’iconografi a religiosa, de diferents estils 
conreats i de la particular visió dels artis-
tes que treballaren la temàtica religiosa 
sobretot a la zona del Maresme en el 
període comprès de quatre segles. 

…Art religiós del 
Museu de Mataró

ÀLVAR SÁEZ I PUIG
Historiador de l’Art





“Tenim pendent 
vendre el producte” 

Defi neix-te

Em considero molt normal i 
enamorat del què faig. No faig 
les coses a mitges, sinó que 
m’entrego al cent per cent

Un llibre

 “El noi del pijama de ratlles”, 
de John Boyne

Una pel·lícula

“Amélie”, de Jean-Pierre Jeunet 

Un viatge

Tornar a algun país de l’Àfrica negra

Una via d’escalada

Margalef, a Tarragona, pel lloc, 
l’entorn, la roca... Hi ha llocs molt 
bons per escalar però com a Cata-
lunya enlloc

Un somni

El reconeixement de l’escalada com 
a esport

Toni Roy, 
de pujada i vertical

Tot va començar a l’adolescència, 
quan Roy va començar a escalar 
per afi ció amb els amics durant 
els caps de setmana. Avui dia, és 
el responsable de l’escalada a nivell 
estatal. “El meu paper no és tant 
d’entrenador, sinó de gestió”, diu 
Toni Roy. La seva entrada a la fede-
ració va ser casual, com explica ell 
mateix: “Buscaven una persona que 
no estigués al món elitista i tancat 
de l’escalada, sang nova, i casual-
ment passava jo per allà”, afi rma. 
El van designar team manager, és 
a dir, el responsable de l’equip en 
les competicions. “És el delegat de 
l’equip, qui organitza els viatges i 
va amb l’equip”, puntualitza Roy.  

Però aquesta no és la seva úni-
ca feina a la federació espanyola, 
actualment. Entre els seus càrrecs 
és seleccionador des de principis 
d’aquest any. “He d’escollir qui 
ens enduem i qui competeix a 
les competicions internacionals”, 
explica l’escalador. De fet, Toni 

Roy va agafar el relleu de Toti Valés, 
l’anterior seleccionador, que també és 
de Mataró. “Quan ell va plegar em va 
proposar seguir amb el seu càrrec i la 
federació ho va acceptar”, explica el 
team manager. 

Toni Roy dedica tot el seu temps 
a l’escalada: és monitor, treballa a la 
federació i és representant comer-
cial de diverses marques de material 
d’escalada. “Fins l’any passat era 
propietària d’una empresa de teixit 
que fi nalment vaig tancar per poder 
treballar en feines relacionades amb 
l’escalada”, diu el seleccionador. 

A més, Roy dedica molts esforços 
per unir l’escalada i la seva ciutat, 
la capital del Maresme. “Una de les 
meves il·lusions és aconseguir por-
tar una competició internacional a 
Mataró”, confessa l’escalador. A la 
pràctica ja han començat els diàlegs 
amb l’Ajuntament, que de moment 
no tanca les portes a un projecte 
d’aquestes característiques. 

LAURA ARIAS

Apunts

FOTO: XÈNIA SOLA

Seleccionador d’escalada de la federació espanyola 

Una de les mancances de l’escalada esportiva, segons el selec-
cionador de la federació estatal, és la mala comunicació que 
s’ha fet fi ns ara. “Des de les organitzacions i la federació no 
hem sabut vendre o oferir una imatge al públic general”, opina 
Toni Roy. El ressò d’aquest esport és reduït, especialment si es 
té en compte la quantitat d’escaladors que practiquen aquest 
esport. El team manager d’escalada de la federació espanyola 
creu que “la clau és vendre el producte a través dels mitjans 
i especialment la televisió”. En aquest sentit, Roy compara 
l’escalada amb el surf per les imatges que projecten i els estils 
de vida que comporten. Afortunadament, la federació inter-
nacional està tramitant l’entrada de l’escalada esportiva als 
Jocs Olímpics, un procés llarg però esperançador.

‹ “Els organismes no hem sabut transmetre 
l’escalada”, afi rma Toni Roy





DIVENDRES, DIA 29 D’AGOST

A les 10 de la nit: 
XIV 24 HORES DE FUTBOL SALA 

DISSABTE, DIA 30 D’AGOST

A les 6:30 
CERCAVILA DE GEGANTS

A les 8,00: 
INAUGURACIÓ OFICIAL DE LA 
FESTA POPULAR DE CIRERA

A les 9,30: 
CORREFOC.

A les 10:30 nit:
BALL DE REVETLLA

A la 1: 
MACRO-DISCO i FESTA DE 
L’ESCUMA

DIUMENGE, DIA 31 D’AGOST

A les 8: 
MATINADES

A les 8,30: 
XVIII CURSA POPULAR 

A les 6: 
CONCURS DE DISFRESSES 
INFANTILS

A les 7: 
BALL DE DISFRESSES 

A les 9,30 nit: 
GRAN ESPECTACLE DE 
VARIETATS “TONI ROVIRA I TU”

DILLUNS, DIA 1 DE SETEMBRE

A les 9 nit: 
MÚSICA: LA RUMBÉ

DIMARTS, DIA 2 DE SETEMBRE

A les 9 nit : 
TEATRE: CLOWN

A les 10: 
CINEMA A LA FRESCA

DIMECRES, DIA 3 DE SETEMBRE

A les 8: 
MÚSICA I POESIA: ESTUDIO LOKAL

DIJOUS, DIA 4 DE SETEMBRE

A les 9: 
MAIRA COMALAT i SOUNDLAB4

A les 10: 
CINEMA A LA FRESCA

Cirera comença avui la seva 
setmana de festa popular

D’entre totes les festes i serenates 
de barris i carrers de Mataró, la 
que per gent i dimensió destaca 
més és la que celebra Cirera, a 
cavall del darrer cap de setmana 
d’agost i el primer de setembre. 
La fórmula acostuma a ser la ma-
teixa, el programa varia poc però 
tots els actes tenen gran requesta 
gràcies a l’actiu veïnat del barri 
i a la gent de tota la ciutat que 
s’hi acosta. 

La Festa Popular de Cirera 
arriba avui divendres al seu punt 
d’inici i tindrà en aquest mateix 
cap de setmana una concentració 
dels pesos pesats del programa. 
D’entrada, avui mateix comença 
el torneig de futbol sala de 24 
hores, arriba a la catorzena edició 
i seguirà sent un èxit d’ambient i 
participació.

Dissabte, inauguració
Serà dissabte, però, quan la cosa anirà 
de debò. Ja abans de la inauguració ofi -
cial de la festa, hi haurà la cercavila de 
gegants com a acte més destacat però 
ja abans hauran tingut protagonisme 
els cotxes d’època que aixequen dèries 
i passions. 

A quarts de deu de la nit, de la foscor 
de Cirera naixeran Momerota, Diablesses 
i Drac per al llarg correfoc que voldrà 
cremar tres quarts de barri. 

Retornats a l’escola de Cirera –autèn-
tic centre d’operacions de tota la festa i 
epicentre de la gran majoria d’actes– hi 
haurà ball de revetlla i macro-discoteca, 
ja al tard, amb la concorreguda festa de 
l’escuma.

Diumenge, les varietats
Situem-nos a diumenge. Matinades, cur-
sa popular, matinal motera i gimcana i 
xocolatada infantil com aquell qui no vol 
la cosa. A la nit la palma de l’endurà la 
disfressa com a protagonista amb balls i 
concursos primer de la canalla i després 

dels més grans. 
Tot desembocarà al gran espectacle de 

varietats ‘Toni Rovira i tu’, un programa 
del Canal 25 de televisió que es farà en 
directe i exclusiva amb streapers, can-
tants, animadors i dos mites com són els 
cantants Josmar i Bernardo.

Entre setmana, esports i Pati de 
les Moreres
A partir de dilluns i abans que divendres 
que ve comenci el segon cap de setma-
na fort de les festes, el protagonisme 
se l’enduran els jocs d’entreteniment 
i els esports que ompliran d’activitats 
les tardes i vespres amb sengles tor-
nejos del que calgui i més i també una 
interessant oferta de cultura amb el Ci-
nema a la Fresca i les activitats al Pati 
de les Moreres.

