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Tel. 93.799.11.61Camí del Mig, 20 · Mataró

FINANCIADO AL 100%

P.V. 166.780.-€/(27.7)

PRECIO EXCEPCIONAL

CENTRO, ZONA PLZA. GRAN: Apartamento reformado. 45 m². Muy 
bien distribuido. Comedor cuadrado y acogedor. Cocina nueva. Baño 
con bañera. 1 habitación doble. Exterior y muy soleada. A.A, suelos 
gres. Ref. T-13862

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

La mejor selección al mejor precio

www.inmobiliariacoca.com
P.V. 171.590.-€/(28.5)

DESTACADO

CENTRO, JUNTO PLAZA CUBA: Bloque 6 vecinos. Piso de 3 hab. (2 
dobles). Salón amplio con tribuna. Cocina reformada en haya. Baño 
nuevo. Suelos parket. Calefacción más A.A. Ventanas aluminio. Dis-
tribución día / noche. Ref. T-13886

P.V. 231.390.-€/(38.5)

OCASIÓN

SEMICENTRO: Piso 100 % exterior. 90 m². 4 dormitorios. (actualmente 
3 dobles). Vistas a zona despejada. Salón 25 m² con balcón. Cocina 
en roble, equipada. Baño más aseo cortesía. Suelos gres, ventanas 
aluminio. Pk incluido. Ref. T-13788

P.V. 252.124.-€/(41.9)



Camí del Mig, 20 · Mataró · Tel. 93.799.11.61

POCOS VECINOS

P.V. 220.871.-€/(36.7)

ZONA TRANQUILA

P.V. 238.902.-€/(39.7)

CON VISTAS

P.V. 262.942.-€/(43.7)

TODO EXTERIOR

P.V. 234.394.-€/(39)

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. 269.854.-€/(44.9)

AHORA P.V. 231.389.-€/(38.5)

CENTRO: 1º piso en bloque pocos vecinos. 60 m². Sin pasillos. 2 dor-
mitorios. Comedor cuadrado y funcional. Cocina reformada en cerezo. 
Baño diseño. Puertas roble. 2 trasteros, suelos parket. Ref. T-13364

CIRERA: Piso reformado en su totalidad. 3 dormitorios. Comedor 
18 m², amplio. Cocina nueva en haya. Baño reformado. Suelos gres. 
Calefacción. Amueblado y equipado. Ref. T-13636

CERDAÑOLA SUR: Piso de obra vista con ascensor. 70 m². Exterior y 
muy soleado. Cocina reformada en roble. Baño completo. Suelos gres. 
Calefacción. Balcón con vistas excelentes. Pk incluido.
Ref. T-13848

SALESIANOS: Último de altura, con ascensor. Vistas panorámicas. 
Reformado y exterior al 100%. 3 dorm. Salón amplio y en 2 zonas. 
Cocina en fórmica, equipada. Baño reformado. Suelos parket, calefac-
ción, A.A. Ref. T-13737

ZONA PLAÇA OCCITANIA: Dúplex 120 m² con terraza de 40 m². 
Amplio salón con llar de foc. Cocina reformada. 3 hab. dobles, una 
con vestidor y tipo suitte. Baño reformado. Suelos gres. Calefacción. 
Pocos vecinos. Ref. T-12887

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

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

LLUIS COMPANYS: Último piso de altura, en bloque con ascensor. 
Vistas a Mar. Salón 26 m² en 2 ambientes. Balcón amplio. Baño nuevo. 
3 hab dobles. Preparado para actualizar a su gusto. Pk opcional. 
Ref. T-12994



P.V. 192.000.-€/(31.9) P.V. 228.084.-€/(37.9)

P.V. 323.044.-€/(53.7) P.V. 384.647.-€/(64)

P.V. 249.119.-€/(41.4) AHORA P.V. 217.866.-€/(36.2) 

CENTRO: Z. RDA. ALFONSO X: Situación céntrica. Piso con terraza 
a nivel de 20 m² restaurado recientemente. 2 hab. (antes 3), salón 20 
m² cuadrado, cocina equipada, baño a estrenar, suelos gres rústico. 
Ref. T-13559

JUNTO C/ PIZARRO, PARTE ALTA: Piso con ascensor. 70 m². Refor-
mado y listo para habitar. Salón cuadrado. 3 dorm. (2 dobles). Baño 
reformado. Cocina equipada. Galería. Suelos parket. Ref. T-13877 

LA LLANTIA: Piso con ascensor. Vivienda defi nitiva de 100 m². 4 
dormitorios. Reformado. Exterior y soleado. Salón con chimenea. 
Balcón. Cocina excelente.  Baño diseño más aseo. Suelos gres. 
Entrega inmediata. Ref. T-13715

CAMÍ DE LA SERRA: Atención a este piso totalmente exterior. 3 dorm. 
Gran salón amplio. Cocina reformada tipo offi ce. Baño diseño más aseo. 
Suelos parket y gres porcelánico. Calefacción. Terraza superior de 38 
m². Pk y trastero incluidos. Ref. T-13633

CENTRO, JUNTO ESTACIÓN RENFE: Piso con ascensor de 85 m² con 
balcón. 3 dormitorios, (2 dobles). Salón 27 m² amplísimo. Cocina 
nueva equipada. Baño completo. Suelos parket. Galería. Puertas embreo 
blanco. Distribución cuadrada. Ref. T-13873

CIRERA / ZONA VÍA EUROPA: En pequeña edifi cación, sólo 3 años. Piso 
prácticamente nuevo. Diseño contemporáneo y vanguardista. Sala de 
estar independiente. Cocina offi ce. 2 habitaciones amplias. Baño nuevo. 
Calefacción, suelos gres, carpintería pino. Ref. T-13660

IDEAL 1ª VIVIENDA

DE GRANDES DIMENSIONES EN ZONA RESIDENCIAL

SITUACIÓN INMEJORABLE ANTES P.V. 250.922.-€/(41.7)

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

CAN GASOL: planta baja independiente. 2 hab. patio 22 m². nuevo. ................................................................................. 625.-€ gastos incl.
COSTA LEVANTE, 1ª LINEA DE MAR: 2 hab. 70 m². amueblado y equipado. pk  .............................................................. 650.-€ gastos incl.
ZONA ROCABLANCA: bajo de bloque. exterior a 2 calles. 3 dorm. reformado.  ................................................................ 650.-€ gastos incl.
FCESC. MACIÀ: bajos independientes. 1 hab. nuevo a estrenar.   ..................................................................................... desde 650.-€

ISERN: piso seminuevo. asc. 1 hab. amueblado y equipado  ............................................................................................ 680.-€ gastos incl.
AVDA. ROSELLÓN: ascensor. 87 m². 3 dorm. 100 % exterior. a.a más b.c. reformado. ................................................... 700.-€ gastos incl.
RDA. CERDANYA: ascensor. 80 m². 3 dorm. dobles. reformado. calef. muebles op.  ....................................................... 700.-€ gastos incl.
CRTA. DE CIRERA: 90 m². 3 dormitorios dobles. sin estrenar. vistas despejadas.  .......................................................... 750.-€ gastos incl.
AVDA. PERÚ: bajo nuevo indep. 2 baños. 3 hab. patio 15 m².   ........................................................................................ 760.-€ gastos incl.
BIADA: 3 hab. amueblado y equipado. reformado. bajo   .................................................................................................. 800.-€ gastos incl.

www.inmobiliariacoca.com · info@inmobiliariacoca.com
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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

T1.06617  - Mataró. CERDANYOLA - OBRA 
NOVA. 51 M2, 2 HAB, TERRASSA 27,54 M² 
AMB TRASTER 14 M² I PARKING OPCIONAL!!!.  
:  199.000,00  €  (33.110.814 pts) 

T1.05369- Mataró. LA LLÀNTIA- ÀTIC DÚ-
PLEX SEMINOU 114M²., TSSA, 4 HAB (1 
SUITTE), 2 BANYS, 3 BALCONS, CALEFACCIÓ 
I PÀRQUING:  283.978,00€ (47.249.964 pts) 

T1.05707  - Mataró. CENTRE. FANTASTIC PIS 
D’ OBRA NOVA. 2 HAB., CUINA AMERIC. TSSA, 
BOMBA FRED/CALOR,ACABATS I MATERIAL 1ª 
QUALITAT!!.  :  228.385,00  €  (38.000.067 pts) 

www.fi nquescastella.com

T1.05412  - Arenys de Munt. DÚPLEX D’OBRA 
NOVA, 2 HAB. DOBL HIDRO. BALCÓ, ASCEN-
SOR, CUINA EQUIP, CALEF. I VIDEOPORT.PÀRQ. 
I TRAST OPC.:  216.665,00  € (36.050.023 pts) 

T1.06804  - Mataró. CIRERA- PRECIOS DU-
PLEX D’OBRA NOVA 90 M², 3 HAB + ESTUDI, 
2 TSSES, BANY HIDR, ASEO, GALERIA, AA/CC, 
ACABATS 1ª !!! 340.474,00€(56.650.107 pts) 

T1.06794- Mataró. RDA.CERVANTES - PIS 
OBRA NOVA, 2 HAB, CUINA AMER.., BANY 
HIDROMASSATGE, GALERIA, AA/CC, ACA-
BATS 1ª:  206.000,00  €  (34.275.516 pts) 

T1.06098  - Mataró. ELS MOLINS. PIS 85 
M² TOT REFORMAT, 3 HAB., GALE-RIA, 
SUELOSGRES, TRASTER, ZONA MOLT 
BEN COMUNICADA!! EXTERIOR!!!.  :  
239.804,00  €  (39.900.028 pts) 

T1.04393  - Mataró. CENTRE. GRAN PIS 140 
M², 4 HAB., 2 BANYS , CUINE OFFICE, CALEF., 
BALCÓ DE 13 M². ZONA MOLT TRANQUIL·LA:  
378.638,00  €  (63.000.062 pts) 

OBRA NOVA - FINANCEM L’OBRA NOVA AL 100%

T1.06144  - Arenys de Munt. CENTRE POBLE. 
PL. BAIXA OBRA NOVA. 77,24 M2, 2 HAB. + HAB 
RENTADOR-TRASTER, CUINA OFF.BANY COM-
PLET, CALEF..:  278.064,00 €(46.265.957 pts) 

T1.06123  - Mataró. CERDANYOLA.- DUPLEX 
DE OBRA NOVA 2 HAB. + ESTUDI, TSSA I BAL-
CO, 2 BANYS , PARQUING OPC....ENTREGA IN-
MEDIATA!!!.  :  270.455,00 € (44.999.926 pts) 

T1.05299  - Mataró. CERDANYOLA. FANTASTIC 
PIS OBRA N, 50 M², 2 HAB (1 SUITTE), 2 BANYS, 
ASC., PARKET, AA/CC, ENERGIA SOLAR, BALCO, I 
TRASTER:  260.000,00  €  (43.260.360 pts) 

PISOS  DE 2A MÀ EN VENDA

T1.04929  - Mataró. MAGNIFIC PIS 70M² 
TOT REFORMAT, 3 HAB. MENJA-DOR 
GRAN, BANY COMPLET, 2 BALCONS I GA-
LERIA, MOLT BEN SITUAT A LA ZONA!!.  :  
189.000,00  €  (31.446.954 pts)

T1.05492  - Mataró. CENTRE. PIS INCREÏ-
BLEMENT CÈNTRIC DE 65M², 2 HAB., 1 BANY, 
CUINA AMERICANA. IDEAL PRIMER HABITAT-
GE!!!.  :  252.000,00  €  (41.929.272 pts) 

T1.04306  - Mataró. PLAÇA FIVALLER. 
AMB 1 HABITACIÓ AMB ELS MATERIALS 
DE 1ª QÜALITAT, PLAÇA PARKING OPCIO-
NAL. :  183.750,00  €  (30.573.428 pts) 

T1.06066  - Mataró. CAMI  SERRA. PIS 90M², 
3 HAB., GRAN MENJ., BALCÓ-TSSA, GALE-
RIA, CALEF., AA/CC, PÀRQUING I TRASTER 
INCL!!:  315.531,00  €  (52.499.941 pts)

T1.05138  - Mataró. ROCAFONDA. GRAN PIS 
SEMIREFORMAT!! 120 M², 4 HAB. (2 DOBL), 
AA/CC FRED-CALOR, BALCÓ, GALERIA, BO-
NES VISTES!! MOLT ASSOLELLAT I COMU-
NICAT!!:  189.318,00  €  (31.499.865 pts) 



2424 HORES AL 
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VISITI LA NOSTRA PÀGINA WEB: 
www.fi nquescastella.com

LLOGUEM EL SEU PIS EN UN DIA!

CASES EN VENDA

T7.01261  - Mataró. NAU EN PRIMERA PLANTA - 380 
M2 -.  :  570.961,00  €  (94.999.917 pts)
T7.01233  - Mataró. NAU EN PLANTA BAIXA :  576.000,00  
€  (95.838.336 pts)
T7.01236  - Mataró. - 386 M2 - 37 M FONDARIA - 5,50 M 
ALÇADA:  603.000,00  €  (100.330.758 pts)
T7.01082  - Mataró. LOCAL DE 380 M²:  630.000,00  €  
(104.823.180 pts)

LOCALS LLOGUER NAUS VENDA NAUS LLOGUER

T1.04802  - Mataró. LOFT OBRA NUEVA 25 M2., TZA 15 
M2 Y PARKING INCL!!!.:  490,00  €  (81.529 pts) 

T1.04909  - Mataró. CALLE ARGENTONA. LOFT 70 M., 
1 HAB., BAÑO - TODO REFORMADO Y SUPER CENTRI-
CO !!!!.  :  600,00  €  (99.832 pts) 

T1.04792  - Mataró. ZONA Mª AUXILIADORA. PL. 
BAIXA ENTRADA INDEP. 80M². 3 HAB., CUINA AMERI-
CANA REFOR., BANY COMPLERT, GALERIA, TERRES DE 
GRES, CARP. EXT. ALUMINI,:  600,00  €  (99.832 pts) 

T1.05207  - Mataró. PIS 60 M. 2 HAB., BANY I PATI 20 
M2. MOBLAT I CENTRIC!!! :  600,002 € (99.832 pts)  

T1.05261  - Mataró. PALAU - PL. BAJA NUEVA 60M²,2 
HAB, PARQUET, MENJADOR 20M², PATIO 25M²:  600,00  
€  (99.832 pts)

T1.05141  - Mataró. CERDAÑOLA. PISO OBRA NUE-
VA, 40 M2 1 HAB, BAÑO!!.  :  600,00  €  (99.832 pts)

T1.05152  - Mataró. RDA CERVANTES. PL., BAJA DE 
OBRA NUEVA. PARQUING NIVEL DE ENTRADA 64M², 
SALÓN-COMEDOR DE 30M², CCOCINA EQUIP. BAÑO Y 
HAB. DOBLE Y EXT. :  650,00  €  (108.151 pts) 

T1.04295  - Mataró. PL. FIVALLER. PISOOBRA NUE-
VA CON TERRAZA, ACAB. 1A CALIDAD!! ENTRE A VIVIR 
Y EL 100% DE LO QUE PAGUE CADA MES A CUENTA 
DEL PRECIO DE VENTA..  :  650,00  €  (108.151 pts)  

T1.04100  - Mataró. OBRA NUEVA, DE 50 M2, 1 HAB., 1 
BAÑO. TZA COMUNITARIA.:  690,00  €  (114.806 pts)

T1.04260  - Mataró. LA LLANTIA. PISO DE 85 M, 3 
HAB. 1 BAÑO CON PATIO DE 30 M2.  PERFECTO ESTA-
DO.  :  700,00  €  (116.470 pts)

T1.04961  - Mataró. CENTRE. APARTAMENT SEMINOU 
DE 2 HABITACIONS, 1 BANY, CUINA AMERICANA, TERRES 
DE GRES, EN FINCA AMB ASCENSOR. EN ZONA INMILLO-
RABLE!! VINGUI!!.  :  700,00  €  (116.470 pts) 

T1.04962  - Mataró. CERDAÑOLA- PL.BAJA TOTALMEN-
TE REFORMADA. 2 HAB + HAB VESTIDOR, ARM EMPOTR. 
BAÑO, COCINA AMERIC., GRES, LAVADERO.  ZONA BIEN 
COMUNICADA!!. :  700,00  €  (116.470 pts) 

T1.04999  - Mataró. MATARO-CENTRO, PISO 75 M², 2 
HAB, BAÑO, ASEO, COCINA AMERIC. CHIMENEA, CARP.
ALUMINIO, PARQUET, ARM. EMPOT., ASCENSOR, VIDEO 
PORTERO, POCOS VECINOS, MUY BUENA SITUACION, 
ZONA DE ALTO NIVEL:  700,00  €  (116.470 pts) 

T1.05175  - Mataró. DUPLEX OB NOVA 35 M2., - 1 HAB., 
BANY, BALCO, PL.PARKING INCL!!:700,00€(116.470 pts) 

T1.05285  - Mataró. PRECIOSA PTA BAJA DE OBRA 
NUEVA EXTERIOR Y AMUEBLADA, DE 2 HABIT. COCINA-
COMEDOR 24M², BAÑO COMPL. CARP. EXT. ALUMINIO, 
CRISTALES CLIMALIT, SOLEADO!!! ENTORNO BIEN CO-
MUNICADO Y TRANQUILO!!!:.  : 700,00 €  (116.470 pts)  

T1.05450  - Mataró. RIERA, LOFT 35M2., COCINA AME-
RIC, BAÑO - CENTRICO !!!.  :  700,00  €  (116.470 pts)

T1.04253  - Mataró. PISO OBRA NUEVA, 2 HAB. DOB.EX-
TERIOR, PARKING OPC. !!!.  :  720,00  €  (119.798 pts)

T1.04924  - Mataró. PISO DE OBRA NUEVA 55 M2., 2 
HAB., MUY LUMINOSO !!!!.  :  725,00  €  (120.630 pts) 

T1.04558  - Mataró. ZONA PARC CENTRAL. PIS OBRA 
NOVA MOBLAT I DECORAT,1 HAB., CUINA INDEP., MENJ., 
BANY, PARKET, VIDEO PORTER, TSSA 14 M², PARKING 
(Opc ¡¡ZONA COM.PISCINA!!!: 750,00€ (124.790 pts)

T1.05311  - Mataró. CASCO ANTIGUO. PISO OBRA 
NUEVA 60M2., 2 HAB., BAÑO, 2 BALCONES. AMUEBLA-
DO. LUMINOSO !!!. :  750,00 € (124.790 pts) 
T1.05312  - Mataró. PISO 95 M2. EXT. 4 HAB. (3 
DOBL), COM. 22M², COCINA OFF., 1 BAÑO, 2 BAL-
CONE, 1 GALERIA. LUMINOSO! VISTAS MAR Y 
MONTAÑA! ASCENSOR!!!:  750,00€(124.790 pts)
T1.05407  - Mataró. CENTRO - PISO 4 HAB, BAÑO Y 
ASEO, COCINA VITROCER., COMEDOR 25M², BALCON 
Y GALERIA, MUY LUMINOSO, BUENAS VISTAS. ZONA 
PRIVILEGIADA !!:  800,00 €(133.109 pts) 
T1.04281  - Mataró. PISO SEMI-NUEVO DE 3 
HAB., 2 DOBLES, 1 BAÑO, 1 ASEO, CARP. EXTERIOR  
A.LUMINIO, CLIMALIT, AA CC FRIO Y CALOR. PATIO 44 
M2 . AMUEBLADO!!!:  800,00 €(133.109 pts) 
T1.05127  - Mataró. CERDAÑOLA. GRAN PISO DE 
110 M2., 4 HAB. , BAÑO, BALCON, PARQUET, ALUMI-
NIO, VITROCERAMICA.:  810,00 €  (134.773 pts)
T1.04115  - Mataró. ROCABLANCA. FANTÀSTICO 
PISO 95M², 3 HAB, COCINA OFFICE  VITROC., BAÑO 
HIDROMASSAGE, PERSIANAS ELÈCTRICAS, GALERIA, 
BALCÓN, ARM. EMPOTR, ZONA MUY BIEN COMUNI-
CADA. AMUEBLADO !! :  850,00  €  (141.428 pts)  
T1.05114  - Mataró. VIA EUROPA. ESPECTACULAR 
ATICO 80 M. 3 HAB., 2 BAÑOS, FABULOSA TZA DE 100 
M2 !!!.  :  850,00  €  (141.428 pts) 
T1.04638  - Mataró. GRAN PIS 120M2, 5 HAB., 2 
BANYS, 2 TERRASES DE 60 M2., CALEFACCIÓ, A/A.: 
880,00  €  (146.420 pts)  
T1.04222  - Mataró. VIA EUROPA. ÁTICO 60 M2 CON 
TERRAZA, 2 HAB., 1 BAÑO CON GARATGE INCLUIDO - 
TODO AMUEBLADO !!! :  900,00 € (149.747 pts)

T3.00566  - Mataró. CERDANYOLA. LOCAL 65 M2, AMB 
PATI DE 25 M2, INST.:  360,00  €  (59.899 pts)
T3.00535  - Mataró. CIRERA. LOCAL DE 120M2,:  
450,00  €  (74.874 pts) 
T3.00447  - Mataró. VISTA ALEGRE. LOCAL DE 95M2,:  
500,00  €  (83.193 pts)
T3.00410  - Mataró. VISTA ALEGRE. LOCAL DE 115 
M2:  901,00  €  (149.914 pts)

VIVENDES DE LLOGUERVIVENDES DE LLOGUER

T2.01817 - Caldes d’Estrac.. CASA POBLE. 1 PL. 4 
VENTS. 400 M² PARC. SALA 40 M², LLAR FOC, 4 
HAB.  ESTUDI 50M², TSSA, JARDÍ, PORXO I GTGE 
70M².:  504.850,00 €(83.999.972 pts) 

T2.02045  - Caldes d’Estrac. - CASA ADOSSADA 
COMPL. REFORMADA. 4 HAB., 2 BANYS + SERVEI, 
PARQUET, GARATGE  COTXES, PISCINA I ZONA CO-
MUNITARIA..  :  651.000,00  € (108.317.286 pts) 

T2.01903  - Argentona. TORRE OBRA NOVA EES-
TIL MASIA. 1.100 M² TERR. 335 M²  CASA, 8 HAB., 
4 BANYS + LAVABO, SALA 60 M², LLAR FOC, 
MENJ 40 M²!!! : 505.000,00 € (84.024.930 pts) 

T2.01680  - Argentona. CASA POBLE.RE-
FOR. FA 1 ANY PATI 80 M2., 3 DOR., BANY 
I LAVABO, ESTUDI I TSSA. IMMOLLORABLE 
SITUACIÓ:  552.180,00 € (91.875.021 pts) 

T2.01933  - Dosrius. CAN MASSUET. CASA D’O-
BRA NOVA 246 M², 4 HAB., SALA 43 M², 3 BANYS, 
BALCÓ, TSSA, CALEF., AA/CC , MOBLADA I 
EQUIP!!!.  :  577.500,00 €(96.087.915 pts) 

T2.02028  - Mataró. ADOSADA, 3 HAB., 2 BANYS, 
1 SERVEI, TERRASSA, PATI, GRES, CALEFACCIÓ, 
HIDROMASSATGE, LLAR DE FOC, PARQUING I 
TRASTER..  :  681.548,00  €  (113.400.046 pts) 

T2.01830 - Arenys de Mar. TORRE 3 VENTS, 4 
HAB. + SUITE, MARBRE I PARQUET, ALARMA, 
PÀRQ., TRASTER, PISCINA , BARBACOA, VISTES 
MAR/MUNT.: 701.400,00 € (116.703.140 pts) 

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

T7.01258  - Cabrera Mar. 180 M2:  1.100,00  €  (183.025 pts)

T7.01084  - Mataró. PERAMAS. 580M², INSTAL·LACION 
LUZ, MONTACARGAS..1.500,00  €  (249.579 pts)

T7.01082  - Mataró. PLA D’EN BOET 580 M²:  1.800,00  
€  (299.495 pts)

T7.01251  - Dosrius., 630M2, LOCAL 8 MTS  D’ALTURA,:  
2.800,00  €  (465.881 pts)



Gibert, Esperalba, Vilabella, Casabella, 
Gener i Vives eren amics inseparables, 
com els amics d’abans. Aquell dia de 
principis dels anys 40, els sis amics 
havien anat a Caldetes a veure un par-
tit de futbol i a jugar a la pilota en un 
descampat. 

La fotografi a ha estat cedida per 
Àngela Argés, esposa d’Albert Gibert, 
el noi que sosté la pilota a les mans. 
Dels joves que somriuen a la càmera, 
tant sols un, Pere Vives, és viu. “Eren 
una colla, sempre anaven junts, quan 
veies el cap d’un veies els altres al da-
rrera”, diu Àngela Argés observant els 
sis nois que en aquell moment tenien 
prop de 16 anys. Les robes que dui-
en eren les més velles perquè havien 
anat a jugar. “Duien la roba que po-
dien, la que hi havia, perquè a quells 
temps no anaven gaire grassos”, re-
corda Argés. 

La colla va posar davant del fotògraf 
al darrer vagó d’un tren que era remolcat 
per una locomotora que funcionava amb 

carbó. “Per passar d’un vagó a l’altre hi 
havia uns ferros que es creuaven l’un 
sobre l’altre i feia una mica de por”, 
diu la propietària de la imatge. A més, 
el carbó que cremava i accionava el tren 
ho embrutava tot. “El fum sortia molt ne-
gre, quan carregaven el carbó sortien les 
volves, queien allà on queien i quedava 
tot brut”, recorda Àngela Argés. 

Temps de falange
Àrgés es lamenta recordant les injustí-
cies que van patir durant aquells anys. 
Explica que durant unes Santes, els 
italians pagats per Franco van bombar-
dejar la ciutat fi ns a tres vegades. La 
primera durant l’ofi ci, la segona durant 
la processó i la darrera durant els focs. 
“Els de la falange eren els que manaven 
i es revenjaven de tot”, diu Argés. Pere 
Vives, el noi que s’agafa a la barana del 
vagó a la fotografi a, també va patir la 
revenja falangista. No es va presentar 
a un partit de futbol i la falange li va 
rapar els cabells. 

de fa 25 anys

de fa 15 anys

de fa 5 anys

El tren als 40
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visiti la nostra web: www.gilpares.com

Gran, 52
(davant l’Ajuntament)

93 797 10 13

08310 ARGENTONAOBRIM DISSABTES AL MATÍ

e-mail: info@gilpares.com

visiti la nostra pàgina web: www.gilpares.com

Ref:  00774 - ARGENTONA - Urb. Raimi. Torre en venda. Superf. 
210 m², 800 m² solar, 7 habitacions ( 1 suite, 4 dobles), 2 banys, 
1 bany auxiliar, cuina offi ce 17 m², saló menjador amb llar de foc, 
terrassa, jardí, assolellat. Preu: 420.708,47 € (70.000.000 pts)

Ref:  00903 
- MATARÓ - 
Via europa

Atic en venda
Superf. 100 
m², 4 habit. 
(3 dobles), 
2 banys, 

cuina offi ce, 
saló menjador, 

terrassa de 100 m2, garatge inclòs, ascensor, 
calefacció, exterior, orientació vistes a mar.

Preu: 418.000,00 € (69.549.348 pts)

Ref:  00917 - 
ARGENTONA - Centre
Pis de nova construcció 
a lloguer moblat. Superf. 
38 m², 1 habitació doble, 
1 bany, cuina ameri-
cana, saló menjador, 
terres gres, ascensor, 
tancaments alumini, 
aire condicionat, exte-
rior, orientació oest, 
assolellat, balcó.

Preu: 570,00 € 
(94.840 pts)

Ref:  01033 - 
ARGENTONA 
- Ajuntament
Pis a lloguer Sup. 
65 m², moblat, 2 
habit. (1 doble), 1 
bany, cuina, saló 
menjador, terres 
gres, armaris, 
calefacció, fus-
teria interior, 
exterior, assole-
llat. Preu: 800,00 
€ (133.109 pts)

Ref:  00918 
- MATARÓ 

- RDA 
PRESID.

TARRADE-
LLAS. Pis a 
lloguer NOU 

6 ANYS. 
Sup. 60 

m², 2 habit 
(1 doble), 

1 bany, cuina roure, saló menjador, 
traster, terres gres, ascensor, tanca-
ments alumini, fusteria int.exterior, 

orient.assolellat, alarma, balcó.
Preu: 680,00 € (113.142 pts)

BUSQUEM HABITATGES 
EN LLOGUER

PER DEMANDA DELS 
NOSTRES CLIENTS.

MÀXIMA SEGURETAT 
DE COBRAMENT.

AVALS i ASSEGURANCES
R e f :   0 1 0 5 1  - 
MATARÓ - Casc 
antic. Pis a lloguer 
c/ Hospital. Superf. 
75 m², 2 habit. (1 
doble, 1 individual), 
1 bany, cuina, saló 
m e n j a d o  a m b 
s o r t i d a  b a l c ó , 
terrassa de 30 m2, 
armaris encastats, 
exterior, assolellat. 
DESPESES INCLOSES.
Preu: 750,00 € (124.790 pts)

Ref:  01023 - 
ARGENTONA - 
Ginesteres. Torre 
en venda. 80 m², 
3 habit(2 dobles, 
1 individual), 2 
banys, cuina, saló 
menjador, jardí, 
tanc.d’alumini, 
assolellat. Par-
cel·la de 800 mts. 
Ocasió per preu. 
Preu: 281.664,32 
€ (46.865.000 pts)

Ref:  01052 - MATARÓ - Los 
molinos Pis en venda (Avda. 
Torner) Superf. 70 m², 3 habitacions 
(2 dobles, 1 individual), 1 bany, cuina, 
saló menjador, terrassa 30m2. Preu: 
195.330,00 € (32.500.177 pts)

Ref:  00864 - MATARÓ - Pol. Ind. 
Pla de Boet. Nau en venda. Superf. 
340 m², sortida de fums, asfaltat, 
accessibilitat, divisible, portes 
d’accés, vestuaris, conjunt de naus, 
ofi cina, garatge, aigua.
Preu: 500.000,00€ (83.193.000 pts)

Ref:  00946 - 
ARGENTONA 
- Ajuntament
Pis amb as-
censor 3 habit 
(2 son dobles.), 
amb 1 bany, 
cu ina ,  sa ló 
menj., terres 
parquet, amb 
ascensor, tan-

caments d’alumini, fusteria interior, aire condicionat, 
orientació, assolellat. Tot reformat, la millor situació. 
Ocasió. Preu: 297.500,99 € (49.500.000 pts)

Ref:  01064 - ARGENTONA - 
Centre. Casa en venda al centre 
(Acceptem pis a canvi). 240 m², 
4 habit dobl, 1 indiv, 1 estudi 
a tssa 20 m2, 1 bany, 1 bany 
auxiliar, cuina gran, saló-menj. 
28m2, calefacció, assolellat. Preu: 
419.725,00 € (69.836.364 pts)

Ref:  00990 - ARGENTONA - Plaça 
Nova. Esplèndid pis zona Església. 
65 m², 1 hab.doble, 1indiv. 1 bany, 
cuina office, saló menj., traster, terres 
parquet, ascensor, alumini, fust. in. 
lacada blanca, aire condic.exterior, 
assolellat, balcó. Estudi 25 mts. Preu: 
291.490,87€ (48.500.000 pts)

Ref:  00595 - ARGENTONA - Centre. 
Pisos nova construccio de 1, 2 i 3 
hab duplex i parkings 49 m², 2 hab. 
( 1 suite), 2 banys, cuina amer., saló 
menjador, parquet, garatge i trasters 
opc., ascensor, calef., piscina, balcó.
Preu: 192.323,87€ (32.000.000 pts)

Ref:  01000 - MATARÓ -Centre. 
Local comercial de nova construcció 
a lloguer. Superf. 60 m², planta baixa, 
calefacció, aire condicionat. Molt 
lluminós, molt ben situat.
Preu: 550,00 € (91.512 pts)

Ref:  00922 - 
MATARÓ - 
Ca l´Imber

Local comercial
nova construc.a 
lloguer. Superf. 
91 m², planta 

baixa, aparador, 
Local comercial, 
molt ben situat.
Preu: 700,00 € 
(116.470 pts)

R e f :   0 1 0 1 8  - 
MATARÓ - Centre. 
Dúplex de nova cons-
trucció en venda. 

Sup.  de 58 m², 
2 habitacións, 
1 tipo suite, 1 
bany, 1 bany 
auxiliar, cuina, 
saló menjador, 
tssa 17,41m2, 
terres de gres, 

ascensor, armaris, calefacció, aire condic, exterior, 
assolellat, balcó. Preu: 290.949,25 € (48.409.882 pts)

Ref:  00934 - ARGENTONA - 
Centre. Pis en venda. Sup. 65 m², 
2 hab.(2 dobles), 1 bany, cuina, 
saló menj. llar de foc i balcó, terres 
terratzo, calefacció, gas, exterior, 
orientació sud, molt assolellat. 
Ocasió, fantàstiques vistes. Preu: 
177.300,00 € (29.500.238 pts)
Ref:  00969 - CANYAMARS - centre 
Casa vda. 200 m², 3 habit (1 dobl), 1 
bany, 1 bany auxiliar, cant., cuina off.
saló menj. 2 tsses 20 m², garatge 60 m² 
4 cotxes, llar de foc, tanc. alumini, fusteria 
int.faig, assolellat. Pocs anys, Preu: 
340.473,36 € (56.650.000 pts)
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LA FRASELA FRASE

“El trasllat de Cernuda 
pot ser legal però és immoral”

PAULÍ MOJEDANO, PORTAVEU DEL PP

davantde

Fem-ne Diada

Se’ns palplanta al davant altra vegada amb aquell posat desmenjat, aquella 
mandra que tenyeix de sípia i rosat el primer festiu post vacances; colors de 
senyera cansada que repliquen, any rere any, silencis i gestos xarons. Tradi-
ció? Més aviat rutina.

El magre balanç de la ‘festa’ es redueix a aquella immensa minoria que 
quatribarra balcons i fi nestres, a un dia en blanc que permet apaivagar el 
pas feixuc de la represa, encara amb la remor i el brogit de l’estiu recent i a 
punt de marcir. Una trista vindicació com a país.

Desterrat l’esperit de protesta a la militància molt militant, el tantsemen-
fotisme es menja la cua i s’esllangueix el poc llustre que podria quedar-li a 
aquesta nostra diada que, per no ser, ni tan sols suposa una festa esperada 
pels nens d’escola.

Potser d’això es tracta, i no sigui casual la renúncia a l’efi càcia social de la 
festa com a institució, a les seves oportunitats d’encontre, d’intercanvi i de 
cohesió, a la seva capacitat constructora d’identitat. O potser sí. No hem 
revestit Sant Jordi com la portalada de l’estiu, l’inici del retorn al carrer? 
Per què no atorgar a la Diada la clausura d’aquest cicle festiu, el comiat 
dels vespres i les nits d’estiu? Per què no donar a la Diada l’esperit d’aquella 
màgica ‘Última suada’ que els més granats recordem amb devoció nostàlgi-
ca? Convertir-la, per què no?, en una mena de festa major petita de Mataró, 
perfecte relleu per una Fira que, a aquestes alçades, viu d’esma i vaga pen-
sarosa sense saber d’on va ni d’on ve.

I no, no s’hi val girar-se de cara a l’Ajuntament posant cara de ‘I doncs?’. La 
festa és tan senzilla com ocupar el carrer, la resta vindrà, ha de venir, per si 
sol. Això, o deixar-se engolir per aquest alè de derrota, tuf de no res.

Lluís Martí i Garro

Enginyer de Telecomunicacions

La imatge de l’església de Sant Josep sembla que faci acupuntura. Una cosa és 
que es foragitin els ocells i l’altre que es desvirtui la imatge del sant.

Es fan prou actes per 
celebrar la diada?

 51.7%  No
 24.1%  No la celebro
 24.1%  Sí

L’ENQUESTAL’ENQUESTA

DESTACAT CASTIGAT
Foto curiosa

davantde

Vota l’enquesta d’aquesta setmana a 

Com creus que li anirà la 
lliga al CE Mataró?



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 Gines-
teres. Casa 

4 vents, 
parc. 805 

m2 planera, 
152m2 +70 

m2. subterrani, 5 hab., gtge, calef. 
Oportunitat 370.000€ (61.5 m)T-1234

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

T1175 ARGENTONA. Barrau i parcel·la semi plana de 1.120m2,vistes. 339.000€ (56.4m).