Al Pati hi haurà rumba dilluns amb 
la revelació del moviment, La Rumbé, 
l’endemà teatre i dimecres audició amb 
David Patricio. Acabarà el cicle Maira 
Comalat i l’orquestra SoundLab4.

Extracte del programació: 
Del divendres 29 d’agost 
al dijous 4 de setembre

Les fi gures, la festa de 
l’escuma i les varietats, 
protagonistes

‹
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La Serenata més antiga de les que en-
cara es conserven a la ciutat és la que 
organitzen i celebren cada any els veïns 
i veïnes del Carrer de Sant Ramon. 

Després d’un preludi el passat cap 
de setmana, el gruix d’actes comença 
aquest vespre mateix amb una enlairada 
de coets, seguida de festa infantil i el 
pregó de la Serenata a càrrec de Sergi 
Penedès, regidor de Cultura. Al tard hi 
haurà Havaneres, amb grups de nivell 
comprovat.

Dissabte, dia fort
Dissabte, dia 30 i vigília de Sant Ra-
mon, la salsa del programa la posaran 
altre cop després dels coets i els jocs 
infantil, un concurs de dibuix, un parc 
d’infables. Ja a la tarda hi haurà sarda-
nes, un sopar de germanor amenitzat 
per un grup de “Mariachis” i el ball de 
Serenata que s’allargarà fi ns les tres de 
la matinada, quan hi haurà castell de 
focs i espetec fi nal.

El dia del patró, aquest mateix 
diumenge, se celebrarà amb honor i 
solemnitat, primer amb la missa en 
honor a Sant Ramon a l’Església de 
l’Antic Hospital on es recordaran, tam-
bé, es difunts del carrer. La matinal la 
rematarà la gran arrossada que es farà 
al pati de l’escola Joan Corominas. Co-
lofó fi nal a una Serenata com la que no 
n’hi ha dos.

El Cruïlla arriba a Barcelona 
amb un gran festival d’un dia

Enguany el festival de música Cruïlla 
de Cultures que organitza la Casa de la 
Música popular tindrà un segon plat. Es 
tracta del Cruïlla de BCN, aquest germà 
petit del festival que omple de concerts 
i música els juliols de Mataró, se cele-
brarà aquest dissabte al Parc del Fòrum 
de Barcelona. Aquest nou festival a di-
ferència del seu germà gran és d’un sol 
dia, tot i que tots aquells que s’acostin 
aquest dissabte al Parc del Fòrum podran 
gaudir de tota una varietat de grups i 
estils musicals que podrien veure en un 
festival de molts més dies. I tot per un 
preu mòdic de 25 euros que és el que val 
l’entrada anticipada, l’entrada a taquilla 
valdrà 30 euros. 

Al recinte del festival hi haurà 2 esce-
naris que funcionaran de forma alterna,  
per tal de que tots els assistents puguin 
veure totes les actuacions. Pel que fa al 

cartell del festival, destacar que el Cruïlla 
BCN continua amb la línia festiva que ha 
caracteritzat el festival Cruïlla a Mataró 
en els últims anys. Asian Dub Foundation 
i Le Peuple de l’Herbe són les dues for-
macions de referència internacional. 

Estils músicals per a tots els gustos
Tiken Jah Fakoly i Morodo representaran 
l’escena reggae del festival, mentre que 
el gran exponent de l’escena mestissa, 
Amparanoia també hi estarà present en 
un concert que es troba dins de la gira de 
comiat dels escenaris. El festival també 
comptarà amb la rumba de D’Callaos,  
la barreja de reggae, punk i rumba de 
Canteca de Macao, la música electrònica 
de Zuco 103.

La Serenata celebra 
que diumenge és 
el dia de Sant Ramon

Sergi Penedès farà el pregó 
i l’arrossada clourà la festa
‹Asian Dub Foundation, 

Amparanoia, D’Callaos, Morodo 
i Canteca de Macao són alguns 
dels grups que actuaran aquest 
dissabte al Parc del Fòrum 

‹

REDACCIÓ
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Les Santes-Escorxador també 
s’apunta a la festa

La febre festiva torna a Mataró quan 
hi tornen els que han pogut marxar de 
vacances i esclata ja aquest cap de set-
mana al barri de Les Santes-Escorxador 
com també ho fa a Cirera o al Carrer de 
Sant Ramon.

A l’Escorxador la festa presenta un 
ajustat programa amb varietat d’activitats 
perquè veïns de tota edat i gustos hi 
trobin el raconet per celebrar la festa 
popular. Els més marxosos ja avui di-
vendres, a les deu de la nit, podran tirar 
de la discomòbil que s’instal·larà i que 
retronarà els èxits d’avui i sempre. La tar-
da de dissabte, en canvi, serà pels més 

petits i les més petites amb gegants i ball 
infantil abans que a la nit hi hagi el gran 
ball de dissabte de la festa.

Pel diumenge 31 hi ha programats 3 
actes, un vermut animat per la Banda 
Ciutat de Mataró, un espectacle infantil 
a primera hora de la tarda i al vespre una 
cantada d’havaneres.

Discomòbil avui divendres 
i ball demà dissabte copsen 
l’oferta festiva

‹

REDACCIÓ

El vermut de l’any passat va ser un èxit

L’arrossada popular de l’any passat



per María Olga Cid Cuadras
Parapsicòloga legalitzada, diplomada i col·legiada, l'hi ofereix els serveis de tarot, quiromància, clarivi-
dència, magnetisme, hipnosi, mediumnitat, cartes astrals, amulets de protecció, problemes de parella 
i laborals, solució de problemes paranormals, anàlisi de somnis, tècniques antiestrès, antitabaquisme, 

relaxació, antiinsomni, desenvolupament de facultats psíquiques, refl exoteràpia o quiromassatge.

 Tlf. 609 30 13 20 hores a convenir
C/Fidies, 1-3, bjo. 3ª - Mataró • C/ La Pau 2, esc-C 1º3ª - Fanals (Lloret de Mar)

LLEÓ (23/7 al 23/8)

Venus en el teu signe et brinda 
bones oportunitats de conquerir 

la persona que t’agrada, però el planeta es 
manifestarà si tu l’actives i poses en marxa 
les teves armes de seducció. El que pot 
semblar una oportunitat pot acabar sent 
una utopia. Setmana en general sense 
contratemps.

BESSONS (22/5 al 21/6)

Els teus desigs poden ser opo-
sats als de la teva parella, però 

amb el diàleg i molta comprensió podeu 
arribar a un acord. L’important és no per-
dre el respecte. A la feina convertiràs un 
obstacle en un repte que superaràs. Les 
circumstàncies et plantejaran un problema 
que tindrà solució.

CRANC (22/6 al 21/7)

Amb els desigs en plena ebu-
llició, el que se’t posi al cap 

haurà de materialitzar-se ja. El problema 
sorgirà si les persones del teu entorn et 
porten la contrària, difícilment et faran 
canviar d’idea. Podrien proposar-te tornar a 
col·laborar en un assumpte comercial, pot 
ser que tot hagi canviat i ara surti bé.

VERGE (24/8 al 23/9)

Tindràs l’oportunitat d’apropar-
te a la persona estimada, de 

declarar-te i mostrar-te com ets sense 
reserves. Desinhibeix-te, deixa’t portar per 
la passió és el teu moment, viu-lo. Tota la 
setmana et resultarà positiva, però dijous 
estaràs més inspirat per prendre decisions 
que afecten la teva economia.

BALANÇA (24/9 al 23/10)

El que et lliga al passat possi-
blement sigui el que no et deixa 

avançar en les teves relacions. Perquè una 
nova aventura sentimental fructifi qui, has 
de deixar espai i llibertat sense lligams. 
Propostes comercials interessants però 
que possiblement no siguin tangibles, de 
moment projecta el que puguis resoldre.