T1127 ARGENTONA.Ginesteres. parcel·la 800 m2 amb proj. i llicència. 230.000 € (38.2 m)

T1191 ARGENTONA LLOGUER. Pis O. nova amb terrassa de 28m2 i z. amb piscina.750€. 

T1125 ARGENTONA LLOGUER. Pis 3hab. gres, alumini calef., a/a, ben orientat. 750€/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.

T1233 ARGENTONA LLOGUER. Pis de 72 m2,  3 hab., 2 banys, vistes a mar. 850€/mes.

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

ARGENTONA 
Pis de dos 

habitacions 
(abans 3) reformat 
recentment, terres 

parquet fusta, 
bany amb plat de 

dutxa d’obra molta 
entrada de sol.  198.000€ (32,9m) T-1121.

ARGENTONA 
z. plaça nova. Pis 

totalment reformat 
de 3 habitacions, 

bones vistes i  molt 
assolellat, t. gres de 
Breda, calefacció, 

tiro llar de foc. 
263.000€(43.8m) T-1242

ARGENTONA 
Cabot. Torre reform. 
174m2 a 2 nivells, 

parc. plana 1.346m2 
amb piscina, 4 habit., 

2 banys, vistes i 
molt assolellada. 
540.000€ (90m)

T-1153

ARGENTONA. 
¡¡Casa amb pati de 
50m2 + terrassa!! 
5 hab. cuina offi ce 

22m2, 2 banys, 
garatge. Zona 

molt tranquil·la. 
486.800 € (81 m) T-819 

ARGENTONA
Z. TURO ¡¡ Casa 
3 vents, 7 anys 

construc. Totalment 
exterior, jardí 100 
m2 + tssa, 4 hab. 
(1 en pta) + sala  

jocs molt situada al 
poble!! 610.000 € (101.5 m) T-1013

ARGENTONA. 
CAN BARRAU

Casa 292m2, 4 hab., 
+ estudi, s. jocs, 
bodega, garatge, 
cuina off., alarma, 
detecció foc, vistes 
i molt assolellada. 

OPORTUNITAT!! 540.000€ (89.8m) T-1177

ARGENTONA ¡¡1er 
pis al centre, tot 
reformat, cuina 
off., p. cirerer, 
vestidor, gres 

rústic, alumini, 
halògenes, 

calefac., ideal 
parelles!! 206.000€ (34,2 m) T-984

ARGENTONA 
Ginesteres. 

Casa 4 vents, 
distribuïda 
en planta, 4 

habit.+ 2 habit. 
apart de la casa, calef. ¡¡Per entrar a 
viure!! 417.705 € (69.5 m) ref T-624

CANYAMARS
CASA ADOSS. 
CANTON. 90 

M2. GARATGE 
60 M2, 2 

TSSES I JARDÍ, 
ZONA MOLT 

TRANQUIL·LA!! 400.000 € (66,5 m). 
Posib. de lloguer T-1203

DOSRIUS
 PIS  3 ANYS 

CONSTR., 
ASCENSOR, 

2 HAB., 
MENJADOR, 
TERRASSA, 

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 CENTRE. 
¡¡PIS 68 M2 EDIFIC., 

AMB 2 HABIT.(POSSIB 
DE 3ª), BANY, CUINA A 
GALERIA, MENJADOR, 
MOLTA CLAROR I RE-
FORMAT!! 247.617 € 

(41.2 M) T-1047

ARGENTONA. 
PIS  DE 67M2 DE 2 HAB.+ 
TSSES DE 60M2 I 20M2 (A 
NIVELL) IMMILLORABLES 

VISTES, T. PARQUET, 
CALEF. ALUMINI. PER 
ESTRENAR!! 260.000€ 

(43.2M) T-1228

ARGENTO-
NA RAIMI 

Torre270m2., 
tssa 100m2 
amb vistes 
espectacu-

lars, 7 habit. (1 suite), celler, 
calefacció. Molt assolellada. 

396.600€ (66m)T-1101.



Una veïna de Dosrius mor ofegada 
a la platja sense vigilància

Una dona va morir ofegada dimecres  
passat a la tarda davant l’espigó del 
Club Nàutic de Mataró. Els Mossos 
d’Esquadra van explicar que la víctima 
tenia 46 anys i era veïna de Dosrius, 
tot i que en un primer moment s’havia 
fet públic que era d’Argentona. Els 
efectius sanitaris desplaçats al lloc 
de l’accident van intentar reanimar la 
dona però fi nalment va morir, segons 
van concretar els Bombers, que van re-
bre l’avís de l’accident poc després de 
les quatre de la tarda, hi van desplaçar 
dues dotacions.

Un soci del Club Natació de Mataró, 
que sortia en aquells moments a la pla-
tja, en veure el que estava succeint, va 
avisar el socorrista de la piscina, ja que a 
la platja no hi havia socorrista. Tot seguit, 
quan passaven sis minuts de tres quarts 
de quatre de la tarda, es van alertar la 
Policia Local, i al seu torn aquesta va 
avisar el SEM i els Bombers. Els efectius 
del cos policial van trigat menys de cinc 
minuts en arribar al lloc dels fets ja que 
hi havia una unitat a la zona, segons el 
consistori.

La dona, A. D. G., que regentava un 
restaurant a Mataró, va ser treta de 
l’aigua i els efectius del SEM la van 
intentar reanimar, però malaurada-
ment ja era massat tard, i els equips 
mèdics no van poder fer res per salvar-
li la vida. Després dels fets, la policia 

En el moment del succés 
no hi havia socorrista en ser 
considerada ‘temporada baixa’

‹

AGRLa dona va quedar atrapada a les roques de l’espigó

treballa amb la hipòtesi de que la víc-
tima estaria nedant, i possiblement 
el corrent del mar l’hauria arrossegat 
fins a l’espigó, d’on no n’hauria po-
gut sortir.

Sense socorristes a la platja
El dia que aquesta dona de Dosrius va 
perdre la vida, a la platja no hi havia so-

corrista, ja que en ser temporada baixa 
només hi ha vigilància de la Creu Roja els 
caps de setmana, segons van informar des 
de l’Ajuntament. 

Per la seva banda, el cos policial 
dels Mossos d’Esquadra, que també es 
van desplaçar fins al lloc dels fets, van 
confirmar que es tracta d’una mort ac-
cidental, tot i que van afegir que haurà 



CUGAT COMAS

XÈNIA SOLA

La platja de Varador i de Ponent de 
Mataró tenen menys serveis que les del 
Callao o la de Sant Simó, almenys pel 
que fa a la vigilància. Durant la primera 
quinzena de setembre, així com des de 
mitjans de maig fi ns a mitjans de juny, 
el que l’Ajuntament anomena ‘tempo-
rada baixa’; només hi ha sis socorristes 
a les platges, que es reparteixen entre 
el Callao i a Sant Simó durant els caps 
de setmana.

Sis socorristes per la platja,

La resta de la temporada de bany 
hi ha entre una quinzena i una vin-
tena de socorristes que vetllen per la 
seguretat dels banyistes de les quatre 
platges de la ciutat. Segons Batista, 
aquest fet es deu a que l’afluència de 
la gent és menor a Ponent i al Vara-
dor, on dimecres una dona veïna de 
Dosius va morir ofegada, arrossegada 
per l’onatge fins a l’espigó del Centre 
Natació Mataró.

de ser l’autòpsia qui determini les cir-
cumstàncies exactes dels fets. 

‘Accident fatal’
L’endemà del succés, ell regidor de Via 
Pública, Oriol Batista en una roda de 
premsa va restar importància al fet que 
no hi haguessin socorristes a la platja.  
Batista va qualifi car d’‘accident fatal’ la 
mort d’aquesta dona a la platja del Va-
rador dimecres a la tarda. On es dóna la 
circumstància que a la platja on van tenir 
lloc els fets no hi havia servei de socorris-
me. Segons Batista, però, seria ‘agosarat’ 
dir que la mort no s’hagués produït si hi 
haguessin hagut vigilants. ‘Altres perso-
nes han mort a la platja quan hi havia 
socorristes’, es va justifi car el regidor. Un 
comentari i una justifi cació, que de ben  
segur no entendrem molts entre ells els 
familiars de la víctima.

D’altra banda, Batista també va apel·lar 
a la responsabilitat dels banyistes: ‘No 
som ningú per dir on s’ha de banyar la 
gent, però sí podem recomanar que la 
gent es banyi on hi ha els serveis’.

Més turistes, més socorristes
A més el regidor va explicar que, com 
cada any, l’Ajuntament revisarà el servei 
conjuntament amb la Creu Roja, però 
que en cap cas aquesta mort determina-
rà el servei la pròxima temporada d’estiu. 
‘Adaptem el servei segons l’afl uència de 
la gent’, va argumentar. En aquest sentit 
va destacar que si la promoció que s’està 
fent de la ciutat a nivell turístic té èxit 
i, per tant, hi ha més gent a la platja, 
també hi haurà més serveis. Per tant des-
prés d’aquestes paraules, els mataronins 
hauran d’esperar que vinguin turistes a 
la ciutat, i no pas perquè portin cèntims, 
sinó perquè portaran més socorristes a 
les platges.



El grup que posa música a 
l’última pel·lícula de Woody 
Allen passa per Privat

Quan Woody Allen grabava la pel·lícula 
“Vicky Cristina Barcelona” una còpia 

‹ del disc de “Giulia i los Tallarini” va 
arribar a les seves mans. El director va 
quedar enamorat de la música del grup 
i va decidir incorporar un dels seus 
temes a la banda sonora del seu llarg-
metratge. La seva música suggerent i 
d’estils eclèctics agradarà tothom.

XÈNIA SOLA

X.S.

Cercavila mullada de les 
Santes -Escorxador
Les Santes-Escorxador va celebrar la 
seva festa popular el passat cap de 
setmana. Va ser una pena que la pluja 
mullés la cercavila organitzada.

‹

X.S.

Rock per a 
la celebració 
del Milenari de  
la basílica de 
Santa Maria  
El passat divendres 
5 de Setembre a 
les vuit del vespre 
la Plaça de Santa 
Maria va omplir-se 
re rock.

La “Festa Jove 
del Milenari”, acte 
organitzat dins el 
programa per a 
la celebració de 
l’església, compta-
va amb els grups 
mataronins Slow 
Reno i Wala.

La festa va ser 
una manera ben 
diferent de fer arri-
bar la celebració 
als més joves.

‹

XÈNIA SOLA

X.S.

La Plaça Santa Anna torna 
a ballar sardanes
L’Agrupació Serdanista Santa Anna 
Mataró va organitzar una ballada de 
sardanes el passat dissabte amb la 
Cobla Ciutat de Mataró.

‹

X.S.



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: FÀCIL

 4  9 5  1  6  

    9 3 4 5  7 

  5 3  2   9  

  4  3  6   2 

 2 3   5   4  

   5 6  2   1 

 8  2   3   5 

 5   7   2 1  

  7 1 2  5   6

preparats? 
llestos? ja!



“Autodidacta, 
ets o no ets” 

Defi neix-te
Sóc professional de la meva feina, 
simplement

Un llibre

“Confi eso que he vivido”, 
de Pablo Neruda

Una pel·lícula

“Cinema Paradiso”, 
de Giuseppe Tornatore

Un viatge

Sóc amant de Nova York i podria 
tornar-hi demà al dematí 

Un escultor

Henry Moore, un personatge que em 
va fer adonar que ens assemblàvem 
durant una època

Un somni

Viure tranquil·lament 

Perecoll, 
les obres de llum

Fa anys, un jove Perecoll va de-
manar una plaça per exercir de 
becari de dentista. La negativa el 
va conduir a una joieria. “Un cop 
vaig aprendre la fi losofi a del dia-
mant, vaig voler fer joies”, explica 
l’artista. Però la feina de joier re-
quereix dibuix i disseny, pràctiques 
que Perecoll va aprendre del pro-
fessor Jordi Arenas. 

Als 18 anys es va presentar a 
un concurs de pintura a Arenys de 
Munt i es va endur el premi. Grà-
cies a dos inversors barcelonins pot 
muntar una botiga de belles arts a 
la capital catalana. “Vaig entrar en 
contacte amb els artistes del mo-
ment i aprenc el seu sistema, els 
materials que compren... aquesta 
és la meva universitat material”, 
refl exiona Perecoll. Va esdevenir 
director de dues galeries d’art a 
Barcelona, però cap als 25 anys 
va decidir que havia acabat aque-
lla etapa. “Vaig tornar a Mataró i 
vaig obrir un estudi per fer joies 

dels artistes més importants”, diu 
l’escultor.< Allò li va permetre co-
mençar a pintar professionalment.

Els quadres de Perecoll són es-
pecials, però tots desprenen una 
mateixa passió: el negre. “Sóc un 
personatge de volum i el negre em 
dóna en pla els mateixos resultats de 
l’escultura”, assegura el joier. Però tot 
i pintar exclusivament amb el negre 
absolut, negre sobre negre, hi ha un 
altre protagonista essencial en les 
seves obres: la llum. Dóna relleu, bri-
llantor, profunditat, vida i moviment 
als quadres. Sense ella, el quadre és 
només foscor. 

Perecoll ha exposat les seves sèries 
d’ocells, cavalls, guerrers ibèrics, àn-
gels... arreu del món. Té escultures 
públiques escampades en diferents 
continents. Però al mirar enrere no 
veu la feina feta, sinó la que queda 
per fer. “Tinc la sensació que encara 
no he començat, que la meva feina 
està per venir i que m’estic prepa-
rant”, confessa Perecoll. LAURA ARIAS

Apunts

FOTO: XÈNIA SOLA

Pintor, escultor i joier, és l’artista convidat a Sant Lluc 

La vàlua de Perecoll és de renom internacional i l’ha forjat ell 
mateix. Ha anat acumulant coneixements i habilitats sense 
la supervisió dels professors ni l’aixopluc de cap universitat. 
“Som autodidactes perquè obligatòriament ho hem ha-
gut de ser, la nostra formació ha sigut pel carrer, a través de 
col·legues, crítics...”, afi rma el pintor. Per la seva experiència, 
Perecoll creu que el món de l’autodidacta és molt més exi-
gent: “El món acadèmic et dóna eines per treballar i nosaltres 
no tenim moltes pautes”, explica. L’autodidacta té criteri, opi-
nió vàlida i coneixement, però això després de molts esforços 
per trobar per si mateixos la formació que no han pogut re-
bre. “El que era casual es converteix en intel·lectual, això és el 
què et pot donar la universitat”, afi rma l’artista. 

‹ “Esdevé intel·lectual allò que era casual”, 
afi rma Perecoll





300 € de multa 
per penjar cartells 
on no toca

Les JERC i una discoteca han estat 
multades per l’Ajuntament
‹

Les Joventuts d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (JERC) de Mataró han 
estat sancionades amb 300 euros per 
enganxar propaganda a punts de la 
ciutat on no està permès. Segons un 
anunci ofi cial de l’Ajuntament, el 2 de 
juliol passat es va incoar un procedi-
ment sancionador contra les JERC ja 
que el 22 de febrer d’aquest any es 
va detectar propaganda enganxada ‘de 
forma incorrecta’ al mobiliari urbà de 
la ciutat, concretament a punts com 
La Rambla amb el carrer Lepanto i La 
Rambla amb el carrer Montserrat. Des 
de les JERC, s’accepta la multa, tot i 
que l’organització independentista acu-
sa a l’administració de no “esgotar totes 
vies possibles” alhora de contactar amb 
ells per tractar el tema abans de portar a 
terme el procediment sancionador. 

Sanció a Mil·lenium
També ha rebut sancions pel mateix 
motiu, per una suposada falta contra 
la normativa de neteja viària per penjar 
cartells a llocs no permesos, la discoteca 
Mil·lenium, que és ‘reincident’ oagarà 
una multa de 490 euros. Els multats 
disposen de deu dies per al·legar o 
per presentar proves que contradiguin 
l’acusació. REDACCIÓ

MaresmeDigital TV compleix, el proper 
11 de setembre, un any d’emissions en 
antena. En el transcurs d’aquest temps, 
la cadena ha realitzat un total de 8.664 
hores d’emissió. Es tracta d’un nom-
bre d’hores elevat però no signifi catiu 
ja que només el 20,81% corresponen 
a programació pròpia. El temps restant 
s’ocupa amb programació en xarxa en 
col·laboració amb la Xarxa de Televi-

sions Locals de Catalunya (XTVL) i la 
reemissió de la programació pròpia. El 
més destacable és que gairebé un 70% 
de la programació de MaresmeDigital TV 
arriba a través de la XTVL.

Escassa programació en directe
Pel que fa a les hores d’emissió en direc-
te, MaresmeDigital TV ha emès tant sols 
13 hores en directe, del total d’hores de 
producció pròpia, 1.213 hores. 

Es tracta doncs d’un balanç bastant 
pobre en relació al gruix total d’hores 
d’emissió.

MaresmeDigital TV només elabora 
una de cada cinc hores que emet

De les 8000 hores d’emissió 
tant sols el 20% correspon a 
programació pròpia

REDACCIÓ

Mataró Ràdio manté la línia en 
l’inici de la tercera temporada

La programació amplia alguns 
horaris i incorpora quatre 
programes nous

‹

Des del passat 1 de setembre, Mata-
ró Ràdio s’ha endinsat en la que és la 
seva tercera temporada. Sent fi del als 
objectius de promouen la comunica-
ció local, presenta una programació de 
proximitat amb algunes novetats, entre 
les quals destaca l’ampliació dels horaris 
del Magazín “Viu la vida dia a dia” con-
duït per M. Lluïsa Aranza. Així mateix, 
s’incrementen els horaris de “Mirant 

Amunt”, “I com estàs de salut?”, “L’hora 
de la gent gran” i “La sardana d’ahir, 
d’avui i de sempre”. A més, Mataró Ràdio 
incorpora quatre nous programes i dues 
propostes de la programació d’estiu. La 
franja noctura estrena també programa-
ció amb tres noves propostes en què la 
història per una banda i la música, per 
l’altra, marquen el ritme de la nit.

I des del gener, les emissions radio-
fòniques es poden veure en directe per 
MaresmeDigital TV, durant dues hores 
al dia.

REDACCIÓ

‹



David Gonzàlez

Politòleg

Sergi Gil 

Antropòleg
El raonament que exposo a continuació té una 
pega bàsica: en públic només l’ha fet o només 
s’hi ha acostat el Partit Popular. I sí, això és una 
pega. Jo no dic que deixem de commemorar 
l’Onze de Setembre. No dic que Catalunya no 
necessiti un dia seu, d’afi rmació com a país, 
de deixar anar l’ànima més lliure del seu po-
ble. No dic això. Critico, en canvi, en què s’ha 
convertit l’Onze de Setembre.

L’Onze de Setembre és una lectura única 
d’un esdeveniment incert. És una relació que 
no pots discutir que enllaça austriacistes amb 
independentistes actuals, sense canvis, amb 
el mateix escenari. 

L’Onze de Setembre és l’estel·lada. Tant és 
que no la comparteixis. És una visió dels sím-
bols, particular i no aglutinadora d’uns pocs.

L’Onze de Setembre és l’apropiació per part 
de pocs dels fets de justícia històrica de tot un 
poble. És la prostitució de Rafael de Casanova. 
És la constatació que els que no són de la ceba 
més ceba, són proscrits. És la constatació que 
la Catalunya bona és la que ells diuen que és 
Catalunya, no la de tots.

L’Onze de Setembre és un dia de setembre 
on tornen els insults i els improperis. On només 
es pot ser d’una manera i sinó no ho pots dir. 
Un dia que val la pena quedar-se a casa. I això 
no és, no l’han deixat ser, una festa.

L’Onze de Setembre és, any rere any, la 
demostració més esperpèntica que s’han 
carregat la Diada. Sant Jordi gloriós, no pot 
arreglar l’11-S?

“És la lectura única d’un 
esdeveniment incert”

UN DIA PER QUEDAR-SE A CASA

“És la celebració de la llen-
gua, identitat, nació i país”

CELEBREM LA DERROTA DE 1714

El que passa amb l’Onze de Setembre i 
l’opinió que la gent en pugui tenir, prové 
d’un error de comprensió d’origen, de con-
cepte. Commemorem, això sí que ho sap la 
gent, la derrota catalana de 1714 a mans 
de l’espanyolisme centralista, commemo-
rem la pèrdua de llibertats, reivindiquem 
la vigència d’aquella lluita, d’aquell projec-
te, d’aquella nació projectada als nostres 
temps. És per això que la Diada no és un 
jorn de glòria o alegria. És normal que la 
gent aquell dia no sigui el que els espan-
yols diuen “la alegría de la huerta”, és obvi 
que no té consonàncies ni temporals (al 
calendari) ni socials (celebració artifi cial?) 
com per arrelar com una festa del poble. 
Però això no té perquè ser un problema.

No. La Diada no se celebra com Sant 
Jordi. I què? Tampoc hem de comparar-ho. 
Una cosa és la celebració d’una festa del 
llibre, la cultura, la rosa, el carrer, i l’altra 
és la celebració de la llengua, la identitat, 
la nació, el país. Per què hem de comprar 
un primer plat ple de proteïna amb un 
postre refi nat?

La Diada no ha de ser una festa al car-
rer. No ha d’explosionar la gent. Potser no 
cal ni que l’esperem amb delit. És tan 
senzill com que aquell dia, en treure la 
senyera, recordem què som, on anem 
(això és més difícil) i sobretot per què 
és festiu aquest Onze de Setembre.

11 DE SETEMBRE

· Estudi de Cuines
· Directes de fàbrica
· Venda al professional (arquitectes, interioristes, decoradors,
constructors, promotors),  i  ara també venda  al particular.

Camí Ral 98 - 08301- Mataró · T 93 796 24 67  &  649 66 78 39 · cuinacer@cuinacer.com · www.cuinacer.com

Visites concertades



Posaran Cernuda a Gintra
perquè no dirigeixi la policia

El Ple Municipal Ordinari del mes de set-
embre era el primer des que es va conèixer 
la recol·locació de l’excap de Policia de 
Mataró, Joan Francesc Giménez Cernu-
da a l’empresa municipal GINTRA com a 
Cap de Serveis. Els tres grups de l’oposició 
presentaven preguntes al respecte i el go-
vern va haver d’explicar aquesta decisió 
àmpliament criticada i ho va fer per boca 
de la titular de Serveis Centrals, Montser-
rat López.

López va fer una doble interpretació del 
nou lloc de treball que Cernuda tindrà un 
cop fi nalitzi la sanció d’un any que se li va 
imposar després de ser enxampat condui-
nt ebri per Barcelona. La justifi cació del 
nou treball doncs és doble, per una banda 
Cernuda passa a engreixar GINTRA quan 
la mobilitat i l’aparcament passen a ser 
una tema important, sufi cient per requerir 
un nou alt càrrec i per l’altra amb aquesta 
decisió s’evita que Cernuda torni a dirigir 
la Policia Local, extrem que s’hauria es-
devingut de no oferir un nou càrrec per la 
condició de funcionari de l’excap de Policia 
i pel seu alt rang.

Hauria tornat a la Policia
Si no se li hagués ofert al càrrec dins de 
Gintra, Cernuda s’hagués reincorporat al 

cos de la Policia Local al cap d’un any 
de la seva sanció. “De reincorporar-se 
al cos, al ser intendent major, en seria 
el màxim dirigent” va explicar López. 
“El govern no va creure convenient que 
Cernuda seguís al capdavant de la Poli-
cia i per això ara es vol aprofi tar la seva 
àmplia experiència en Via Pública al seu 
nou lloc de treball”.

L’Oposició ho critica
La pràxis de la solució municipal expo-
sada per la regidora no va convèncer els 
grups municipals de l’oposició. El més 
dur va ser Paulí Mojedano, portaveu del 
Partit Popular que va dir que “la mesura 
presa és de coveniència, vestida legal-
ment però el que és més greu és que és 
immoral”.

Safont-Tria va parlar de situació greu 
i va criticar la forma com s’havia tractat 
l’assumpte des del govern municipal, i 
Convergència i Unió, seguint amb les 
crítiques que durant tot el procés de 
l’expedient va anar exposant en públic, 
va fer notar la coincidència en la data de 
la renúncia de Cernuda i el decret que 
l’adscriu al nou càrrec.

CUP, PP i CiU basen gran part de les 
seves crítiques en la creació d’un nou 
càrrec a Gintra així com en la imprecisió 
del govern a l’hora de defi nir-ne les fun-
cions i competències. López va negar les 
acusacions de conveniència.

‘Mataró Marítim’, 
la proposta del PP, 
queda sobre la taula

Els grups demanen temps a 
Mojedano per sumar-s’hi
‹L’oposició critica la 

recol·locació de l’ex-Cap de 
Policia

‹

La proposta del Partit Popular ‘Mata-
ró Marítim’ per actuar abastament al 
front marítim mataroní que contempla 
l’ampliació del port, la dinamització 
econòmica relacionada amb la mar, 
l’aposta educativa i d’investigació per 
les ciències marítimes entre d’altres 
aspectes no va esdevenir un acord del 
Ple Municipal.

El grup municipal que encapça-
la Paulí Mojedano pretenia que tot 
l’Ajuntament es posicionés per un Pla 
Estratègic relacionat amb la proposta, 
però fi nalment la idea va quedar, com 
s’acostuma a dir en l’argot polític, “so-
bre la taula”.

Necessitat de sumar
Molt a pesar del Partit Popopular que 
preferia l’aprovació de la resolució, el 
projecte ‘Mataró Marítim’ es dóna un 
mes per sumar sensibilitats polítiques 
al darrera. En aquesta línia el govern 
municipal fa confi ança al projecte, Con-
vergència i Unió hi dóna suport, tot i que 
en dubta d’alguns aspectes, mentre que 
la CUP s’oposa al projecte si passa per 
l’ampliació del Port. Al Ple d’Octubre la 
proposta tornarà “sobre la taula”.

REDACCIÓREDACCIÓ

ARXIU XÈNIA SOLA





Música        
Dissabte 13 de setembre. SUITE TREPAK. El tret 
més característic d’aquest conjunt de cambra 
és la curiosa reunió de música clàssica amb 
sonoritats del jazz. Dins del III Cicle de con-
certs de cambra de joves intèrprets.

A les 20,30h al Foment Mataroní (c/ Nou, 11)

Dijous 18 de setembre. Nits de Jazz a la fresca: 
"IGNASI TERRAZA TRIO". 

A les 21h a la Sala Casal Aliança (c/ Bonaire, 25). 
Entrada: 12€. Venda anticipada: 

Institut Municipal d'Acció Cultural de Mataró, 
Llibreria Robafaves.

Divendres 19 de setembre. VI Cicle de concerts del 
Foment: "YORGOS ARGUIRIADIS I L’ORQUESTRA 
TERRASSA 48". Concert de la reconeguda 
orquestra amb la col·laboració del guitarrista 
grec resident a Barcelona. 

A les 21,30h al Foment Mataroní (c/ Nou, 9). 
Entrada: 21€. 

Dissabte 20 de setembre. Cicle "Solo ante el peli-
gro": LADIE’S DI. El grunge i folk acústic són 
els protagonistes del concert, dins del cicle 
dels primers directes de joves músics.

A les 19,30h a la Comuna de l'Art (camí Ral, 351)

Dissabte 20 de setembre. Commemoració del 
Mil·lenari de Santa Maria: "CORAL POLIFÒNICA 
DE PUIG-REIG". Música religiosa contemporà-
nia, sardanes, òpera, musicals i gospel. 

A les 21,30h a la Basílica de Santa Maria. 
Organitza: Institut Municipal d’Acció Cultural

Festes i fi res
Del 6 al 13 de setembre. ACTES OFICIALS DE L'ONZE 
DE SETEMBRE, DIADA NACIONAL. 
Dissabte 13: Concert de Banda. A les 18h a la 

Plaça de Santa Anna. Concert a càrrec de la Banda 

Ciutat de Mataró.

Del 19 al 21 de setembre. SERENATA DEL CARRER 
D’AMÀLIA.
· Divendres 19: A les 22h, cinema a la fresca.

· Dissabte 20: A la tarda, xocolatada i festa infantil. 

Al vespre, ball amb el grup So màgic.

Divendres 19 de setembre. FESTA PER LA CULTURA 
POPULAR.· A les 20.30h - Actuació de la colla 
bastonera Picadits de Vilassar de Mar. A les 
21.00h - Sopar popular. A les 21.45h - En-
saladilla So Insistent. A les 23.30h - Orxata 
Sound System. A les 01.00h - Pd Fotlifoc.

Durant tot el dia a la Plaça de l’església (Argen-
tona). Organitza: Comissió Jove 11 de Setembre, 

Maulets Argentona.

Del 19 al 21 de setembre. FESTA DEL CARRER DE 
SANT PELEGRÍ.
· Divendres 19: A les 21h, havaneres amb el grup 

Barca de Mitjana. A les 23h, cinema a la fresca.

· Dissabte 20: A les 10h, 2a bicicletada popular. 

A les 17h, contes infantils. A les 18h, xocolatada i 

animació infantil amb Jaume Barri. A les 21h, sopar 

de germanor. A les 23h, ball popular. 

· Diumenge 21: A les 11,30h a l’església de l’antic 

Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena, concert 

amb la Coral La perla de l’Havana i Genís Mayola. A 

les 14h, arrossada popular (cal comprar tiquet).

Teatre i dansa
Divendres 19 de setembre. Contes per a adults: 
"ALLÒ QUE NINGÚ SAP". Narrador: Albert 
Estengre. Organitza: Associació de Veïns de 
Can Marchal i entorn.

A les 22h al Pati de Can Marchal (Mataró)

Infantil        
Diumenge 14 de setembre. TALLER D’ARQUEOLOGIA 
PER A INFANTS. Activitats al voltant de 
l'exposició "El poblat ibèric de la Torre dels 
Encantats". 1r torn: de 6 a 9 anys. 2n torn: 
de 10 a 14 anys. 

A les 11h i a les 12h a la Biblioteca de Caldes 
d’Estrac, Can Milans. Per inscripcions al telèfon: 

93.791.30.25.  Altres tallers dies 21 i 28 de 
setembre. 

Dimarts 16 de setembre. L'HORA DEL CONTE A 
L'ESTIU: "Contes d’animalets". Contes infantils 
tenen com a protagonistes els animals. Els 
nens i nenes participaran activament de les 
històries... A càrrec de Joan de Boher.

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

Dijous 18 de setembre. ELS DIJOUS A LA BIBLIO: "El 
gat Poruc i Bu". El gat Poruc té molta por. Tot 
l’espanta i el fa tremolar i s’amaga sempre 
corrents. Fins que coneix en Bu, un petit ratolí 
decidit... Conte de Michael Broad.

A les 17,30h a la Biblioteca Caixa Laietana            
(c/ d'en Pujol, 19-25).

elmésdestacatActe solidari

21-S: Dia Mundial de l'Alzheimer.

EPMA Solidària, la Colla Pocs i Bons i la Colla Maimakansu, 
organitzen la primera edició d'aquesta caminada solidària 
que neix amb l'objectiu de conscienciar i sensibilitzar 
tothom sobre aquesta malaltia degenerativa, i recaptar fons 
per a totes aquelles famílies que pateixen directa o indirec-
tament els seus efectes. Tindrà un recorregut de 15km pels 
voltants de la ciutat. Per a més informació, a la secció de 
"Varis" d'aquesta guia o www.caminaperlalzheimer.com

Sortida: a les 8h a l'Ermita de Sant Simó i 
arribada a la Plaça Santa Anna (Mataró).

MATARÓ CAMINA PER L'ALZHEIMER

Diumenge 21 de setembre.

Foto del cartell de la caminada solidària per l'Alzheimer

guia



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

ACTIVITATS ASSOCIACIÓ DE VEÏNS PLA D’EN 
BOET - 1r trimestre 2008-2009. Places limitades. 
Cursos de sevillanes, anglès, guitarra, ioga, 
balls de saló, pintura a l’oli, country, infor-
màtica, dansa del ventre, relaxació, tai-txi, 
dibuix, teatre, monogràfi c de fotografi a. Preu 
trimestre: 55€.
Inscripcions: De l'1 a l'10 de setembre al Centre Cí-

vic pla d’en Boet (c/Juan Sebastian Elcano, 6). Tel. 
93.757.76.52. Horari: de Dilluns a Dijous 18 a 20h.

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

Excursions 
AGRUPACIÓ CIENTÍFICO EXCURSIONISTA DE MA-
TARÓ. El Carreró, 39. Telf: 93.790.27.30.
SORTIDES COL·LECTIVES 2008: 
· Diumenge 21 de setembre: Vilaplana - La 
Mussara - Vilaplana. Sortida a les 7h a la plaça 

de les Tereses. Inscripcions: Agrupació Científi co 

Excursionista de Mataró (carreró, 39) dimarts, 

dimecres, dijous de 20 a 22h. Socis: 18€. No 

socis 24€. · Diumenge 19 d'octubre: Montseny 
- Riells - Santa Fe. 
· Diumenge 28 de setembre: SENDERISME. 
Sant Miquel de Sorerols i Cova Bora Fosca. Socis: 

3€. No socis: 6€.

· Curs d'Escalada en Roca: del 16 de setembre al 

12 d'octubre. Mòdul I: escalada esportiva. Mòdul 

II: escalada clàssica. 

MÉS INFORMACIÓ: www.totmataro.cat
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

Dissabte 20 de setembre. SERENATA DEL CARRER 
DE LA CONCEPCIÓ.
· Dissabte 20: A les 18h, festa infant il amb 

l’actuació del grup d’animació Saltimbanqui. A les 

23h, ball amb l’actuació del Duet Duetto.

Llibresi conferències         
Dilluns 15 de setembre. Presentació de la revista 
"Vallespir: 3a època" i Conferència "Situació 
de la llengua a la Catalunya Nord". A càrrec de 
Gentil Puig, sociolingüista. 

A les 19,30h a Can Palauet (c/ d'en Palau, 32)

Divendres 19 de setembre. Presentació del llibre: 
"LA VAGA D’USUARIS DE TRAMVIES DE BAR-
CELONA DE 1957". Presentació del llibre de 
Maria Coll Pigem i Josep Puig Pla, a càrrec del 
periodista Jordi Maluquer.

A les 19h a la Sala d’actes de Can Palauet (c/ d'en 
Palau, 32). Organitza: IMAC- Biblioteca Pública 

Pompeu Fabra.

Divendres 19 de setembre. "HIPNOSI CLÍNICA". 
Conferència i demostració gratuïta per deixar 
de fumar. A càrrec del Dr. Bustamante. 

A les 22h. Lepant Centre (c/ Gravina, 6 local 3). 
Places limitades. Confi rmar assistència al telf: 

93.790.62.98. www.lepantcentre.net

Sardanes i danses 
Dissabte 13 de setembre. II MOSTRA DE DANSA 
TRADICIONAL DEL MARESME. Organitza:Entitat 
Folklòrica Catalana Mataró.

A les 18h a la Plaça de l’Ajuntament (Mataró). 

Varis           
Diumenge 21 de setembre. Dia Mundial de 
l'Alzheimer: MATARÓ CAMINA PER L'ALZHEIMER.
Sortida a les 8h de l'Ermita de Sant Simó 
de Mataró i arribada a la Plaça Santa Anna. 
Recorregut: 15km. Obsequi d'una samarreta, 
esmorzar, sorteig de regals. 

Inscripcions: fi ns al 18 de setembre. Informació: 
www.caminaperlalzheimer.com o inscripcions@ca
minaperlalzheimer.com o al telf. 93.757.34.88. Preu 
inscripció: 6€ (adults) i 3€ (menors de 12 anys). 

Diumenge 21 de setembre. CONCURS DE PINTURA 
RÀPIDA DEL MIL·LENARI DE SANTA MARIA DE 
MATARÓ. Inscripció gratuïta de 8 a 10h el 
mateix diumenge, obert a tots els artistes 
majors de 16 anys. Tema lliure relacionat amb 
Santa Maria i el seu entorn.

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

Del 12 al 14 de setembre. TROBADA D’AGRUPACIONS 
I AFECCIONATS A L’ASTRONOMIA. Dins dels 
actes de celebració del 50è aniversari de la 
fundació del Grup d’Astronomia de Mataró s’han 
organitzat aquestes jornades de conferències 
i observacions astronòmiques.

Més informació: www.astrosurf.com/cosmosmataro 
Durant tot el dia al Casal Nova Aliança. 