ESCORPÍ (24/10 al 22/11)

Les circumstàncies no s’alien en  
contra teu, possiblement siguis 

tu el que s’entossudeix a veure les coses 
pitjor del que hi ha. A partir de dimecres el 
teu humor canviarà gràcies a les atencions 
d’una persona. En el tema laboral, llevat 
que estiguis de vacances, t’encarregaran 
més responsabilitats.

SAGITARI (23/11 al 21/12)

Les teves expectatives amoroses 
es compliran sempre que no exi-

geixis. Estima sense condicions, sense passar 
comptes, sense retrets. Estima pel plaer 
d'estimar, és el que més et valoraran. Si has 
acabat les vacances no tornis al vici de les 
presses. Setmana de molta activitat possible-
ment es deu al teu nivell d’exigència.

CAPRICORN (22/12 al 20/1)

Passar més temps amb els teus 
éssers estimats és una cosa 

que t’has proposat i que no sempre pots 
complir. Canvia d’activitat i demostra que 
són la base de la teva vida i tot s’arreglarà. 
Una setmana amb pocs al·licients, canvia 
la teva actitud, aposta pel positiu i res del 
que emprenguis resultarà complicat.

AQUARI (21/1 al 19/2)

Amb el cap immers al teu món, 
probablement no estiguis atent 

als detalls que contribueixen que les 
relacions siguin més fàcils. Busca el teu 
equilibri interior, és el bàsic per estar bé. 
La sort es manifestarà si la impulses i 
aprofi tes els teus dons. Valora’t més del 
que ho fas.

PEIXOS (20/2 al 20/3)

Tindràs màgia i encant, seràs 
irresistible. Pots viure moments 

inoblidables, un idil·li a trenc d’alba o una 
aventura fugaç, estigues preparat, pots 
passar-te la meitat de la setmana dormint, 
si no controles les festes. La dispersió serà 
la teva perdició aquests dies, la teva feina 
i el teu cap es queixaran.

ARIES (21/3 al 20/4)

La setmana comença alterada. 
Dilluns et provarà bastant mala-

ment, si ets capaç de riure’t de les teves 
pròpies actituds, li donaràs la volta als 
esdeveniments i et sentiràs feliç. El cap de 
setmana serà millor del que esperaves. A la 
feina t’ocuparàs de molts assumptes alhora 
encara que no seran d’envergadura.

TAURE (21/4 al 20/5)

Et sentiràs pres d’una gran agita-
ció, sobretot els primers dies de 

la setmana. Tindràs tendència a parlar, a 
voler expressar els teus sentiments de for-
ma desproporcionada, controla’t. Cuida’t 
doncs, els teus nervis et poden trair. Les 
presses no van amb tu, tens un ritme i si 
te l’alteren no rendeixes igual.





Exitosa Garrinada 2008 que 
acaba amb una gran participació 

Exitosa Garrinada 2008 que va comptar 
amb una excel·lent resposta del públic 
i un alt nivell en totes les actuacions. 
Enguany la festa del jovent repicatruges 
es va tancar amb èxit total, amb el típic 
sopar popular amb un porc a la brasa, i la 
traca fi nal amb els concerts de D’Callaos, 
El Belda i el conjunt Badabadoc i Se 
Atormenta una Vecina que van fer vibrar 
el públic. 

Gran estrena
Després de la tarda esportiva, amb un 
concorregut 3x3 de bàsquet, i la rua 
des dels focs fi ns al Bernat Riudemeia 
a càrrec dels Always Drinking Mar-
ching Band, la Garrinada va començar 
a escalfar motors amb el mestissatge 
de Reig Bord, entre concert i concert  
l’espectacle d’inauguració va sorprendre 
els presents, i el plat fort del primer dia: 
els Ai Ai Ai que van convèncer amb la 
seva festa rumbera demostrant que per 
ells no passen els anys. 

El segon dia de la Garrinada va conti-
nuar amb la tònica del primer. Més públic 
que mai en una animada Caipirinyada i 
una nit de concerts que van acabar amb 

Nivell al Concurs 
d’aixecament de càntirs 
2008 

     Marga Bagot i Mingo Ginestà van 
ser els guanyadors
‹   La festa del jovent 

repicatruges va omplir tots els 
dies el Bernat Riudemeia

‹

Dilluns  4 d’agost es va celebrar el Con-
curs d’aixecament de Càntirs 2008, una 
de les cites més especials i atractives de 
la Festa del Càntir d’Argentona. Enguany 
els dos guanyadors van ser argentonins, 
la Marga Bagot que repetia victòria, i 
el Mingo Ginestà que s’estrenava en el 
palmarès del concurs. 

En categoria femenina va repetir tri-
omf la Margarida Bagot que des de l’any 
2000 guanya el concurs, que va aixecar 
el càntir de 110 quilos, per sobre dels 
90 que havia aixecat l’any anterior. En 
categoria masculina la sorpresa va ser 
que cinc anys després es va poder amb 
el càntir gros de 
200 quilos. Primer 
va ser Joan Gon-
zàlez amb un temps 
de 2’45’’ gairebé al 
límit de 3 minuts 
que tenen, i pocs 
instants després el 
Mingo Ginestà tam-
bé ho va aconseguir, 
però amb 7 segons 
menys, aconseguint 
guanyar així el con-
curs 2008.

la festa de La Pegatina que van fer moure 
a tothom amb la seva nova rumba festi-
va. Pocs minuts després de les sis de la 
tarda ja es preveia que la Caipirinyada 
seria un èxit veient la cua llarguíssima 
que hi havia per comprar els tiquets. 
L’acte va estar animat per Ràdio Garri-
na, que enguany van fer dos concursos 
que ja són tot un clàssic: el concurs de 
crits i el de comptar garrins. I a les vuit 
l’incombustible cantautor Miquel del 
Roig va fer ballar el personal tancant 
una gran Caipirinyada.

En conjunt, gran valoració d’una fes-
ta que any rere any es consolida en tots 
els sentits.

El darrer dia, amb el Belda i D’Callaos

argentona
totmaresme

cat



l’any arribava a la 58a edició. A part de 
totes les activitats tradicionals, com ara 
els espectacles infantils, les cercaviles, 
l’aixecament del càntir, la cursa popular  
i la pedalada popular, les exhibicions de 
fang i els tallers de rakú, la Garrinada... 
la Festa Major 2008 va recuperar tradi-
cions genuïnament catalanes. Per això 
es van celebrar el 1r Trofeu de Bitlles 
Catalanes i es va tornar a representar el 
Ball de Gitanes que rememora el ball que 
fa segles exhibien les famílies d’ètnia 
gitana quan arribaven al poble durant 
la Festa Major.

Més participació que mai a les festes 
d’Argentona 2008 

Després de quatre dies carregats 
d’activitats, d’alegria i, sobretot, de mol-
tíssima calor, la Festa Major d’Argentona 
va tancar com sempre la festa el 6 
d’agost. La festa va cloure amb les ha-
vaneres, l’últim cercavila del senyors de 
Burriac, la pedalada popular i com no 
podia ser d’una altra manera, amb el 
ball de fi  de festa amb l’Orquestra Gi-
rasol, a la plaça nova, i amb la darrera 
nit de concerts de Garrinada al Bernat 
de Riudemeia.

Festa d’efemèrides
La Festa Major d’enguany ha estat mar-
cada per dos efemèrides importants: els 
50è aniversari dels gegants de la Vila, 
els senyors de Burriac, i la 10a Repica-
tronada a la plaça Nova organitzada pels 
Diables d’Argentona, una descàrrega de 
so al punt de la una del migdia. I parlant 
de xifres, cal assenyalar que el càntir de 

   L’organització està contenta 
amb l’afl uència de públic

‹

Domènech Lladó es proclama cam-
pió del món infantil d’UCI - Trial
L’argentoní, de només nou anys, va aconse-
guir el títol de campió del món en l’última 
prova disputada a Alemanya l’últim cap 
de setmana de juliol. L’esport en qüestió 
és l’UCI-TRIAL una modalitat de ciclisme 
per circuits tancats d’induro que exigeix 
molta precisió i força als seus practicants. 