Entrada general: 6€. Organitza: Cosmos Grup 
d’Astronomia de Mataró.

Termini: 30 de gener de 2009. 10è Concurs de Con-
tes Curts “El Tot Mataró i Maresme” - Memorial 
Fernando Rodríguez Contreras. Contes i narra-
cions curtes i inèdites en llengua catalana i/o 
llengua castellana. Categoria A: majors de 18 
anys, premis en metàl·lic.  Categoria B: menors 
de 18 anys, premis un iPod, un Curs d’Anglès 
i un lot de llibres.

Més informació i bases a la pàgina web:         
www.totmataro.cat/contes

Cursos i tallers 
TALLERS I CURSOS DE TARDOR. Associació de 
Veïns Via Europa-Nou Parc Central. Iniciació al 
ioga (dill de 19,30 a 21h). Ioga (dimt i dij de 
19,30 a 20,45h). Tai-txí (dill i dimc de 21 a 
22,30h). Dansa del ventre (dimc de 19,30 a 
20,30h). Balls de saló (dimt de 21 a 22h). 
Salsa (dij de 21 a 22h). Escacs (disb de 16 a 
17h). Taller d’animació (dibuixos animats) per 
a nens i nenes de 6 a 12 anys (disb de 11 a 
13h). Iniciació al dibuix per a nens i nenes de 
6 a 12 anys (dill i dimc de 17,30 a 18,30h). 
Català bàsic (dimt de 18 a 19,30h).

Inscripcions: dies 9 ,16,28,23 i 25 de setembre de 
19,30 a 21h al local social del c/ d’Alemanya 27. 

Inici cursos: setmana del 29 de setembre.

CURSOS DE CUINA A LA COMA. Mesos d'octubre 
i novembre. Primer curs: dilluns 6, 13, 20 i 
27 d'octubre. Segon curs: dilluns 3, 10, 17 
i 24 de novembre.

Per a més informació al telf. 628.53.54.51

CURSOS DE L'ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE MATARÓ 
CENTRE. Fotografi a, Patchwork, Reiki, Salsa, 
Merengue, Bachata, Pintar Seda, Tècnica del 
tovalló, Taixí, Ioga, Kundalini.

Informació i inscripcions: 93.790.61.51.                 
 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.



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 ARXIU DE CAN CARALT. Sant Andreu de 
Llavaneres. 

· Legionari: Italians de Mussolini a la guerra 
d'Espanya. Diari fotogràfic de Guglielmo 
Sandri, un legionari de Mussolini.

Fins al 28 de setembre.

BIBLIOTECA POMPEU FABRA. Pl. Occitània, s/n.
· Sóc la Pau. Il·lustracions originals del conte de 
l’il·lustrador Subi i l’escriptora Anna Obiols.

Fins 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 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.

A la Sala 2. Fins al 28 de setembre. 
· El viatge transversal.

A la Galeria. Fins al 28 de setembre. 
· Quaderns de viatge. Mostra de quaderns de 
viatge comissariada per Miquel Bardagil.

Al Soterrani. Fins al 28 de setembre.

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. 

Fins el 19 de setembre.

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

Fins a fi nals d'octubre. 

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

Fins a l'1 d'octubre.

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

                Fins al 30 de setembre.

ESPAI HARTMANN. c/ Carrasco i Formiguera, 48. Pol. 
Ind.Pla d’En Boet II. Mataró.

· Paisatges. Exposició de paisatges a l’oli del 
veterà pintor mataroní Salvador Pujol.

Inauguració divendres 12 de setembre a les19h. 
Fins el 12 de novembre. 

ATENEU CAIXA LAIETANA. c/ Bonaire, 3-5. Mataró.
· Col·lectiva Sant Lluc 2008. Tradicional mos-
tra col·lectiva de lliure participació de dibuix, 
pintura, escultura, ceràmica, esmalts...

Inauguració el dijous 18 de setembre a les 19,30h. 
Fins el 19 d’octubre.

SALA D’EXPOSICIONS CAIXA LAIETANA. Plaça de 
Santa Anna, 1-4, 1r pis.

· Impactes. Pintures de Xavier Ubach.
Inauguració 19 de setembre a les 19,30h.           

Fins al 19 d'octubre.

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

Fins el 24 de setembre.

CENTRE CÍVIC DE MOLINS. c/ de Nicolau Guanya-

Pintura elmésdestacat

Inauguració: dissabte 13 a les 

19,30h. Fins el 5 d'octubre.

Exposició d'olis de l'artista mataroní Antoni 
Luis. Obres realitzades a posta per les da-
rreres Exposicions Col·lectives Sant Lluc. 

Ad Hoc - Antoni Luis

Casal de la Nova Aliança             
Mataronina (c/ Bonaire, 25, baixos).Fragment d'una de les obres de l'exposició



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.
• SETEMBRE: El 14 de setembre visita al Castell 
de Montclar. • Dia 21, El Vendrell i el Museu de Pau 
Casals. • Dia 25, de compres a Andorra. • Dia 28, 
ruta monumental por Besalú. • Dies 27 i 28, cap de 
setmana a Andorra. 

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.

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. • Un dijous al mes a les 17h, 
cafè-tertúlia amb la projecció d'una pel·lícula.

 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 Manualitats 
de targeteria. 

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. • Dia 20 de setembre: Revetlla 
de la Mercé, música en viu "Ferran". A les 21h al local 
Iris (c/ Bonaire). 

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 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

Macrolane. El pit que desit-
ges sense passar pel quiròfan 
La demanda creixent de teràpies de 
bellesa no invasives, que no requereixin 
el pas pel quiròfan, ha estat la major 
tendència en la medicina estètica del 
segle XXI i ofereix una especial atracció 
en els pacients que volen evitar la cirurgia. 
Aquest nou producte es un gel infiltrable 
d’àcid hialurònic molt pur i d’origen 
no animal, que té unes molècules de 
major grandària que el material que 
es fa servir per a la bellesa facial i ha 
estat específicament desenvolupat per 
al contorn corporal. Les seves qualitats 
naturals impliquen un tractament ràpid 
amb resultats instantanis i no invasius. 
Per això no són necessaris tests de 
sensibilitat previs al tractament 

Aquest innovador producte pot ser uti-
litzat per al modelatge de la mama, glutis 
i panxells però també per a restaurar el 
volum i suavitat de les irregularitats de 
la pell. Es tracta d’una teràpia per a un 
modelat del cos de lleuger a moderat, 
això implica que no reemplaçarà els 
procediments quirúrgics. 

La tècnica d’aplicació en la mama, 
consisteix en la infi ltració subglandular 
i de vegades submuscular del producte 
en quantitats no superiors a 100 ml 
per zona, que es pot retocar o comple-
mentar, si fos necessari, després d’1 i 2 
mesos. Sempre amb mamografi a prèvia 
al tractament, igual que es realitza da-
vant qualsevol tècnica quirúrgica per a 
l’augment mamari. En la resta de zones 
l’aplicació serà subdèrmica. Degut al fet 
que Macrolane és un compost endogen 
serà metabolitzat gradualment i amb el 
temps serà eliminat. No obstant això, 
després d’alguns anys és possible realit-
zar tractaments complementaris.

A causa de la tècnica de col·locació 
del producte, Macrolane tant sols sub-
ministra el producte per a la seva apli-
cació a especialistes en cirurgia plàstica 
i estètica.

Els avantatges que fan de Macrolane 
un producte nou i revolucionari són: Que 
es tracta d’una substància natural que es 
troba en l’organisme; No requereix pro-
cediment quirúrgic; Resultats immediats; 
Aplicació mitjançant anestèsia local i 
incorporació immediata del pacient al 
seu treball o vida habitual.

DR. SEBASTIÁN MIR-MIR 
CENTRE CLÍNIC MIR-MIR

WWW.CCMIR-MIR.COM





Enganxada entre Ferrando 
i Baron pel lloguer 
municipal d’un immoble

Les suspicàcies vénen del fet que 
el local és del pare d’un regidor

Sergi Penedès renova l’aposta 
pel Festival Shakespeare

Mataró seguirà organitzant i sufragant 
el Festival Shakespeare. Aquesta és la 
principal conclusió que es pot treure de 
la intervenció del president de L’institut 
Municipal d’Acció Cultural Sergi Penedès 
al Ple Municipal de Setembre. A pregun-
ta del grup municipal de Convergència 
i Unió, Penedès va valorar positivament 
l’impacte del festival, els seus índex 
d’assistència i com s’havia desenvolupat. 
Va assegurar-ne una nova edició per l’any 
vinent tot i que una possible diversifi ca-
ció d’espais o un canvi en les dates no 
es va afi rmar ni negar.

Penedès va parlar d’un 86% d’afo-
rament complet i de 1.900 persones com 
a públic total del certamen que es va 
celebrar entre Santa Susanna i Mataró. 
Respecte al nombre d’invitacions les va 

limitar a un total de 300, “moltes menys 
que en edicions anteriors”, va dir. 

El futur del festival
El regidor va explicar que des de l’IMAC 
ja es pensa en l’edició de l’any vinent, 
en una ampliació d’actes i en altres as-
pectes. Pel que fa a l’aspecte econòmic, 
el pressupost del Festival, va dir Pene-
dès, va ser de 370.000 euros, dels quals 
123.000 els va posar l’Ajuntament.

Núria Aguilar ja 
és la nova regidora 
de Gent Gran

Es tanca el procés obert amb la 
marxa d’Esteve Terradas
‹Seminari per millorar el 

comerç internacional de les 
empreses catalanes

‹

En el decurs de Ple Municipal va pren-
dre possessió de l’acta de regidora del 
Consistori Núria Aguilar, assumint per 
delegació de Joan Antoni Baron, Alcal-
de de la ciutat, les noves competències 
de Gent Gran, regidoria de nova crea-
ció que hereta part de les atribucions 
que fi ns ara tenia la titular de Sanitat 
Carme Esteban. Es tanca així el procés 
de relleu obert amb la marxa d’Esteve 
Terradas.

L’Ajuntament salda
els comptes del 2007

La regidora Montserrat López va ser la 
més atrafegada de la sessió plenària. Igual 
que li va tocar defensar la recol·locació de 
Cernuda, també va defensar l’aprovació 
del compte general de l’Ajuntament. Es 
tracta del darrer pas en l’execució dels 
pressupostos 2007, comptabilitzant la 
totalitat de despeses i ingressos i atenent 
al romanent que l’Ajuntament ja va fer 
públic setmanes enrera.

López va exposar els números fi nals 
dels pressupostos 2007 amb un roma-
nent de tresoreria d’1,8 milions d’euros, 
37 milions d’euros d’increment en pa-
trimoni i un 71% d’endeutament. La 
lectura d’aquests resultats va tornar a 
separar el govern municipal dels grups 
de l’oposició ja que mentre López va 
destacar la solvència dels números, CUP 
i CiU van criticar-los i van abstenir-se 

L’oposició deixa sol el govern 
en l’aprovació del compte 
general de l’Ajuntament

‹

REDACCIÓ

‹

El lloguer d’un local per a usos mu-
nicipals per part de l’Ajuntament, va 
deparar un dels moments més tensos i 
desagradables del Ple. El va protagonit-
zar el regidor del Partit Popular Juan 
Carlos Ferrando que va voler criticar 
que el local llogat fos propietat del pare 
de Francesc Melero, regidor socialista. 
Melero es va absentar de la sala per lli-
gams familiars amb l’assumpte. Baron 
no va acceptar les paraules de Ferrando 
i va criticar-li al PP que contribueixi al 
desprestigi de la política.

REDACCIÓ REDACCIÓ

REDACCIÓ

mentre que el PP, a sobre, hi va votar 
en contra. 

Crítiques de l’oposició
Mojedano, portaveu popular, va fer una 
insinuació que no va agradar gens a 
López respecte les adjudicacions i la 
falta de transparència, mentre criticava 
l’endeutament municipal i es queixava de 
no haver actuat davant el canvi de cicle 
econòmic. Per CiU va parlar Joaquim 
Fernández, que va criticar l’excessiu pes 
de les multes dins el capítol d’ingressos. 
Safont-Tria, de la CUP, va criticar la man-
ca d’inversions i va titllar d’incomplidor 
el govern.

J.A:

X.S.

X.S.

X.S.



L’article anterior acabava comparant 
la identitat amb el compàs. 

Doncs bé, a fi  d’aprofundir i clari-
fi car-nos més, explicaré la metàfora 
del compàs per tal de comprendre 
que en un moment de globalització, 
hem de cercar el punt de mira des 
d’un mateix, que és la nostra prò-
pia identitat i que porta a dialogar 
amb tota altra persona diferent de 
nosaltres.

Doncs bé, el compàs és un instru-
ment que consisteix essencialment 
en dues cames unides per una de 
les seves extremitats, generalment, 
mitjançant un piu.

El compàs té una cama acabada 
en una punta que permet de fi xar-la. 
I l’altra és proveïda d’una peça per 
traçar línies amb llapis o tinta. 

Ara bé, la cama que traça els 
dibuixos dependrà de la fi xació de 
l’altra cama o branca.

Per tant, la branca pot tenir tres 
menes de fi xacions: forta, adequada 
o fl uixa. 

En primer lloc, si és forta, molt di-
fícilment podrem traçar arcs o altres 
dibuixos al nostre gust. La mà estarà 
condicionada per la fi xació forta de 
la branca que es clava. Difícilment 
podrem dibuixar. Ens quedarem 
sempre amb la idea al cap, però 
sense transformar-la. No avançarem 
ni canviarem. 

En segon lloc, si la branca o cama 
està fi xada de forma fl uixa o dèbil, 
també difícilment podrem dibuixar. 
La mà de l’altre farà el traç, el 
dibuix perquè la nostra mà cau. No 
està segura. 

En tercer lloc, si la cama és fi xada 
de forma adequada, raonable, po-
drem dibuixar fàcilment qualsevulla 
mena de traç amb tinta o amb llapis. 
Tenim un pols segur, clar i dinàmic. 
La nostra mà tindrà fermesa i se-
guretat. 

 (continuarà)

La metàfora 
del compas (1)...!

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

preparats? 
llestos? ja!



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 

93.758.65.14
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



més a prop teu



Tocar fons
La llei del pèndul és una de les lleis 
universals que han funcionat tota la vida. 
Es evident que en aquests moments, el 
pèndul es troba en la seva trajectòria 
més baixa, es pot afi rmar sense cap 
tipus de dubte, que s’ha tocat fons, 
la qual cosa es posa de manifest en la 
total manca d’il·lusió per fer quelcom 
que doni sentit a la vida. En aquestes 
situacions és quasi bé inútil proposar 
canvis positius, per més benefi ciosos 
que puguin ser, de forma molt semblant 
al que passa amb la recomanació als 
fumadors, de que si no deixen de fumar, 
tenen moltes probabilitats de morir de 
càncer de pulmó, qüestió que avui dia 
està més que demostrada. 

Llavors, què cal fer? Doncs en pri-
mer lloc no desanimar-se i reconèixer, 
que més aviat o més tard, les coses 
començaran a canviar per millorar i 
quan aixó succeeixi, cal tenir preparats 
nous camins que permetin superar el 
passotisme i desencís que s’està patint 
en l’actualitat. No cal oblidar el refrany 
“No hi ha mal que cent anys duri” que 
indica que no cal desesperar-se mai de 
poder arribar a obtenir el que es desitja, 
Segurament és el moment més adequat 
per començar a ser optimista, amb la 
refl exió de que, en haver-se tocat fons, 
el pèndul forçosament ha de començar 
a tenir una trajectòria ascendent de 
pujada que cal aprofi tar per recuperar la 
il·lusió perduda, sense la qual la vida es 
converteix en un sense sentit que acaba 
afectant, la majoria de vegades, al nostre 
estat de salut i a la nostra immunitat, 
provocant malalties no desitjables.

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

Solució 
del Tot 
Sudoku 
d’aquesta 
revista 
(número 
1351)

 4 2 9 5 7 1 3 6 8 

 6 1 8 9 3 4 5 2 7 

 7 5 3 8 2 6 1 9 4 

 1 4 7 3 8 9 6 5 2 

 2 3 6 1 5 7 8 4 9 

 9 8 5 6 4 2 7 3 1 

 8 6 2 4 1 3 9 7 5 

 5 9 4 7 6 8 2 1 3 

 3 7 1 2 9 5 4 8 6





Cinesa - Mataró Parc I 902 333 231 I Matinals: Diss. i festius
I En blau: Dis. i diu.I Golfes: Div. i diss. Cinemes Arenys I 902 101 008 I Golfa: Div., diss. i vigília de festiu

I Sessions en blau: Dis., diu., festius

  Wanted (Se busca)
   16,00 18-18,15 20,20-20,30 22,40-22,45 01,00 

  El tren de las 3:10
   16,00 18-18,15 20,20-20,30 22,40-22,45 01,00 

  Espíritu del bosque (en català)

   16,00 18,00 20,15

  Hellboy 2
   16,00 18-18,15 20,20-20,30 22,40-22,45 01,00 

  Che, el argentino
   16,00 18-19,00  22,00 00,40 

 Zohan: Licencia para peinar 
      22,30 00,45

  El viaje al centro de la Tierra
   16,00 18,00 20,15 22,30 01,00 

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

  La conjura del Escorial
      22,00 00,40 

  La isla de Nim
   16,00 18,00 20,15

 Wanted (Se busca) 
 12,15 16-17,00 18,15 19,30-20,30 22-22,45 00,45

 Che, el argentino 
 12,10 16,30  19,15 22,00 00,45

 Espíritu del bosque 
 12,15 16,00 18,00 20,00  

 Hellboy 2 
 12,10 16,30  19,15 22,00 00,40

 El tren de las 3:10   16,30 19,10 22,00 00,40

 La momia 3     12,10

 La conjura del Escorial 20,00 22,30 01,00

 Los Girasoles ciegos  20,30 22,40

 La isla de Nim  16,00-18,10 20,20 22,30 12,10

 Bangkok dangerous     01,00

 Viaje al centro de la Tierra
 12,10 16,00 18,15 20,30 22,45 01,00

 Caballero oscuro    22,00 00,50

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

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

 Venganza      01,00

 Street dance  18,00 20,00  00,45

 Space Chimps     12,15

 Stars Wars: The Clone Wars     16,00

 Wall-e 16,00 18,15   12,15

 Zohan: Licencia para peinar 
 12,10  18,00 20,20 22,40 01,00



Sinopsis Crítica de Cinema

El musical convertit en fi lm

Mamma Mia!!!. Phyllida Loyd. Estats 
Units. 2008

L’argument: Una petita illa grega és 
l’escenari d’aquest musical d’ABBA convertit 
en pel·lícula. Shopie, una noia de 20 anys, es 
prepara pel dia del seu casament. Es tracta, 
sens dubte, d’un dia especial ja que no no-
més canviarà d’estat civil sinó que, també, 

coneixerà el seu pare. La incògnita sorgeix quan, en llegir el diari de 
la seva mare, Donna, descobreix que pot tenir tres pares diferents.  
En l’intent per descobrir qui és el vertader pare, Sophie convidarà 
als tres possibles candidats. Serà aquest fet el que farà resorgir an-
tics amors i nous romanços.