“Els Pirates” arriben al Museu del 
Càntir l’1 de setembre
El Museu del Càntir organitza el curset in-
fantil “Els Pirates” els cinc primers dies de 
setembre. Les inscripcions s’han de fer al 
mateix museu i les places són limitades.  Els 
més petits ja es poden preparar per trobar un 
tresor amagat fent servir el Mapa del Tresor,  
i crear el seu propi cofre pirata. 

NOTÍCIES BREUS

Argentona penja la bande-
ra del Tibet durant els Jocs 
L’Ajuntament d’Argentona durant tots 
els dies que han durat els Jocs Olímpics 
que s’han celebrat a Pequín, va penjar 
al capdamunt de l’edifi ci consistorial la 
bandera del Tibet com a mesura de pro-
testa contra el govern xinès. Aquesta és 
una acció de denúncia  de l’ajuntament 
d’Argentona contra els abusos que les 
autoritats xineses cometen contra la 
comunitat tibetana. El ple municipal 
va acordar aquesta mesura en suport 
dels drets humans i per sensibilitzar la 
població de la vila.

Rècord de participació 
a la cursa popular
A les 10 del matí del dia 5 d’agost,  
des de la Plaça Nova, es va donar el 
tret de sortida a la vint-i-novena CUR-
SA POPULAR. La xifra de participació 
d’enguany va ser de rècord, ja que fi ns 
a  tres-cents cinquanta-sis atletes de 
totes les edats van recórrer els cinc qui-
lòmetres del circuit. La cursa va acabar 
amb una sindriada per als participants. 
El guanyador en categoria masculina 
va ser Xavi Sànchez amb un temps de 
16’28’’ minuts, seguit de Khalid Ka-
jith amb 16’34’’ i Guillem Fernández 
amb 16’48’’.  En la categoria femenina 
es va imposar la Regina Mola amb un 
temps de 19’ minuts, la segona clas-
sifi cada va ser Laura Celdran amb que 
va el circuit amb 22’ minuts, mentre 
que Judith Artigas va ser tercera amb 
un temps de 23’ minuts. 

argentona

Imatge del cartell de l’Argimtona



Mar, on ha quedat intervingut el material 
que ha passat a disposició judicial.

Un mercat molt suculent
La Guàrdia Civil ha fet a Catalunya, 
al llarg del primer semestre de l’any 
2008, un total de 136 actuacions per 
delictes contra la propietat industrial i 
intel·lectual, en les quals han estat detin-
gudes 109 persones i imputades un total 
de 36. El gènere intervingut ascendeix a 
més de 14.000.000 euros.

El Mercat de Flor i Planta de  
Vilassar de Mar celebra 25 anys

El Mercat de la Flor i Planta Ornamen-
tal de Catalunya, de Vilassar de Mar, 
commemora el pròxim mes de setembre 
el seu 25 aniversari. L’actual president 
del mercat, Josep Vizcarro, afi rma que 
la celebració d’aquest quart de segle 
d’història s’afronta amb ‘il·lusió’ i amb 
el repte d’esdevenir centre logístic a la 
zona de l’Euromediterrània. ‘Tenim la mi-
llor i més important oferta de fl or i planta 
del sud d’Europa’ va assenyalar Vizcarro.  
Aquestes ambicioses aspiracions no es 
contradiuen, però, amb la fi losofi a del 
mercat de ‘fi delitzar’ i ‘tenir cura del 
client’. Actualment, el mercat, que és 
una entitat assembleària, compta amb 
436 socis i més de 2.000 clients.

Actes commemoratius
Per celebrar el seu 25è aniversari, el 
Mercat de la Flor i Planta Ornamental 

Caldes d’Estrac organitza 
les ja tradicionals 12 hores
de concerts a la platja

Els concerts começaran aquest 
dissabte a les set de la tarda
‹Després de 25 anys el mercat 

vol convertir-se en el centre 
logístic de l’Euromediterrània

‹

Es renova la xarxa  
d’abastament d’aigua de 
l’Alt Maresme

Les obres arriben a Canet de 
Mar 
‹

REDACCIÓ REDACCIÓ

Les obres del segon tram de la interconnexió 
d’abastament d’aigua entre Arenys de Mar i 
Santa Susanna han començat aquesta set-
mana. Els treballs es fan a la zona situada 
entre el tanatori i la ronda Doctor Manresa 
de Canet de Mar. Paral·lelament es fan una 
sèrie de cates per localitzar les canalitzaci-
ons dels diferents serveis. 

Aquesta actuació forma part d’un pro-
jecte a gran escala que consisteix en la 
substitució de l’artèria principal de dis-
tribució en alta de l’Alt Maresme, que es 
troba en mal estat i, per tant, ha provocat 
diversos problemes d’abastament en les 
diverses poblacions de la zona. També es 
connectarà aquesta mateixa xarxa amb 
el sistema Ter-Llobregat, que gestiona 
Aigües Ter-Llobregat (ATLL).

La Guàrdia Civila requisa gènere  
falsifi cat a Malgrat de Mar 

La Guàrdia Civil ha decomissat gènere 
falsifi cat per valor de 388.391 euros 
en un magatzem de Malgrat de Mar. 
El material confi scat consta de 2.726 
samarretes, 3.502 viseres i 1.648 pi-
lotes, totes elles amb diferents escuts 
de seleccions de futbol i clubs esportius 
del continent europeu, articles que tenen 
una gran sortida comercial gràcies a la 
demanda dels joves i dels extrangers. La 
Guàrdia Civil ha detingut una persona i 
ha instruït diligències per un presumpte 
delicte contra la propietat industrial i 
intel·lectual, que han estat entregades al 
Jutjat d’Instrucció número 1 d’Arenys de 

Les més de 8.000 peces de 
roba confi scada tenen un valor  
pròxim en el mercat de 400.000 
euros

‹

La popular ‘Dormida’ de Caldes d’Estrac 
arriba aquest dissabte a la quinzena 
edició que, com ja és habitual, preveu 
una llarga nit plena de concerts que 
començarà  a les set de la tarda i es per-
llongarà fi ns la matinada de l’endemà. 
En total seran gairebé dotze hores de 
festa, amb l’actuació de set grups de 
folk, rumba i fl amenc, com Mecatxis o 
La Pegatina. 

Durant les primeres hores també hi 
haurà activitats infantils. L’Ajuntament 
de Caldes d’Estrac i la Diputació de Bar-
celona donen suport a aquesta iniciativa 
organitzada per la colla de diables de 
Caldes i que va néixer l’any 1993 per 
pal·liar la manca d’oferta cultural per 
als joves a la població.

de Catalunya ha organitzat el Primer 
Simposi Internacional de les Cultures 
Florals, que tindrà lloc del 15 al 17 
de setembre. També s’editarà ‘25 anys 
de Mercat’, un recull fotogràfi c de tira-
da limitada per als socis, que retrata 
l’evolució del sector de la fl or i la planta 
ornamental a Catalunya. El vestíbul de 
la seva seu acull actualment una mostra 
amb algunes d’aquestes fotografi es, que 
plasmen en imatges el més destacat de 
la trajectòria de l’entitat.

RED. REDACCIÓ

Imatge del mercat 

Imatge del gènere falsifi cat





MARIA TERESA JULIÀ

CLAVECINISTA I CONCERTISTA

ESPECIALITZADA EN LA RECERCA DE LA MÚSICA ANTIGA

“Sóc rus, rus, rus fins el moll de l’os”. 
“Aquesta nit estic trist perque avui 
passejant pel bosc no he trobat cap vio-
leta”. Aquestes frases estan extretes de 
la voluminosa correspondència que van 
intercanviar TXAIKOVSKI i NADESHDA 
von MECK. Els primers assajos de com-
posició de Txaikovski no varen tenir èxit 
fins que troba la mecenes Nadeshda von 
Meck, benefactora també de Debussy. 
Nadeshda li proporciona totes les neces-
sitats materials però en un curiós pacte, 
manifesten que no s’han de veure mai 
i només podran relacionar-se per mitjà 
de la correspondència.