L’anècdota: El musical d’ABBA ha es-
tat representat en més de 170 ciutats en 
10 anys i l’han vist més de 90 milions de 
persones. Mama mia, la pel·lícula pretén 
aconseguir en un període molt més curt 
de temps els mateixos bons resultats que 
el musical.

Diagnòstic: Mama Mia no és el primer 
musical convertit en pel·lícula ni tam-
poc serà l’últim. Sota un ritme frenètic, 
cançons conegudes, balls constants i un 
paisatge idíl·lic, la trama va prenent força fi ns a desembocar en un 
fi nal apoteòsic. Encara que la trama de la pel·lícula és bona són 
les cançons d’ABBA les que donen renom a la pel·lícula. El fet in-
qüestionable és que els temes del grup suec mai passen de moda 
i acostumen a agradar a tothom. Així, l’èxit del fi lm respon més a 
la glòria d’ABBA i no tant als actors i guió que converteixen el mu-
sical en cinema.

Efectes secundaris: Contraindicada per a aquells qui esperen veure 
el Pierce Brosnan seductor, atractiu i aventurer de James Bond.

M. Teresa Muñoz Ortiz
Constantino Glez. Torres
Joaquim Vives Carós  

Guanyadors del concurs 
de l’edició núm. 1349 

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:

‘Ron Perlman’

 cinema@totmataro.cat

 C/ d’en Xammar, 11. 08301 Mataró

Sorteig de 3 lots de 
dues entrades cedides per 

CINEMES ARENYS.

CONCURS de CINE

ESTEFANIA RUIZ

Quin dels actors de ‘Wanted’ va interpretar el paper 
d’un important escriptor anglès, en una sèrie televi-
siva de la BBC i quin és el títol d’aquesta sèrie?

Envia la resposta a l’adreça:

 

 



Sinopsis

Wanted (Se busca)
Direcció: Timur 
Bekmambetov. 
Interprets: Morgan 
Freeman, James McA-
voy, Morgan Freeman, 
Angelina Jolie. 93min.
Argument: Wesley Gib-
son és un jove que 

se sent aclaparat de viure sense 
destacar en res, amb problemes en 
la feina, amb la seva xicota, i que a 
més li toca viure la mort del seu pare 
assassinat en estranyes circumstàn-
cies, això li donarà un tomb en la 
seva vida. Allà és on coneix Fox qui 
li dóna l’oportunitat de venjar el seu 
pare, explicant-li que ella era mem-
bre d’una organització d’assassins 
anomenada “La Fraternitat”. Després 
d’acceptar, Fox li presenta el líder de 
l’organització, Sloan, qui li ensenyarà 
a seguir els passos del seu pare perquè 
pugui arribar a ser millor que ell per 
poder venjar-lo.     

Espíritu del bosque

Direcció: David Ru-
bin, Juan Carlos Peña.                    
Veus: Luís Merlo, Ma-
ría Adánez, Trancas y 
Barrancas. 90min.
Argument: Un pode-
rós home de negocis 
pretén construir una 

carretera i la malvada Sra. D’Abondo 
veu arribar la seva oportunitat per 
acabar amb el bosc. Carballo i els 
seus companys són en perill i tots els 
animals que viuen a la seva empara 
hauran de fugir. Però els talps Furi 
i Linda i el ratolí Piorno no pensen 
rendir-se, i tampoc Cebollo, un talp 
espantadís nouvingut de la ciutat. En 
la seva nova aventura compten amb 
l’ajuda del “Clan dels Gats Lliures”, 
liderat pel valent, encara que una mica 
vanitós, Tigre. 

Che, el argentino

Direcció: Steven Soderbergh.                                                       
Interprets: Benicio Del Toro, Franka Poten-
te, Santiago Cabrera. 132min.
Argument: El 1952, el General Ful-
gencio Batista va orquestrar un cop 
d’estat a Cuba, va prendre el control 
del govern del país i va suspendre les 

eleccions. La seva 
corrupta dictadura 
estava recol zada per 
un exèrcit de 40.000 
homes, però un jove 
advocat anomenat 
Fidel Castro va in-
tentar incitar a la 

rebel·lió popular assaltant la caserna 
Moncada el 26 de juliol de 1953. 
L’atac no va tenir èxit i Castro va pas-
sar dos anys a la presó abans d’anar a 
l’exili a Mèxic.  

Viaje al centro de la tierra

Direcció: Eric Brevig. 
Int.: Brendan Fraser, 
Josh Hutcherson, Anita 
Briem. 92min.
Argument: Durant una 
expedició científi ca 
a Islàndia, el cientí-
fi c i visionari Trevor 

Anderson, el seu nebot Sean i la bella 
guia local, Hannah, queden inespera-
dament atrapats en una cova i l’única 
forma d’escapada possible els porta a 
endinsar-se cada vegada més a les en-
tranyes de la terra. Viatjant a través de 
mons mai abans vistos, el trio es troba 
cara a cara amb criatures surrealistes i 
inimaginables, incloent plantes devo-
radores d’homes, piranyes voladores 
gegants, ocells que brillen i els temuts 
dinosaures de les primeres eres. 

El tren de las 3:10

Dir.: James Mangold. Int.: Russell Crowe, 
Christian Bale, Logan Lerman. 117min.
Argument: Dan Evans és un veterà de 
l’exèrcit de la Unió que està a punt 
de perdre el seu ranxo a causa de les 
males collites. La fortuna ofereix una 
oportunitat a Dan quan és capturat el 
cèlebre malfactor Ben Wade, atracador 
violent i despietat la banda del qual 
porta anys assolant la via fèrria de la 
Southern Pacifi c, assassinat a qui troba 
el seu pas. Però l’arrest de Wade no és 
sinó el primer pas, ja que haurà de ser 
escortat per un grup d’homes molt ben 
pagats, entre els que es troba Dan, fi ns 
i tot la ciutat de Contention.      

La conjura del Escorial

Direcció: Antonio Del Real. Interprets: Ja-
son Isaacs, Julia Ormond, Jürgen Prochnow. 
128min.

Argument: La Conjura 
d’El Escorial és un 
trepidant thriller his-
tòric amb intrigues 
polítiques i policía-
ques, enquadrat en 
les lluites i disputes 
entre la Casa d’Alba 

i els seus fi dels d’una banda i la Casa 
dels Mendoza amb Antonio Pérez i la 
Princesa d’Éboli per un altre. La nit 
del dilluns de Pasqua de 1578, uns 
assassins a sou embosquen Juan de 
Escobedo, matant-lo...     

Hellboy II:                  
El ejército dorado

Direcció: Guillermo Del Toro. Interprets: 
Ron Perlman, Selma Blair, Doug Jones. 
120min.
Argument: En trencar-se la vella treva 
existent entre els éssers 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 desper-
ta un imparable exèrcit de criatures 
infernals. Només el superheroi més 
dur i més brut del planeta pot enfron-
tar-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 ve-
gada  que  E lena 
tanca la porta de 
casa seva, llança la 

clau dels seus secrets. Al mateix temps 
que esquiva els rigors de la postgue-
rra, 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 esca-
pat embarassada amb el seu xicot Lalo, 
un jove que porta mesos en les llistes 
de la policia...

La isla de Nim. Direcció: Mark Levin, 
Jennifer Flackett. Interprets: Abigail Bres-
lin, Jodie Foster, Gerard Butler. 95min.

Mamma Mía!!. Direcció: Phyllida Lloyd.  
Interprets: Meryl Streep, Juan Pablo Di 
Pace, Pierce Brosnan. 108min.





Les mil i una nits
Ubicat al carrer Pujol de Mataró, les mil 
i una nits ens ofereix el millor de la cui-
na libanesa, que del món àrab és la més 
prestigiosa, considerada, selecta i més 
accessible al paladar occidental.

Els plats estrella són les mezzas liba-
neses, una degustació dels plats típics 
del país, fi del retrat dels seus costums 
en entaular-se. L’hummus (crema de 
cigrons), l’amanida tabulé ( sèmola de 
blat, julivert, ceba i tomàquet a daus) i 

Restaurant Les mil i una nits

Pujol 10, 08301 - Mataró
RESERVES: 93 799 28 91
www.restaurant-lesmiliunanits.com

Una nova opció al 
centre de Mataró

els postres: els baklawa, dolços de mel, 
pasta de full i fruits secs.

Les mil i una nits: Una nova opció al 
centre de Mataró amb cuina libanesa 
de qualitat.

Totes les nits de divendres, dissabtes 

i vigílies de festius, Les Mil i Una Nits, 
a més de la seva selecta cuina libanesa, 
la oportunitat de poder gaudir d’un es-
pectacle de dansa del ventre a càrrec de 
Alba Hayal.

L’horari de la cuina és de dilluns a di-
jous de 13h a 16h i de 20h a 23h. Els 
divendres i els dissabtes allarguen una 
hora més a l’hora de sopar, i els diumen-
ges tanquen. De dilluns a divendres es pot 
menjar el seu menú diari per 8,95€.



Tota la informació a www.portalmataro.com/restaurants

xefHommos (crema de cigrons)

Especialitat de la casa

Es couen els cigrons, i un cop cuits es 
trituren. S’hi afegeix l’all, la llimona i la 

LA RECEPTA DEL xef
Ingredients

- cigrons

- All

- Llimona

- Tahina (salsa de sèsam)

La recomanació del Xef

Heritage (Plaisir 

du Vin).

Vi negre libanés 

del 2005, molt 

versàtil i que 

pot acompanyar 

qualsevol àpat
tahina i es barregen bé els ingredients, 
i ja tenim preparat tant un entrant com 
un bon acompanyament per a qualse-
vol plat

Elaboració:



Troben un cadàver 
a les Cinc Sènies

Els Mossos el van trobar 
dimecres passat al matí

L’agència d’Atenció a la 
Gent Gran incrementa el 
nombre de demandes

Des de la Llei de Dependència, 
s’han rebut 1.608 sol·licituds
‹

L’1 de gener de 2007 va entrar en vi-
gor la nova Llei de Dependècia. Arrel 
de la implantació, l’Àgencia d’Atenció 
a la Gent Gran de l’Ajuntament ha vist 
com la demanda d’informació creixia a 
un ritme vertiginós. Tant és així que, en 
l’actualitat, els tècnics atenen prop de 
110 persones diàries presencialment i 
al voltant d’unes 190 trucades al dia.

Una de les demandes més requerides 
consisteix en proporcionar informació 
sobre la nova llei. En aquest sentit, fi ns 
al 31 d’agost d’aquest any s’han trami-
tat 1.608 sol·licituts de reconeixement 
de grau de dependència.

Per barris, l’Eixample és el que reu-
neix més demandes amb un 30,2% del 
total de les resolucions. Cerdanyola i Ro-
cafonda són els barris que el segueixen 
en la classifi cació amb un 19,8% i un 
10,4%, respectivament.

‹

Dimecres passat, cap allà a les nou del 
matí, els Mossos d’Esquadra van trobar 
un mort a la riera de Sant Simó a l’alçada 
de les Cinc Sènies. El cadàver pertanyia a 
un home de mitjana edat del qual encara 
es desconeix la seva identitat. La policia 
va ser alertada per un grup de joves que 
van trobar el cadaver. 

En el moment de tancar l’edició, els 
Mossos d’Esquadra estaven investigant 
quina podia ser la causa de la mort de 
l’home,  ja que de moment han descar-
tat l’homicidi. 

Segons els informes policials el ca-
dàver que van trobar no mostrava signes 
de violència, prova que ha fet descartar 
que es tracti d’un homicidi. Ara les in-
vestigacions treballen per aclarir si es va 
tractar d’un accident o d’un suïcidi.  

REDACCIÓ

REDACCIÓ

Arrenca el nou 
curs escolar

El curs escolar 2008-2009 va començar  
dilluns passat a Mataró amb l’arribada a 
les escoles bressol de 1.715 infants. La 
totalitat dels alumnes que cursaran els 
seus estudis a la capital del Maresme, 
22.140, s’aniran incorporant durant 
les pròximes setmanes a les classes. La 
regidora d’Educació de l’Ajuntament de 
Mataró, Conxita Calvo, ha assegurat que 
l’inici del nou curs s’està fent amb ‘nor-
malitat absoluta’ gràcies, entre d’altres, 
a la posada a punt de les instal·lacions 
que s’ha fet durant els mesos d’estiu. 
En total, s’han fet actuacions a onze 
escoles, ja sigui per adaptar-les a la 
demanda creixent d’alumnes o per so-
lucionar imprevistos i poder garantir-hi 
la seguretat.

Els alumnes dels cursos d’educació 
infantil, primària, secundària obligatòria 
i postobligatòria, cursos d’educació es-
pecial i les escoles bressol, tant dels 
centres públics com concertats, inicien el 
curs escolar 2008-2009 entre el 8 i el 22 
de setembre. En total, són 22.140 alum-
nes inscrits, dels quals aquest dilluns ja 
han anat a escola els 1.715 infants de 
les escoles bressol.

La regidora d’Educació de Mata-
ró, Conxita Calvo, ha destacat que la 
normalitat amb que s’està desenvolu-
pant la tornada a les aules és gràcies 
a la posada a punt de les escoles que 
s’ha fet durant l’estiu. L’Ajuntament, 
amb la col·laboració de la Generalitat, 
ha fet obres de millora a onze Centres 

d’Educació Infantil i Primària (CEIP).
Concretament, els CEIP en que s’ha 

fet alguna reforma i s’han benefi ciat 
d’aquestes millores han estat el de Ro-
cafonda, el del Camí del Mig, l’Angeleta 
Ferrer, l’Angela Bransuela, el Joan Coro-
mines, el Camí del Cros, el de Peramàs, 
el CEIP Menéndez Pelayo, l’Anxaneta, 
l’Antonio Machado i el de Cirera. El 
pressupost total de les actuacions és de 
673.110 euros.

Pel que fa a l’àmbit pedagògic, 
aquest curs destaca la substitució dels 
Programes de Garantia Social (PGS) en 
Programes de Qualifi cació Professional 
Inicial (PQPIs), dirigits a alumnes que 
no hagin obtingut el títol de graduat en 
educació secundària obligatòria (ESO). 
Aquests programes els permeten acce-
dir a la formació professional i obtenir 
el graduat.

Batxillerat nocturn
D’altra banda, els alumnes més grans 
podran continuar cursant el batxille-
rat nocturn a la ciutat. Després que 
la Generalitat anunciés la supressió 
de diversos grups d’aquesta modalitat 
d’ensenyament secundari, Mataró ha 
conservat un curs de batxillerat nocturn 
presencial i un altre de telemàtic, a través 
de l’Institut Obert de Catalunya.

Calvo ha destacat que aquesta oferta 
‘virtual’ permet recuperar molts alumnes, 
sobretot després de témer la possibilitat 
de perdre l’oferta de batxillerat nocturn a 
Mataró, i ha engrescat la població a pen-
sar en aquest sistema com a alternativa 
a l’ensenyament presencial.

Els alumnes de les escoles 
bressol són els primers que 
comencen

‹

REDACCIÓ

XÈNIA SOLAUn any més, comença el curs a les escoles de la ciutat



voleu un iPod?!

...avui divendres 12 de setembre sortegem 1 iPod i 2 àlbums fotogràfi cs 
entre TOTS els que s’apuntin a www.totmataro.cat/estrena  

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

quin límit pel sorteig 
divendres 12 de 
setembre a les 

14h



El pròxim 19 de se-
tembre tindrà lloc la 
presentació del disc Els 
Encants de la Coixine-
ra. El nou disc és una 
recopilació de tots els temes que han 
interpretat des del seu inici ara fa set 
anys. Segons han informat els propis 
músics, l’objectiu principal del nou disc 
era donar a conèixer aquestes músiques 
i els motius per a les quals havien estat 
pensades. Els Encants apareixerà amb 
la revista de música folc “Sons de la 
mediterrània”. A més, La Coixinera ha 
editat 1.000 còpies amb un format més 
innovador en el que s’inclouen les lletres 
de les cançons i clips de vídeo.

La presentació del disc serà el pro-
per divendres 19 al Casal Aliança a les 
8 del vespre.

Els encants, 
el nou disc 
de la Coixinera

Recullen els temes que han 
composat durant set anys 
‹

L’Institut Municipal d’Acció Cultural 
(IMAC) i el Centre de Normalització Lin-
güística del Maresme (CNL) han signat 
un acord per impulsar i promoure la lec-
tura a través de tertúlies de lectura fàcil. 
Segons el document, amb vigència d’un 
any, el Consorci per a la Normalització 
Lingüística es compromet, entre d’altres 
coses, a elaborar i facilitar excercicis de 
comprensió lectora dels llibres triats.

La nova iniciativa va dirigida als 
alumnes dels cursos del CNL del Mares-
me i, alhora, als aprenents del programa 
“Voluntariat per la llengua”.

Els tallers de lectura fàcil s’inciaran el 
proper 29 d’octubre i tindran periodicitat 
mensual. Es portaran a terme a la Biblio-
teca Pompeu Fabra el darrer dimecres de 
cada mes, a les 19 hores. 

Es signa un conveni 
per impulsar la 
lectura en català

L’IMAC i Normalització 
Lingüística signen un conveni 
‹
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‘Tenir-ho tot i 
no saber què fer-ne’

Amb una de les estrenes més matineres 
de l’actual temporada, el mataroní Roger 
Pera ha fet el seu debut com a director 
teatral amb l’adaptació de l’obra ‘Boy’s 
life’, de l’autor americà Howard Korder. El 
muntatge, amb el títol de ‘Quina vida!’, es 
pot veure al Teatre Gaudí Barcelona fi ns 
el diumenge 21 de setembre.

La decisió, que està sobradament fo-
namentada en una sòlida formació en 
facetes diverses de les arts escèniques 
i en una carrera professional rellevant, 
tant en els escenaris com en el doblatge, 
arriba en un moment de gran popularitat, 
gràcies a la seva intervenció en la sèrie 
televisiva ’13 anys i un dia’ al costat del 
seu pare Joan Pera. I es pot ben dir que 
és una aposta amb unes conseqüències 
immediates inqüestionablement positi-
ves, perquè amb ‘Quina vida!’ Roger Pera 
amplia –i ajuda a rejovenir– la nòmina de 
directors teatrals del país, dóna joc a la 
joventut d’uns quants actors sorgits d’un 
ampli càsting, es planteja la continuïtat a 
través de la productora Set d’Acció, igual-
ment jove, i col·labora en la programació 
d’una nova sala, com és el Teatre Gaudí 
Barcelona, inaugurada fa just mig any.

Per aquestes raons i també per una 
qües tió d’edat, quasi de vinculació bio-
gràfica, no és d’estranyar que el nou 
director hagi optat per una comedieta 
que narra amb contrapunts d’amargor les 
contradiccions de la generació que està 
a punt de fer trenta-cinc anys, avesada a 
tenir l’existència resolta, però que per això 
mateix manifesta una greu fragilitat per-
sonal per afrontar la vida. “És la història 
d’una generació que ho ha tingut tot i que 
no ha sabut què fer-ne”, ha resumit Pera, 
parafrasejant una rèplica de l’obra.

Massa foses
Malgrat les bones intencions, l’energia i 
les ganes de Roger Pera i el seu equip, 
en la posada en escena de ‘Quina vida!’ 
s’evidencien prou carències com per posar 
en entredit l’oportunitat d’haver triat aques-
ta peça. Sigui per l’estructura fragmentària 
del guió original de Howard Korder, sigui 

per les transposicions amb què l’ha adap-
tat al català en Lluc Potrony, sigui per la 
dramatúrgia desgavellada i els talls a base 
de musiquetes i projeccions banals que s’hi 
han afegit, sigui per la interpretació espas-
mòdica d’alguns moments, el cert és que el 
relat argumental queda molt desdibuixat i el 
seu interès només s’arriba a intuir. Sota el 
pretext d’un llenguatge escènic seqüencial 
i d’infl uència cinematogràfi ca, hi ha massa 
foses, massa fractures, massa recurrència 
a l’esquetx com a únic recurs expositiu. I 
acaba dominant la caricatura i, a estones, 
fi ns i tot la misogínia. Com si la inacabada 
peripècia adolescent de la generació en qüe-
stió es pogués resumir en els prototipus de 
tres curts de gambals que no saben sortir-
se’n d’un cercle viciós de birres i esnifades a 
dojo, música ratllada i polvos estroncats.

Malgrat aquestes pegues, en el balanç 
provisional de la primera incursió de Roger 
Pera en la direcció escènica cal ponderar 
més les implicacions satisfactòries i les 
perspectives de l’opció feta, que no pas 
l’entrebanc relatiu d’aquest precedent que 
acaba deixant regust de paròdia sense suc ni 
bruc. Segur que el millor està per venir.    

L’actor mataroní Roger Pera 
debuta en la direcció escènica 
amb ‘Quina vida!’

‹

COMAS SOLER

CEDIDARoger Pera debuta com a director





“No vaig poder 
estudiar la carrera 
de publicitat perquè 
no existia”

Lluís Bassat Coen (Barcelona, 1941) ha esde-
vingut un referent del món de la publicitat a 
nivell internacional. Recentment, el famós publi-
cista català acaba d’editar el seu tercer llibre, 
“Confessions personals d’un publicista”, una 
obra on repassa la seva vida des de cadascuna 
de les seves vessants més vitals.

PER: RAMON TEIXIDÓ · FOTO: CEDIDES

Què ens explica en “Confessions perso-
nals d’un publicista”? És un llibre molt 
més íntim i personal que els seus dos 
anteriors?
Lluís Bassat: Sí. “El Libro Rojo de la 
Publicidad” i “El Libro Rojo de las Mar-
cas” eren llibres per professionals de la 
publicitat i per a estudiants, però aquest 
és un llibre perquè totes les persones 
puguin trobar coses que li serveixin a la 
seva vida, com m’han servit a mi durant 
molts anys.

Vostè es considera un privilegiat. Ha 
treballat tota la vida professional amb 
el que més li agrada. Què li deu al món 
de la publicitat?
Jo vaig escollir una professió on pogués 
desenvolupar la meva creativitat, i crec 
que vaig encertar. He après molt d’aquest 
món, i en el meu darrer llibre explico 
com tot això que he après pot servir 
per la vida, és a dir, com comunicar-se 
normalment, com vendre una idea, com 
aconseguir la confi ança de les altres per-
sones, com no mentir, etc.

Al llarg de la seva vida professional ha 
rebut nombroses distincions. Però, se-
gons ha comentat, una de les que més 

il·lusió li va fer va ser la investidura com 
a Doctor Honoris Causa.
Jo no vaig poder estudiar la carrera de 
publicitat perquè no existia. Vaig fer un 
any de dret i quatre d’econòmiques però, 
sincerament, cap de les dues opcions em 
va interessar i tot i que després vaig fer 
molts estudis de postgrau, no tenia un 
doctorat universitari. Per això, el Doctor 
Honoris Causa de la Universitat Europea 
de Madrid em va omplir de satisfacció, i 
més quan com a Doctor em van oferir la 
Càtedra de publicitat en aquesta mateixa 
Universitat, cosa que vaig acceptar amb 
entusiasme i en la que ja he impartit con-
ferències i sessions de treball.

Quin paper juga la faceta artística i 
creativa en el món de la publicitat? De-
fi nitivament, vendre és un art?
L.B.: Jo he après molt de l’art per fer 
publicitat, encara que tenen objectius 
diferents. Un quadre o una escultura 
no es fa perquè es vengui res, en canvi 
una campanya de publicitat sempre té 
l’objectiu de vendre el producte o ser-
vei que anuncia. L’art és més lliure i la 
publicitat està més obligada. Però crec 
que puc dir que el bon art i la bona pu-
blicitat tenen en comú la investigació, 
el descobriment, la passió, i fi nalment 
el resultat, és veritat. Però també és ve-
ritat que vendre és art.

Durant la seva carrera professional, quina 
parcel·la ha jugat la intuïció? 
Jo tinc un nas gran i potser per això 
intueixo moltes de les coses que fi nal-
ment acaben succeint. Però tampoc em 
refi o només de la intuïció. Jo crec que 
un empresari n’ha de tenir, però també 
ha de tenir coneixements sufi cients per 
interpretar si la seva intuïció és una bur-
rada o pot arribar a succeir.

Un bon publicista ha de comptar sem-
pre amb la complicitat del seu propi 
client?
Sí. No hi ha bona campanya sense un 
bon client. I no hi ha bon client temo-
rós. Un bon client sempre és valent i 
fi ns i tot un pel arriscat. És llavors quan 
s’avança camí i l’èxit sorprèn a la pròpia 
empresa. Ser tan conservador com per 
copiar o reproduir l’estil publicitari que 
tenia èxit en el passat, és garantia de 
fracàs en el futur.

Vostè és una persona molt compromesa 
amb el Futbol Club Barcelona? Què expli-
ca en el seu llibre sobre el Barça?
En el meu darrer llibre em despullo 
completament i explico coses de la 
meva vida que no havia explicat abans. 
Parlo només de la meva època com a 
candidat a la Presidència del FC Bar-
celona i explico experiències úniques, 

acpg



tant de la primera campanya en la que 
va guanyar el Sr. Gaspart, com de la 
segona que va guanyar el Sr. Laporta. 
Crec que ningú em podrà acusar de fer 
una crítica injusta, ben al contrari. Tot 
el que dic és cert, està demostrat i fi ns 
i tot hi ha testimonis. Si aquest capítol 
del meu llibre serveix perquè els barce-
lonistes siguin conscients de coses que 
van passar en aquelles eleccions, em 
donaré per satisfet.

Tornant al món de la publicitat, hi ha 
moltes persones a qui els agrada veure 
anuncis. És aquest un dels objectius de 
la bona publicitat?
Fa anys la publicitat es dividia entre 
“hard selling” i “soft selling”, és a dir, 
de venda dura o suau, i moltes empre-
ses no volien saber res de la venda suau 
perquè pretenia obtenir la màxima ren-
dibilitat de la seva inversió només venent 
de forma dura i enèrgica el seu producte, 
com per exemple moltes campanyes de 
detergents. Però l’aparició del coman-
dament a distància va canviar les coses 
i va fer que la publicitat dura deixés de 
vendre i que la publicitat suau, amable, 
simpàtica, amb humor, acabés venent 
més que l’altra.

Cap a on va el món de la publicitat amb 
l’aparició de les noves tecnologies. 
La publicitat ha d’anar a la mateixa ve-
locitat que la societat i, com aquesta 
corre molt, la publicitat no pot quedar 
enrere. Internet ha estat una revolució 
tant important o més que l’aparició de 
la televisió, i cal recordar que la televisió 
no va eliminar la premsa, la ràdio i altres 
mitjans, com crec que Internet tampoc 
eliminarà la tele i d’altres mitjans.

Quin paper jugarà la publicitat del fu-
tur?
En aquest món, la publicitat tindrà el seu 
lloc i segurament es comptarà amb ella 
fi ns i tot abans de crear el producte. Els 
publicitaris amb la seva creativitat aju-
daran a la creació de productes nous, 
més útils, més econòmics, i en defi ni-
tiva, millors. Però repeteixo, tot això no 
passarà d’aquí a vint anys perquè ara ja 
està començant a passar.

Vostè ha vist gairebé 60.000 spots de 

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

publicitat televisius d’arreu del món. En 
canvi, comenta que a penes hi ha 20 ca-
mins per a fer un bon anunci.
Ho són la música, l’humor, però també 
l’emoció, les demostracions, els que uti-
litzen personatges famosos, etc. Però cal 
distingir entre la bona publicitat i la do-
lenta. Hi ha espots publicitaris molt bons 
de qualsevol d’aquests camins creatius i 
també de molt dolents.

Quina és la seva opinió sobre la premsa 
escrita gratuïta?
Crec que revistes com aquesta i d’altres 
similars sempre tindran un lloc a la so-
cietat per la seva proximitat, perquè, no 
ens enganyem, les notícies que ens in-
teressen són les que succeeixen a prop 
nostre, tot i que als grans esdeveniments 
també els hi donem importància. Jo li 
veig un gran futur. Primer perquè és 
gratuïta, segon perquè és molt propera, i 
tercer, perquè és totalment independent 
de qualsevol grup polític o mediàtic. I la 
gent busca exactament això, proximitat, 
independència d’opinió, i al menor cost 
possible.
 
El millor premi per a un publicista és 

que el client vengui més?
Clar que sí. Jo diria que és l’únic premi 
important, que et diguin que les vendes 
han pujat més que proporcionalment.

I què l’il·lusiona encara en el seu dia 
a dia?
M’il·lusiona veure créixer els meus 
néts; M’il·lusiona veure feliç a la meva 
família i als meus amics; M’il·lusiona 
poder ajudar, encara que sigui mí-
nimament, a combatre les malalties 
i la fam a Àfrica; M’il·lusiona veure 
créixer el meu país i a la nostra gent; 
M’il·lusiona ajudar a que es conegui 
millor el nostre art actual; M’il·lusiona 
menjar una llesca de pa amb tomà-
quet veient la sortida del sol vora 
el mar; M’il·lusiona caminar per la 
muntanya; M’il·lusiona parlar i escol-
tar; M’il·lusiona llegir, i darrerament 
m’il·lusiona ser llegit i que la gent 
em comenti què en pensa del que dic 
en el meu llibre. I m’il·lusionen tan-
tes coses més que em sembla que no 
hi cabrien totes en aquesta revista. 
Sempre he tingut il·lusió pel que he 
fet i, ara, als meus 65 anys, continuo 
tenint-la potser més que mai.

PER: GRASTira còmica



Divendres que ve, dia 19, tindrà lloc a 
Can Palauet la presentació pública del 
llibre “La vaga d’usuaris de tramvia de 
Barcelona de l’any 1957” obra dels 
mataronins Josep Puig Pla i Maria Coll 
Pigem.

El llibre, editat per Eumo Editorial, 
ja es va presentar fa mesos en un acte 
a l’Ajuntament de Barcelona però ara 
es presenta en societat a la ciutat dels 
seus autors i amb la presència altre cop 
d’un dels testimonis directes dels fets 
que es relaten i s’estudien en el llibre, 
el periodista Jordi Maluquer, que tam-
bé hi serà a Can Palauet el vespre de 
divendres que ve.

La vaga d’usuaris de tramvia de 
l’any 1957, arran de la pujada de 
les tarifes, no havia estat estudiada 
abans com ho fa aquest llibre, un 
treball motivat, tal com va explicar 
Puig Pla en la presentación barcelo-
nina, per Josep Benet, historiador i 
polític que va traspassar fa escassos 
mesos. De fet Benet havia d’escriure 
el pròleg del llibre, però no hi va 
ser a temps. “En una conversa amb 
Benet va sortir el tema d’aquesta 
vaga d’usuaris que no havia estat 
estudiada” va explicar Puig que va 
definir el moviment d’aquell 1957 
com “un dels primers des de 1936 
on els joves ja s’atrevien a plantar 
cara al franquisme”.

 
Una vaga poc estudiada
“La vaga d’usuaris dels tramvies van 
ser 15 dies molt intensos amb con-
seqüències importants” la defineix 
l’altra autora del treball, Maria Coll, que 
explica que no s’hagués estudiat més 
aquests esdeveniments en el fet que 
“històricament l’altra vaga de tramvies, 
la de 1951, l’ha eclipsada, però és en 
aquesta que la força de resistència de 
Barcelona va trascendir”.

A Can Palauet es podran sentir els 
testimonis dels dos autors d’aquest lli-
bre així com del propi Jordi Maluquer.

Divendres es presenta el 
llibre sobre la vaga de 
tramvies de Barcelona

En un acte a Can Palauet amb els 
autors mataronins del llibre
‹

COMAS SOLER

‘Nits de Jazz a la fresca’ s’estrena 
dijous amb Ignasi Terraza

El nou cicle que organitza l’associació 
Big Sam Hal·ler Quartet Jazz, “Nits de 
Jazz a la fresca” arrenca dijous que ve, 
dia 18, amb l’actuació d’Ignasi Terraza 
Trio. Serà el primer de dos concerts que 
repetiran l’encantador ambient del Ca-
sal de l’Aliança, al Carrer de Bonaire, 
convertit per dos dies en club selecte, a 
mitja llum, copeta de cava, bon ambient 
i toc de qualitat dalt de l’escenari. Ignasi 
Terraza, no en va, és un dels grans noms 
del jazz català i estatal, pur luxe tenir-
lo a Mataró.

El trio del pianista Ignasi Terraza cons-
titueix una de les millors apostes dins la 
vessant més swing del jazz estatal. Valor 
segur i camaleònic a l’hora d’optar per 
diferents tipus de formacions, és amb 
la formació de trio que visitarà Mataró 
que Terraza millor explota la potència 
de la seva lectura del jazz en la petita 
distància. Com la caixa de ressonància 
perfecta per a la seva música sembla el 
Casal l’Aliança.

Una vida dedicada al jazz
Ignasi Terraza va començar a interes-
sar-se per la música al poc temps de 
perdre la vista el 1971, sentint-se gai-
rebé immediatament atret pel Jazz: els 
estudis musicals, un grapat de discos 
acceptables i un piano familiar van fer 
la resta. En el 1980 van tenir lloc les 
seves primeres aparicions professionals 
en públic. Una vegada graduat en En-
ginyeria Informàtica i després d’alternar 
ambdues professions durant tres anys va 
decidir dedicar-se al Jazz completament, 
incrementant-se a partir d’aquest instant 

la seva presència en l’àmbit local.
Des de llavors, bé com a membre, bé 

com a capdavanter, Ignasi Terraza ha 
format part de nombrosos grups i for-
macions que, és d’assenyalar, sempre 
han tingut en el swing el seu tret més 
distintiu. Per altra banda, el seu co-
neixement de l’idioma jazzístic, així com 
el seu sentit del ritme i de l’harmonia, 
l’han fet cada vegada més sol·licitat per 
a acompanyar i participar en actuacions 
de nombroses fi gures nacionals i inter-
nacionals del gènere. Pur luxe, doncs, 
comptar amb ell com a primer artista i 
cap de cartell d’aquest segon cicle de 
Big Sam Hal·ler, aquest “Nits de jazz a 
la fresca”.

Un dels millors intèrprets 
de swing de l’Estat
‹

CUGAT COMAS

La Cita 
Ignasi Terraza Trio 

Dijous 18, a les 9 del vespre, 
A la Sala Casal Aliança
(c/Bonaire 25)
S’acompanya la vetllada amb una 
copa de cava.
Preu: 12€.
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BÀSQUET Lliga Catalana EBA: 
Platges de Mataró-Navàs. Els homes 
d’Albert Illa juguen diumenge el segon partit 
de la fase de grups contra el Navàs, en el 
partit on es decidirà quin equip jugarà les 
semifi nals del torneig. DIUMENGE 14 A LES 19 
HORES AL PALAU JOSEP MORA

HANDBOL  Memorial Eusebi 
Bosch. Torenig de base on hi participaran 
els diferents equips del JHM, un cop acabat 
el torneig el primer equip disputarà un partit 
amistós davant el Granollers B. DISSABTE DU-
RANT TOT EL DIA AL PAVELLÓ TERESA MARIA ROCA 

FUTBOL 2a Territorial: Cirera-Poble 
Nou. Després del descens de categoria, 
el Cirera torna a la Segona Territorial, on 
diumenge rebrà al Poble Nou, un dels equips 
forts de la categoria. DIUMENGE A LES 12 AL 
MUNICIPAL DE CIRERA

FUTBOL 2a Territorial: Juventus-
Cabrils. El Juventus comença la lliga a casa 
davant del Cabrils, en un partit on els verds 
esperen guanyar i començar bé aquesta nova 
temporada on l’equip espera aspirar a cotes 
més altes. DISSABTE A LES 17:45 AL CAMP DE 
CAN XALANT

FUTBOL 2a Territorial: Molinos-Ba-
dalona Sud. El Molinos és un dels altres 
equips de Mataró que comença la lliga a 
casa, i ho fa rebent la visita del Badalona Sud, 
un equip que va acabar entre els primers la 
temporada passada. DIUMENGE A LES 12 AL 
CAMP DELS MOLINOS

FORA DE MATARÓ

FUTBOL Tercera Divisió: Blanes-CE 
Mataró. Aquest cap de setmana es dispu-
tarà la quarta jornada de la Tercera Divisió, 
on esperem que el Mataró hi arribi després 
de guanyar el Cassà l’11 setembre. DIUMENGE A 
LES 17 HORES A BLANES

HOQUEI PATINS OK Lliga: F.C Bar-
celona-GrupClima Mataró. Els homes 
d’Ivan Sanz comencen la temporada amb el 
pritjor dels rivals, és a dir amb l’actual cam-
pió de lliga i de la Copa d’Europa, el Barça. 
DISSABTE 5 A LES 6 HORES AL PALAU BLAUGRANA

FUTBOL 1a Territorial: Lloreda- 
Cerdanyola. La Cerdanyola té un difícil 
debut de lliga al camp del Lloreda de Bada-
lona, un dels equips forts de la categoria que 
lluitarà per estar a dalt. DIUMENGE A LES 12 AL 
CAMP DEL LLOREDA DE BADALONA

E
l dia 11 de març del 2007 al Camp 
Municipal d’Esports de Mataró, 
en partit corresponent a la 28a 

jornada de lliga de 3a Divisió, es va jugar 
l’enfrontament entre el Mataró, que era el 
sisè classifi cat i el Girona, que era segon.