Piotr Ilich Txaikovski neix l’any 1840 
a Votkinsk (Rússia), un gran centre 
metal·lúrgic a l’est de Moscou, fill d’una 
família benestant. Txaikovski ve al món, 
el mateix any que moria el gran violinista 
Paganini i que Clara Wieck es casava 
amb el compositor Robert Schumann. El 
compositor rus, coetani dels escriptors 
francesos Alphose Daudet i Émile Zola, 
des de la infantesa sent atracció per a 
la música, encara que li produïa una 
veritable neurosi. 

Durant els anys d’estudiant, a l’Escola 
de Dret, descobreix els poemes d’Apujtin  
els quals li provoquen una forta impres-
sió. Txaikovski, influenciat per les obres 
dels mestres Glinka i Mússorgski, es 
convertirà en el primer compositor rus 
internacionalment reconegut.

Després de deixar el càrrec de funcio-
nari estatal en el Ministeri de Justícia, 
P.I.Txaikoski s’inscriu en el Conservatori, 
recentment inaugurat, de Sant Peters-
burg (1862). Aquest fet seria decisiu pel 
destí del músic rus. El compositor, en 
tota l’obra musical, exhibeix el seu gran 
lirisme acompanyat d’una admirable 
inspiració, però revelant també, un gran 
nombre de preocupacions i angoixes. 

La convivència amb la seva esposa 
Antonina Miliukova tampoc l’ajuda a 
guarir els seus conflictes existencials, 
més aviat el condueixen a una situació 
insostenible.

Piotr Ilich Txaikovski (1)





GA DNE A             C O N C E R T S

CRUÏLLA BCN
30/08/08, Espai Fòrum

El format és relativament diferent ja que pas-
sem a un festival d’un sol dia. Serà el dissabte 
30 d’Agost, de les 17hs. fi ns a les 4hs. del matí, 
al Parc del Fòrum en 2 escenaris. El cruïlla 
BCN segueix en la línia festiva que caracterit-
za Cruïlla de Cultures. La referència seran sens 
dubte la formació Asian Dub Foundation. Amb 
disc nou sota l’aixella, el grup que millor fusio-
na hip-hop, ragga i drum’n’bass amb els sons 
indis tradicionals, donarà en el Cruïlla el seu 
únic concert de l’estiu a Catalunya. 

Altra referència serà el grup Le Peuple de’l 
Herbe que va omplir l’Apol·loen la seva última 
visita. L’escena reggae també estarà represen-
tada amb: Tiken Jah Fakoly, un dels artistes més 
compromesos i respectats de la música africa-
na avui dia, i Morodo, la veu més distingida del 
ragga nacional. En plena gira de comiat sem-
blava indispensable la presència d’Amparanoia: 
una de les veus més signifi catives de l’escena 
mestissa no es podia perdre aquesta cita. Hi 
seran Canteca de Macao i el grup D’Calleu-vos. 
Estaran Zuco 103, barreja d’electrònica amb 
ritmes brasilers i tocs de jazz, que fa que als 
seus concerts la intensitat i l’emoció estiguin 
garantides. També hi serà Reigbord, dels millors 
representants de la renovada rumba catalana. 
Per a acabar dues formacions enèrgiques: 
l’Always Drinking Marching Band, fanfàrria fresca 
i original que reuneix deu músics i un clown 
al voltant de desbaratades versions de temes 
coneguts i composicions pròpies, i La Banda 
del Surdo des de Girona. El festival, fi del a la 
fama del seu germà el Cruïlla de Cultures, vol 

ser un festival proper 
i per això proposa un 
preu baix en compa-
ració al nivell artístic: 
25€ anticipada i 30€ 
a taquilla.

MAURICI JIMÉNEZ

MAURICI JIMÉNEZ

CASA DE LA MÚSICA POPULAR
c/Serra i Moret, 6. Mataró
Dimecres 17/09/08: LAGUNA
Divendres 19/09/08: NO WAY OUT
Dimecres 24/09/08: BREAKDOWN COLLAPSE
Divendres 26/09/08: NARCIS PERICH
Dissabte 27/09/08: COL·LEC. DE MUSICS

SALA APOLO
c/Nou de la Rambla, 113. Barcelona
Divendres 29/08/08: DJ FRA+JUAN B
Dissabte 30/08/08: MR.CAPONE-E
Dilluns 1/09/08: FLAMENCO-OBSESSIONS
Dimecres 03/09/08: DJ MATAHARI&LEFREAK
Dijous 04/09/08: MAYTE MARTIN
Divendres 05/09/08: LACROSSE+DJ COCO
Dissabte 6/09/08: MAYTE MARTIN
Diumenge 7/09/08: LOS DOMINGOS LUNARES

SIDECAR FACTORY CLUB
Plaça Reial, 7. Barcelona
Dilluns 01/09/08: ANTIKARAOKE
Dilluns 08/09/08: ANTIKARAOKE

RAZZMATAZZ CLUBS
Almogàvers, 112. Barcelona
Divendres 29/08/08: SELFISH CUNT+ DUBFIRE
Dissabte 30/08/08: THE PRESETS+E.PEARSON
Dimecres 03/09/08: ANDRÉS CALAMARO
Divendres 05/09/08: 1980+NOT YET+ BAJO EN...
Dissabte 06/09/08: TSUNAMI+AFTERLIFE

SALA BIKINI
Deu i Mata, 105. Barcelona
Dilluns 15/09/08: THE WOMBATS
Dilluns 22/09/08: JOSÉ JAMES
Dimarts 23/09/08: GLENN HUGUES
Divendres 26/09/08: CYAN

SALA BECOOL
Pl. Joan Llongueras, 5. Barcelona
Divendres 29/08/08: FRANCISCO+DJOHNSTON
Dissabte 30/08/08: GUILLAUME& THE C.D.
Divendres 05/09/08: FROM KARAOKE TO STARD.
Dissabte 06/09/08: EFDEMIN+ SHADE
Dimecres 10/09/08: LOUIE AUSTEN live!
Dijous 11/09/08: SHIT DISCO DJ’S

MOOG CLUB
Arc de Teatre,3. Barcelona
Divendres 29/08/08: ROBERT X
Dissabte 30/08/08: ROBER X.VILLAROSA
Diumenge 31/08/08: OLMOS. VILLAROSA

C O N C E R T S

DOCTOR LOFT
6/07/08, Castelló d’Ampúries

L’excessiva oferta de festivals per a aquest 
estiu s’ha pres la seva primera víctima. El 
Doctor Loft tancava un cap de setmana on 
s’havia celebrat el BBK festival o el Fara-
day, per exemple. 

La proposta de música ininterrompuda 
durant les 24 hs. que començava a prime-
ra hora del diumenge no va quallar: grups 
com The Gossip van haver d’actuar amb 
300 persones, o el mateix Iggy Pop només 
va poder congregar poc més de 1000 per-
sones. Sense oblidar el poc criteri de preus 
de les consumicions dins del recinte, que 
es duplicaven a partir de la mitjanit, tot 
just quan acabava l’actuació del d’Athens. 
Totes aquestes decisions de criteri dubtós 
ens van deixar una sensació estranya, que 
va  entelar un brillant concert de R.E.M., 
deixant-nos un gust agredolç i bastant des-
concertats. Michael Stipe,  megàfon en mà 
i els seus va començar amb el seu concert 
amb “Orange crush”, per continuar amb 
“Living well is the best revenge”, primer 
tema del seu últim treball. La primera ova-
ció va arribar poc després en sonar “What’s 
the frequency Kenneth”. Del mateix “Au-
tomatic for the people” també van sonar 
“Drive” i “Ignoreland”, tema que per pri-
mer cop toquen en directe a una gira. No 
es van oblidar de clàssics com “The great 
beyond”, “Imitation of life”, “The one I 
love”, “Bad day” i una emotiva “Electro-
lite”. Després d’una hora i mitja van fer la 
parada de rigor per tornar amb un bis amb 
“Losing my religion”, “I’m gonna dj”, “It’s 
the end of the word” i“Man on the Moon”, 
com a fi  de festa. 

Desbandada general  en acabar l’actua-
ció de R.E.M, la majoria cap a casa seva i 
uns pocs cap a Jeff Mills, que en sintonia 
amb el festival no va estar gens brillant. I 
no són poques les oportunitats que hem 
tingut per veure’l, però la veritat, aquest 
cop no va estar fi . Veurem si hi ha una se-
gona edició: s’accepten apostes...

MAURICI JIMÉNEZ

VIC CHESNUTT
13/09/08, Sala Apolo

Vic Chesnutt és 
un renovador 
de les textures 
musicals i les 
composicions 
associades al qual 
comunament es 
considera Ame-
ricana, o música 

pop infl uïda pel folk nord-americà. Apadrinat als 
seus començaments per Michael Stipe (R.E.M.), 
acumula una discografia inquieta i exemplar 
l’últim lliurament de la qual fi ns a la data, North 
Star Deserter.  A la gira actual el secunden els mú-
sics del grup Elf Power, amb una trajectòria que, 
des de 1995, combina brillants composicions amb 
sorprenents arranjaments i sonoritats low-fi .Zuco 103

Le Peuple de l’Herbe

Morodo

Amparanoia
Canteca de Macao



PISOS EN VENTAPISOS EN VENTA

LA MAYOR OFERTA INMOBILIARIA
EN PISOS DE OCASIÓN EN MATARÓEN PISOS DE OCASIÓN EN MATARÓ

• A-204. CENTRO. Piso con ascensor+ PK+ trastero. 750€
• A-242. CENTRO. Piso 75m. 3 años+ PK. 2 hab. excelentes acabados. 870€
• A-243. CERDANYOLA. Espect. dúplex 130m+ 2 terrz. 30m. Reforma diseño.900€
• A-246. PLAÇA STA. ANNA. 2 hab. PK. 78m. Nuevo a estrenar. 800€
• A-249. MOLINOS. piso de 100m. 3 Hab. Todo reformado. gastos incluidos. 800€
• A-250. C. RAL. 65m. Todo reformado. 2hab. Gastos incluidos. 750€

• A-253. VIA EUROPA. Piso 60m. PK y trastero. Gastos incluidos. 740€
• A-240. CENTRO. 2 hab. 6 años de construcción, recién estrenado 750€
• A-251. PARC CENTRAL. Bonito piso 60m+ PK. 2 hab. Gastos incluidos 790€
• A-247. LLANTIA 80m. 4 hab. Gastos incluidos. 650€
• A-245. CAMÍ GEGANTA. O.Nueva. 50m. 2 hab. Gastos incluidos. 675€
• A-241. CERDANYOLA. 90m. Reformado 3 hab antes 4. 750€

PISOS EN ALQUILERPISOS EN ALQUILER

REF: 5450 SEMICENTRO INMUEBLE DE 
RECIENTE COSTRUCION DE 80M2 CON 
TRASTERO Y PLAZA DE PARKIN. Amplia 
sala estar cocina seminueva en aja vapor., 3 
hab., 2 baños (1 suite), puertas en aja, a.a., 
conductos calef., vent. alumn., vivienda muy 
soleada al hacer esquina  Atención a su 
precio 281.874€ 46.900.000ptas.

REF: 5401 CERDANYOLA. Excelente 
oportunidad de compra. Ático 65m2 + 
terraza 20 m2 a nivel de comedor de 20m2. 
Cocina lacada blanco impecable. 2 habit.
dobles  baño completo muy cuidado puertas en 
xapelli ventanas de aluminio calefacción suelos 
de gres ideal como primera vivienda atención a 
su precio 160.470€ 26.700.000ptas. 

REF. 4723 SEMI-CENTRO. Excelente 
dúplex de 65m2, + 2 terraza amplias. 4 
años construcción. Sala de estar 22m2, a nivel 
balcón. Cocina independiente. 2 habitaciones. 2 
baños, (1 suitte). Ventanas de aluminio. Puertas 
de haya. Calefacción. Aire acondicionado. Plaza 
de parking incluida. Entrega a convenir. 
Precio: 286.682€ / 41.700.000.- ptas.

REF: 5466 VIA EUROPA Excelente vivienda 
de 80m2. en fi nca seminueva de imagen 
impecable dispone de espaciosa sala de 
estar en dos ambientes a nivel de balcón 
cocina offi ce equipada tres habitaciones dos 
dobles dos baños amplios uno suite ventanas 
de aluminio calefacción puertas en roble todo 
exterior y muy soleado a hacer esquina 
280.672€ 46.700.000ptas. 

REF. 4612 RDA PRESIDENT TARRADE-
LLAS. Piso recién reformado. Prácti-
camente a estrenar. Distrib. cuadrada, 
sin pasillos y exterior y soleado. Cocina 
posformato, galería. Sala estar cuadrada. 3 
habit. Baño completo. Suelos gres. Ventanas 
aluminio. Puertas roble. Entrega a convenir. 
Precio: 158.667€ / 26.400.000.- ptas.

REF. 5263 CIRERA.  En un 1º piso de altura 
y solo 2 vecinos. Inmueble ideal como 1ª 
vivienda. Dispone de sala de estar de 20m2 
+ contra comedor de 12m2. 3 habitaciones. 
Cocina en formica marrón  anexa a galería de 
10m2. Baño reformado. Suelos de parket. 
Puertas de enbero. Entrega inmediata. 
Precio: 187.515 € / 31.200.000.-Ptas.

REF. 4697 CENTRO ANTIGUO. Bonita 
vivienda, 1ª piso de altura de pocos 
vecinos. Imagen impecable por su selecta 
reforma. Cocina nueva en cedro marrón 
anexa a galería. 2 hab. (dobles). Sala estar 
cuadrada a nivel de balcón. Baño de diseño 
con plato de ducha. Suelos parket. Aluminio. 
Puertas roble. Entrega inmediata. Precio: 
218.768 € / 36.400.000.-ptas.

REF: 5478 JUNTO A AVENIDA GATASSA 
Ideal como primera vivienda. Amplia 
sala de estar de 22m2, cocina reformada 
anexa a galería, 2 habitaciones (antes dos) 
baño completo, de imagen impecable, 
aluminio, puertas de xapelli.  Atención a 
su precio: 153.859€ 25.600.000.- ptas.

REF: 5490 JUNTO AL CAMI DE LA 
GEGANTA. Piso 95m2 alto con ascensor 
orientado a mar y montaña. Sala de 
estar amplia a nivel de balcón, cocina 
off ice anexa a galería. 4 dormitorios, 
dos baños, ca lefacc ión, a lumin io. 
Excelentes vistas a espacios abiertos. 
299.905€ 49.000.000.- ptas

REF: 5486 CENTRO. Excelente piso de 
95m2 + parking y trastero en fi nca de 9 
años. Sala de estar 26m2 cocina offi ce nueva 
a nivel de patio de 15m2 cuatro habitaciones 
(dos dobles) dos baños (uno suitte) suelos 
de parket calefacción aire acondicionado. 
Buena compra por características. 
341.975€ 56.900.000ptas.

REF: 5474 CAMI DE LA SERRA. Espec-
tacular casa de estado impecable. 290m2. 
Amplia sala de estar 40m2 a nivel de terraza 
de 45m2 cocina offi ce de 18m2  como nueva 
en haya 3 habitaciones + estudio de 35m2 
garaje de 80m2. Excelentes acabados en 
toda la casa. Atención a su precio. Entrega 
inmediata 540.911€ 90.000.000.-ptas.

REF. 5173 CENTRO. Vivienda reformada en su 
totalidad. Dispone de sala de estar cuadrada en 
2 ambientes. Cocina nueva en postformato marrón. 
Baño con plato de ducha. 2 habitaciones. Suelo de 
gres rustico. Puertas de haya vaporizada. Ventanas 
de aluminio. Entrega a convenir. Precio: 186.313 
€ / 31000.000.- ptas.

PISO ESTRELLAPISO ESTRELLA

REF: 4741 RONDA CERVANTES. Exce-
lente piso de tres habitaciones. Es 
completamente exterior y muy soleado 
Dispone de sala de estar, cocina en formica, 
baño completo reformado, ventanas en 
aluminio, puertas de embero. Atención a 
su precio. 148.450€ 24.700 Ptas.   
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Ref. T9403 CERDANYOLA NORD. EXCELEN-
TE PISO REFORMADO JUNTO TODOS LOS 
SERVICIOS. BAÑO REFORMADO, VENTANAS 
ALUMINIO, GRES, COCINA POSTFORMATO 
BLANCA Y SALÓN CON BALCÓN CALLE. 
MUY BUENA OCASIÓN ESTADO Y PRECIO.
             149.650€ ( 24.9 M)

Ref. T10332 LLANTIA-JTO.VIA EUROPA PISO 
ECONÓMICO EN LA ZONA DE MODA, 78m, 
3hb, puertas de embero, vent. aluminio, suelos 
de terrazo, cocina indep. formica, balcón a la 
calle, vistas, terrado comunitario,buena imagen 
general.POCOS VECINOS, MUY SOLEADO.
           190.500€ (31.7M)                                  

Ref. T8938 CERDANYOLA-NORTE.ATEN-
CIÓN PAREJAS!! PISO DE 1/2 ALTURA PARA 
ENTRAR A VIVIR YA!! 80m, salón de 25m con 
llar de foc, baño ref. con hidro., puertas de 
roble, ventanas de aluminio, gres rustico, A/A 
frío-calor, cocina ref., balcón. AMUEBLADO Y 
EQUIPADO.  197.700€ (32.9M)                 

Ref. T9701 CIRERA. PISO SEMINUEVO EN 
BLOQUE DE TAN SOLO 2 AÑOS, CON ASCEN-
SOR. 60m, 2 hab, baño completo, puertas de 
haya, suelos de gres, cierres aluminio, cocina 
de haya equipada, calefacción, salón de 24m2, 
MUY BONITO, ENTREGA INMEDIATA.
                  217.500€ (36.2M)                     

Ref. T10007 CERDAÑOLA. JTO A PERAMAS 
PISO TOTALMENTE REFORMADO ALTO 
CON ASCENSOR,68m2, 3 hb, baño completo 
ref., suelos de gres, vent. aluminio, puertas de 
sapelly, cocina lacada en blanco, esquinero, 
MUY SOLEADO, EXCELENTE PRECIO.
          189.300€ ( 31.5M) 

Ref. T10001 1ª LÍNEA DE MAR. VISTAS ES-
PECTACULARES, PISO TOTAL ACTUALIZADO, 
60m2, 2 hb dobles, baño completo ref., salón a 
balcón tipo terraza con vistas al mar, cocina lacada 
beig, gres, aluminios, puertas sapelly, chimenea, 
no alto. BUSCA ALGO ASÍ? LLÁMENOS!!!!!
              192.000€ (31.950M)

Ref. T9023 CENTRO-JUNTO A PZA. ST. ANA 
PISO 1/2 ALTURA SITUACIÓN INMEJORA-
BLE, 75m2, 3 hab (2 dobl), baño  con ducha, 
suelos gres, vent. madera, cocina origen, 
exterior a calle, para actualizar a su gusto, 
OFERTÓN!! EN EL CORAZÓN DE MATARÓ
              160.500€  (26.7M) 

Ref. T8069 CIRERA . JUNTO AL ABANDERA-
DO. PRIMER PISO CON ENTRADA INDEPEN-
DIENTE, 50m. 2 habitaciones dobles, cocina 
y baño de origen para actualizar a su gusto. 
suelos cerámicos, totalmente exterior, TAN 
SOLO 1 VECINO. COMO UNA CASITA!! 
             158.000€ (26.3M)

Ref. T10169 ROCAFONDA-NORTE.. ATEN-
CIÓN PAREJAS, PISO NO ALTO TOTALM. 
REFORMADO. 90m, 3 hab. + estudio, baño 
compl ref., puertas roble, vent. aluminio, suelos 
gres, cocina lacada blanca, a/a bomba  calor, 
galería. GRAN PISO A GRAN PRECIO!!! 
                       202.545€ (33.7M) 

Ref. T9763 CENTRO-CINE NURIA. MEDIA 
ALTURA, TOTALMENTE REFORMADO. 
JUVENIL Y MODERNO. 60m2., 3 hab. (2 dobles), 
baño completo refor.,  puertas xapelly, vent. 
aluminio, suelos de gres, cocina lacada blanca, 
a/acond., con bomba de calor. MUY SOLEADO!!    
                   214.560€  (35.7 M)

Ref. 10026 ESCORXADOR. PISO ALTO CON 
ASCENSOR TOTAL. REFORMADO JUVENIL Y 
MODERNO, 70m2, 4 hb (2 dobles), cocina de ro-
ble, baño con plato de ducha, suelos parquet, vent 
aluminio, puertas sapelly, A/A frío-calor, VISTAS 
ESPECTACULARES, MUY SOLEADO.
                197.700€ (32.9M)                             

Ref. T9717 CENTRO-C/BALMES. SUPERCÉN-
TRICO, Z.PEATONAL, SITUACIÓN  INMEJORA-
BLE, JTO Pº MARÍTIMO Y PZA STA ANNA. AS-
CENSOR, puertas de sapelly, ventanas aluminio, 
cocina lacada, salón con salida a balcón a la calle, 
trastero. ZONA REVALORIZABLE. ÚNICO!!
                213.400€(35,5M)                           

Ref. T10004. ESCORXADOR. SEGUNDO 
PISO DE ALTURA EN ZONA TRANQUILA 
Y SOLEADA, 60m, 3 hb, baño completo, 
cocina de formica, gran lavadero, total-
mente exterior, pocos vecinos, VISTAS  
DESPEJADAS.
           191.700€ (31.9M)                                   

Ref.10231 CERDANYOLA-NORTE. C/MA-
YOR. ÚLTIMO PISO EN BLOQUE DE TAN 
SOLO 5 VECINOS directo constructor, 2 hb, 
baño completo, cocina indep. de haya, suelos 
de gres, vent. aluminio, A/A frío-calor, ascen-
sor, MUY SOLEADOS ¡¡ VEALOS!! 
                 216.360€ (36M)                           

Ref. T10185 CENTRO-CASC ANTIC. APAR-
TAMENTO REFORMADO, MUY SOLEADO, 
45m2, 1 hb, baño completo ref., salón28m2, 
cocina blanca lacada, gres, vent. aluminio, 
A/A frio-calor, buena orientación con vistas, 
IMAGEN JUVENIL Y MODERNA EXCELENTE 
SITUACIÓN. 165.200€ (27.5M) 

Ref. T9996 CERDAÑOLA.NORTE. ATENCIÓN 
ESPECTACULAR TODO REFORMADO. INCREI-
BLES VISTAS, 90m2, 4 hab (actual 3), gran salón 
24m2, baño completo ref, cocina ref., puertas 
sapelly, vent. aluminio, suelos gres, calefacción, 
MUY SOLEADO, NO LO DEJE ESCAPAR!!!!
                178.500€ ( 29.7M)

Ref. T10021. CERDAÑOLA-JTO. PERA-
MÀS.PISO COMPLET. REFORMADO EN 
BLOQUE MODERNO. ASCENSOR, 75m2, 3 
hab (2 dobles), baño completo ref., puertas 
sapelly, suelos  terrazo, vent. aluminio, cocina  
roble, A/A bomba de calor, ATENCIÓN!!!

  191.700€ (31.9M)

Ref. 10048 CENTRO-HABANA. ATENCIÓN 
A ESTE PISO: 2HB + TERRACITA, NO ALTO. 
60m2, baño completo ref., salón con salida 
directa a la terraza, cocina de haya ref., vent. de  
aluminio, galería, excelente orientación, muy 
soleado, BLOQUE SOLO 4  VECINOS.
               190.300€ ( 31.650M) 



Ref T9943 ROCAFONDA. ÁTICO CON TE-
RRAZA A NIVEL DE 20m2 Y ASCENSOR. 
85m, 3 hb, baño  completo estado impecable, 
salón de 20m con salida directa a la terraza, 
cocinad  de 7m de formica, solo 10 vecinos. 
MUCHO SOL Y EXCELENTES VISTAS.

251.800€ (41.9M)
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Ref. T9591 CIRERA. LA MEJOR ZONA DEL 
BARRIO, piso 1/2 altura. 78m2, 3 hb (2 dobl), 
baño completo, puertas embero, suelos gres, 
vent. aluminio, cocina blanca lacada, balcón a 
calle, gran salón 24m2, terrado propio, trastero, 
SOLO 4 VECINOS, MUY BUENA OCASIÓN!!!
                 221.170€ (36.8M)              

Ref. T10173 ROCAFONDA. INCREÍBLE 
PISO DEFINITIVO CON 110m2 PISO Y 35m2 
TERRAZA PRIVADA, 4 hab (2 dobles), cuarto 
de baño y aseo, gran salón 25m2 con chime-
nea, vent. aluminio, suelos de gres, cocina ref., 
terraza con trastero 35m2, impecable estado. 
SOLO 3 VECINOS. 219.300€ (36.5M) 

Ref. T9962 C/BIADA. PISO DEFINITIVO.
EXCELENTE ZONA JUNTO A TODO TIPO DE 
COMERCIOS, 100m2, 4 hab (2 dobles), baño 
completo reformado, amplio salón con balcón 
a calle, suelos gres, puertas de sapelly, ascen-
sor. BUEN PISO POR PRECIO Y ZONA.
               258.475€ (42.9M)                                

Ref. T10014 MOLINOS.AMPLIO PISO EN 
BLOQUE CON ASCENSOR. 85m2, 3 hab, 
amplio salón de 25m2, 2 balcones a la calle, 
exterior a 2 calles, puertas sapelly, cierres de 
aluminio, suelos de gres, cocina en formica 
buen estado, ATENCIÓN AL PRECIO!!
         221.200€ (36.8M)         

Ref. T9958 CERDANYOLA. MISMA AVDA. 
PUIG i CADAFALCH. SEMINUEVO, ALTO 
ASCENSOR. 75m2, 2 hab + estudio, 2 baños 
completos, gran salón 28m2, balcón, calefacción 
y A/A frío-calor, cocina de cerezo, gres aluminio 
climalit, MUY LUMINOSO Y SOLEADO!!!

257.830€(42.9 M)                                      

Ref. T9759 CIRERA-DR. FERRAN. SEMI 
NUEVO, GRAN PATIO DE 40M2. A NIVEL DE 
COMEDOR Y COCINA. 78m2.,  2 hab. dobles, 
cocina de cerezo, puertas de haya, suelos de 
gres, a/acond. con bomba de calor, vent. alu-
minio. MUY BONITO, JUVENIL Y MODERNO.
                      263.240€ (43.8 M)

Ref. T9747  CENTRO-HABANA. GRAN 
PISO 90M2 4 HAB (2 DOB), piso refor.
sin estrenar, parquet, vent. aluminio, puer-
tas haya, cocina cerezo con vitro., calefac-
ción a/a frío-calor, balcón terracita con vis-
tas espectaculares sobre toda la ciudad, 
MUY SOLEADO Y LUMINOSO. VENGA!!  
                  263.845 € (43.9M)                              

Ref.  T9970  CENTRO. AMPLIO PISO DEFI-
NITIVO CON ASCENSOR, 90m2, 3hb ( antes 
4), espectacular salón soleado directo a balcón 
terracita, hab principal tipo suite de 22m2, dos 
patios de 15 y 8m2, calefacción, gres, cocina 
de roble, trastero de 7m2, JUNTO A CAMI DE 
LA GEGANTA.  311.900€ ( 51.9M )                      

Ref.T10124 PARQUE CENTRAL. PISO SEMI-
NUEVO CON ASCENSOR, PK Y TRASTERO 
INCL. 85m2, 3 hb, baño compl.y aseo, gran 
salón 28m2, parquet, aluminio, puertas y cocina 
de haya, calef., A/A con bomba calor. MUY 
BUENA OPORTUNIDAD POR PRECIO!!!

323.950€ (53.9 M)

Ref. T10019 CENTRO JTO. STA. MARIA, PL. 
BAJA ENTRADA INDEPEND. SOLO 2 VECINOS. 
115, 3 hb dobles, baño completo y aseo, puertas 
de haya, vent.  aluminio, gres, cocina blanca muy 
luminosa, 15m2 patio y  15m2 terraza, COMO 
UNA CASITA, SEMINUEVO. IMPECABLE.
                   360.600€ (60M)

O B R A  N U E V AO B R A  N U E V A

Ref. T9340 ST. OLEGUER. MISMA 
RONDA. O.N. DIRECTO CONSTRUC-
TOR. FRENTE JARDINES LLUIS MI-
LLET. Ascensor, con acabados selectos. Muy 
soleados. Visite piso muestra. ENTREGA MAYO 
2008.  Apartamento: 1 habitación, 1 baño:
                  179.000€ (29.8 M)

CENTRO-C/TE-
TUÁN. NUEVA 
PROMOCIÓN 
OBRA NUEVA 
CONSTRUCTOR, 
Pisos de 1-2-3 
habit. Áticos con 
amplias tzas priva-
das, acabados 1a 
calidad,en la zona 
más tranquila del 
centro junto a to-
dos los servicios 
y comercios, exce-

lentes distribuciones, ascensor, parquings ¡¡ UN 
PISO PARA CADA NECESIDAD!! Entrega abril’09 
Desde 173.400€ (28.3M)

NUEVA PROMOCIÓN EN ARENYS DE 
MUNT. Edifi cio de obra nueva, con zona comunitaria y piscina. Pisos de  
1-2-3 hab. Aticos con amplias terrazas privadas. Acabados de primera calidad, 
en plena naturaleza rodeado de zonas verdes. Junto a riera de Arenys y a tan 
solo 5 minutos de la autopista. Excelentes distribuciones funcionales. ¡¡Un 
piso para cada necesidad!! VISÍTELOS!!! 2 habitaciones y parking DESDE 
220.000€ (36.6M) 3 habitaciones y parking DESDE 250.000€ (41.6M) 
Entrega primer semestre 2009

ii ii ii PiPi dd
O OC ÓÓÓÓ S

Ref. T9905 SEMICENTRO. PERAMAS, 
ESPACIOSO PISO DE 90M2, 3 hb, antes 4, gran 
salón-comedor, baño completo ref., puertas de 
sapelly, vent. de aluminio, suelos de parquet, ga-
leria, cocina lacada, estado impecable, IMAGEN 
JUVENIL Y MODERNO. ASCENSOR
                     257.800 € (42.9M)

Ref. T9959  CAMI DE LA SERRA,AMPLIO 
PISO DEFINITIVO PARA CAMBIOS 110m2, 
4 hab (2 dobles), 2 bños completos (1 suite), 
gran salón de 8m, gres, aluminio, puertas de 
sapelly, calefacción, ascensor, pk opcional, 
VISTAS A MAR, DELANTE DE PARQUE

299.900 € (49.9M)

Ref. T9305 VIA EUROPA. DEFINITIVO, CON 
ASCENSOR, BLOQUE SEMINUEVO, 90m2 + 18 
de estudio, 4 hb, 2 baños compl (1suite), salón 
28m2, cocina 10m2, calef., a/a frio-calor, puertas 
roble, cierres aluminio climalit, BLOQUE ESQU., 
EXTERIOR, ALEGRE Y SOLEADO. UNICO!!
                314.900 € (52.4M)

Ref. 10053 SEMICENTRO. GRAN PISO MUY 
ALTO CON ASCENSOR, TOATALMENTE AC-
TUALIZADO, 90m, 3hab (antes 4), gran salón 
con salida a balcón tipo terraza, calefacción, 
baño completo ref., cocina lacada, galería, 
aluminio, suelos de gres, pk opcional, MUY 
SOLEADO, VISTAS PANORÁMICAS.
             252.000€ (41.950M)

Ref.10054 PARQUE CENTRAL.OPORTUNIDAD 
URGENCIA VENTA, PISO DEFINITIVO. 1ª LÍNEA 
PARQUE CENTRAL. 96m2, 3 hab dobles, 2 ba-
ños compl. (1 suite), salón 30m2, cocina 12m2, 
galería, suelos mármol, balcón 15m2, calef., 
ascensor, PK INCL. NO LO DEJE ESCAPAR
                330.000€ (54.9M) 
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