El Mataró s’aferrava a les darreres pos-
sibilitats d’entrar en el “play-off”, davant 
d’un equip, que entre altres, comptava 
amb Rafa Ponzo, Serra, Dorca, Xumetra o 
Matamala, el mataroní Dani Martí i l’ex-
groc-i-negre Miki Albert, que ara ha hagut 
d’abandonar el futbol. Després d’un partit 
anivellat, als 80’ Víctor Duran, a la sortida 
d’un córner, va marcar el gol del triomf 
local. De tota manera el Girona va acabar 
jugant el “play-off” i va pujar a 2a B, i el 
Mataró es va haver de conformar amb 
jugar un any més a 3a.

La temporada següent, l’anterior a la 
que estem ara, o sigui la 2007-08, va ser 
nefasta per al Mataró que es va salvar 
in-extremis, mentre que el Girona va pujar 
a 2a A, superant el Ceuta a Montilivi. Ara, 
un any i mig després d’aquella victòria 
sobre els gironins, el Girona és líder de 
2a A amb dues victòries davant Celta i 
Alacant, mentre que el Mataró està situat 
en zona de descens de 3a amb un sol punt. 
Com canvien les coses en poc temps en el 
món del futbol!

Aquest fet ens va portar a comprovar 

Com canvien les coses en poc temps

quants equips de la categoria de plata del 
futbol espanyol, amb la qual havia somiat 
l’equip groc-i-negre ara fa sis anys, durant 
la segona temporada en que va militar a 
2a B, havien estat rivals del CE Mataró. I 
a part del Girona, són set més: Hércules, 
Castelló, Alacant, Nàstic, Salamanca, Osca 
i Llevant. I el més destacat, tal com podran 
comprovar en una altra pàgina d’aquest 
mateix número, és que en alguna ocasió 
tots ells van perdre aquí a Mataró. 

Ara mateix, quan veiem les despoblades 
grades del Camp Municipal en un partit 
de lliga, sembla una utopia pensar en 
tornar a veure aquests equips a la nostra 
ciutat, però evidentment també es pensava 
això quan l’equip groc-i-negre estava bas-
tant pitjor que ara i jugava a 1a Regional 
contra equips com el Fuertebesós, el San-
roque, la Mina, el Fliselina o el Singuerlín.

Això sí, per tornar-los a veure s’hauran 
de tornar a fer les coses tan bé com es van 
fer aleshores sota les presidències de Rafa 
Campos i Francesc Rimblas, recuperant el 
prestigi perdut i tornant a portar la gent 
al camp fent que la ciutadania mataronina 
es torni a sentir groc-i-negre, com s’hi van 
sentir molts en posar-se la samarreta de 
Les Santes 2008.

Caldria agafar com a exemple el Girona, 
que no fa pas massa temps tenia les grades 
buides i ara les omplen a 2a A.

                                        EL TOT ESPORT
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Fa un any i mig el Mataró va guanyar el Girona
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destacat
Comença l’OK Lliga 
Aquesta setmana el Grup-
Clima Mataró comença el 
seu camí per l’OK Lliga a 
la pista del Barça. L’equip 
entrenat per Ivan Sanz té 
un inici complicat, ja que 
jugarà al Palau Blaugrana 
contra el millor equip de la 
història de l’hoquei.

Imanol
El porter del Mataró va 
tornar a demostrar que 
és un dels pilars d’aquest 
equip. Aquesta setmana 
passada tal i com va fer la 
darrera temporada, va sa-
lavar l’equip amb les seves 
aturades, i és que a falta 
de gols, hi ha porter. 

FET DESTACAT

minut zerominut zero
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›› PRÈVIA DIUMENGE 17 H, A BLANES

FUTBOL ›› 3a DIVISIÓ

Primer punt per 
al CE Mataró  
L’equip groc-i-negre no va tenir 
ocasions, però va aguantar bé en 
defensa

LA POBLA DE MAFUMET.  Raúl Sàez, Félez, Vivó, 
Cristian Arcega, Cristino, Ivan, Raúl Vates (Denis 
90’), Soler (Osado 35’), Esteve (Oribe 64’), 
Fernando i Egea.

CE MATARÓ.  Imanol, Lluís, Víctor Duran, Kiku 
Rimblas, Ivo, Salvanyà, Ramon Rovira, May, 
Roberto Camacho (Marcel 90’), Manu Carmona 
(Marc Esteban 77’) i Enric (Willy 58’).

ÀRBITRE. Sr. Oliva Bueno.Targetes grogues a Egea 

dels locals i a Salvanyà i Lluís del Mataró.

Després de la decepció patida en el partit 
inicial davant del Premià de Mar, el Mataró 
ha pogut aconseguir el primer punt del 
campionat empatant a la Pobla de Mafumet 
al camp del fi lial del Nàstic, on la temporada 
passada s’hi havia perdut per 2-0. 

Des de la temporada 2002-03 (amb resul-
tats de Mataró-Figueres  0-1 i  Nàstic-Mataró 
3-0) l’equip groc-i-negre no s’havia quedat 
sense marcar en els dos primers partits de 
lliga, però aquesta vegada almenys ha sumat 

un puntet, que de tota manera no serveix de 
moment per sortir de la zona de descens, a 
la qual ja ens va tenir acostumats l’equip 
mataroní.

Molt poques ocasions de gol groc-
i-negres
La primera part va ser molt avorrida, sense 
cap ocasió de gol, amb els dos equips jugant 
amb molta por. Després, a la represa, el Ma-
taró, que patia nombroses baixes per sanció 
i per lesió, tot i que Víctor Duran i Ramon 
Rovira, els dos darrers lesionats contra el 
Premià, no van tenir problemes per jugar, 
ha estirat una mica les línies i ben aviat, a 
la sortida d’un córner, Ivo va estar a punt de 
marcar en una rematada de cap, però aquí 
es va acabar el Mataró ofensiu. 

Patiment en el tram fi nal
En el tram fi nal la defensa groc-i-negra va 
tornar a patir excessivament, com la set-
mana anterior amb el Premià, davant d’una 
davantera molt jove, que va tenir dues molt 
bones ocasions amb una rematada al pal de 
Cristian i una altra a boca de canó d’Ivan que 
va aturar sensacionalment Imanol. 

A l’altra banda l’únic perill arribava a 
pilota aturada, però sense arribar a inquietar 
la porteria local.

Per sort al fi nal es va salvar un punt, que 
hauria de donar moral de cara als dos partits 
següents. Però per acabar d’agafar ànims 
caldrà destapar el pot dels gols, perquè sense 
fer-ne no es guanyen partits.

CRÒNICA REDACCIÓ

2a jornada 7 setembre
Premià- Santboià ............................ 1-4
Pobla Mafumet - MATARÓ ........ 0-0
Cassà - Espanyol B ........................ 0-2
Blanes - Reus .................................. 2-2
Amposta - Manlleu ........................ 1-1
Palamós - Rapitenca ..................... 1-1
l’Hospitalet - Cornellà. .................. 2-0
M. Vilajuïga - Prat .......................... 2-2
Vilanova - Balaguer ....................... 4-2
Banyoles - Europa .......................... 1-0

Dos dels grans favorits (l’Hospitalet 
i Espanyol B) compleixen, mentre 
que el Reus no desperta, i el Sant-
boià, que la temporada passada 
ja hi va ser, s’afegeix al grup de 
favorits per jugar el “play-off”, 
després de demostrar la seva força 
a Premià.
El Mataró reacciona lleugerament, 
però ho haurà de confi rmar per 
sortir de la zona de descens.

XÈNIA SOLAEl Mataró va fer valer una defensa ben organitzada per treure un punt

4a jornada 14 setembre
Pobla Mafumet - Santboià
Cassà - Premià de Mar
Blanes - MATARÓ
Amposta - Espanyol B
Palamós - Reus
l’Hospitalet - Manlleu
M.Vilajuïga - Rapitenca
Vilanova - Cornellà
Banyoles - Prat
Europa - Balaguer

Sense que poguem comentar el 
que hagi passat el dijous dia 11 a la 
tercera jornada, hem de dir que la 
quarta no ens porta cap partit d’un 
interès especial. 
Els favorits tenen partits força as-

 Pobla de Mafumet CE Mataró0 0

BaLanç
     Local   Empat Visitant
      6      3 1

BALANÇ BLANES- MATARÓ

sequibles i no n’hi ha cap de rivalitat 
comarcal.

Fa 30 anys de l’únic triomf 
L’equip groc-i-negre visita Blanes 
on la temporada passada va caure 
a la tercera jornada, abatut per un 
gol d’un mataroní, Manu Carmona, 
que ara és a les seves fi les. Però 
ara a les fi les blanenques hi ha dos 
jugadors coneguts com són Ariño i 
Rodri, que ja estan fent gols allà.
La darrera victòria a Blanes es re-
munta a la temporada 1978-79 a 1a 
Regional i va ser per un contundent 
0-3. A 3a Divisió és el tercer partit 
i de moment hi ha un empat i una 
victòria local.

El Mataró visita un camp que no se li dóna béL’equip groc-i-negre en zona de descens
›› CLASSIFICACIONS I RESULTATS

+ INFO A TOTMATARO.CAT

Classifi cació 3a Divisió
 PJ PG PE PP GF GC Pts
Espanyol 2 2 0 0 6 1 6
Santboià 2 2 0 0 6 1 6
L’Hospitalet 2 2 0 0 5 2 6
Blanes 2 1 1 9 6 4 4
Balaguer 2 1 0 1 5 4 3
Banyoles 2 1 0 1 1 2 3
Europa 2 1 0 1 1 1 3
Premià 2 1 0 1 2 4 3
Vilanova 2 1 0 1 4 3 3
Amposta 2 0 2 0 2 2 2
Palamós 2 0 2 0 4 4 2
Rapitenca 2 0 2 0 2 2 2
Reus 2 0 2 0 2 2 2
Cassà 2 0 1 1 0 2 1
Cornellà 2 0 1 1 3 5 1
Manlleu 2 0 1 1 3 5 1
Prat 2 0 1 1 4 5 1
Mataró 2 0 1 1 0 2 1
Miapuesta 2 0 1 1 2 5 1
Mafumet 2 0 1 1 1 4 1

Jaume Creixell va disposar 
una bona teranyina defensiva 
que va impedir que els locals 
poguessin marcar.

LA CLAULA CLAU  Bona defensa

futbolfutbol
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›› PRÈVIA

FUTBOL ›› 3A DIVISIÓ

I tots ells han perdut alguna vega-
da a la nostra ciutat

Com dèiem a l’Editorial, el fet de veure 
el Girona tan ben situat, ens va portar a 
comprovar quants equips de la categoria 
de plata del futbol espanyol, amb la qual 
havia somiat l’equip groc-i-negre ara fa sis 
anys, durant la segona temporada de militar 
a 2a B, havien estat rivals del CE Mataró. 
I a part del Girona, són set més: Hércules, 
Castelló, Alacant, Nàstic, Salamanca, Osca 
i Llevant.

Però el més destacat és que tots han perdut 
en alguna ocasió aquí a Mataró. Vegem-ho:
1952-53: Mataró- Salamanca 1-0, en partit de 
promoció d’ascens a 2a Divisió.

1970-71: Mataró- Llevant 3-0, en partit de 3a 
Divisió quan no hi havia 2a B i el grup era català- 
valencià- balear. 

1999-2000: Mataró- Alacant 2-1, en partit del “play-
off” d’ascens a 2a B, que va acabar donant l’ascens 
a l’equip mataroní.

2000-01: Mataró- Osca 4-1, en partit de 2a B.
2002-03: Mataró- Hèrcules 1-0, en partit de 2a B.

1a jornada 7 de setembre
Girona - Damm  .............................. 1-2
San Francisco - Cornellà  ............ 1-1
L’Hospitalet - La Salle  ................. 2-2
MATARÓ - Barça  .......................... 0-1
Badalona - Europa  ........................ 2-1
Espanyol - Ciutadella  ................... 6-0
Gramanet - Ferriolense  ............... 3-2
Lleida - Mallorca  ........................... 3-2

Classifi cació: 
Espanyol, Gramenet, Lleida, Ba-
dalona, Damm i Barça 3; Cornellà, 
L’Hospitalet, La Salle i San Francisco 
1, Ferriolense, Mallorca, Europa, 
Girona, MATARÓ, Ciutadella 0.

SANTI CARRERASFoto publicada a l’Ilurosport: segon gol del Mataró davant del Llevant (1970)

2a jornada 14 de setembre
Barça - Badalona
Europa - Girona
Damm - San Francisco
Cornellà - Espanyol
Ciutadella - Hospitalet
La Salle - Gramanet
Ferriolense - Lleida
Mallorca - MATARÓ

El CE Mataró no ha tingut gens de 
sort en el sorteig del calendari de 
lliga, ja que després de rebre el Barça 
en el primer partit de lliga, aquest cap 
de setmana que es disputa la segona 
jornada, l’equip juga al camp del Ma-
llorca, un altre dels equips forts de la 
categoria, i que arribarà al matx amb 
ganes, després de perdre, contra tot 
pronòstic, al camp del Lleida.

CE MATARÓ         BARÇA0 1
Desplaçament 
complicat a Mallorca

El títol sembla cosa 
de dos

›› RESULTATS

+ INFO A TOTMATARO.CAT

El CE Mataró ha jugat contra vuit equips de 2a A

FUTBOL ›› 3A DIVISIÓ

 
CE MATARÓ:  Miguel, Carmona, Urbano, Ribera, 
Paz, Aitor (Mendo 65’), Vila, Carlitos (Guti 81’), 
Peque (Vacas 69’), Jorge (Carlos 47’), Escobar.

GOLS:  26’ Rochina (0-1). 

El juvenil del CE Mataró va començar la seva 
tercera campanya consecutiva a la Divisió 
d’Honor Juvenil amb una derrota per la mí-
nima. Però, tot i el resultat, les conclusions 
són bones, ja que l’equip va perdre per la 
mínima contra el totpoderós Barça on hi 
juguen alguns dels jugadors de més qualitat 
de tot l’estat, com és el cas de Rochina, autor 
del gol i un fi x de la selecció estatal.

El partit va començar amb un ritme lent, 
amb el Barça tenint l’esfèrica, i amb el 
Mataró tancat al darrera i esperant la seva 
oportunitat al contraatac. Però ben aviat 
l’equip blaugrana va posar setge a la porteria 
de Miguel que va estar molt encertat durant 
tot el matx. Carlitos pel Mataró va tenir l’1 
a 0 a les seves botes, però el meta visitant 
li va aturar el seu xut. Però després d’això, 
abans de la mitja hora de joc, els visitants, 
gràcies a una internada per la banda i al remat 
letal de Rochina es posaven per davant en el 
marcador abans de la mitja hora de joc. Fins 

al descans el Mataró ho va intentar, però 
sempre sense gaire encert ni precisió.

A la represa l’equip entrenat per Jordi 
Pi ho va intentar, amb una sèrie de canvis, 
però a l’atac mataroní li va faltar una mica 
de rapidesa i brillantor, fet que va facilitar la 
feina de la defensa blaugrana. Tot i això els 
de casa van tenir alguna opció d’empatar el 
matx, però el porter visitant ho va evitar. En 
els últims minuts de joc, i amb el Mataró 
buscant l’empat, el Barça va trobar espais i va 
poder marcar algun gol més si no arriba a ser 
per la gran actuació del porter Miguel.

El juvenil del CE Mataró no pot amb el Barça

2003-04: Mataró- Nàstic 5-2 i Mataró- Castelló 
1-0, en partits de 2a B. I el curiós es que aquella 
temporada el Mataró va baixar a 3a tot i derrotar a 
dos equips que ara són a 2a A

2006-07: Mataró-Girona 1-0, en partit de 3a.

Els tornarem a veure alguna altra vegada 
aquí?

futbolfutbol
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FUTBOL ›› TERRITORIAL

Aquest diumenge a les 12, la Cerdanyola 
comença la lliga amb la visita al camp del 
Lloreda de Badalona, en una sortida que es 
presenta complicada, ja que l’equip badaloní 
va lluitar fi ns al fi nal la temporada passada 
per aconseguir jugar els play-off d’ascens. 
La Cerdanyola per la seva banda espera 
començar bé la lliga, i amb un equip renovat 
i jove espera retornar l’alegria i la il·lusió als 
seus seguidors després de la decepcionant 
temporada passada. 

Set equips del Maresme
En la categoria Territorial, a banda de la 
Cerdanyola, enguany hi haurà sis equips 
més de la comarca, Premià de Dalt, Pine-
da, Santvicentí, Calella, Arenys de Mar i 
Vilassanès, un menys que l’any passat ja 
que la temporada passada hi havia el Ci-
rera i l’Alella que han baixat tots dos, i en 
canvi només ha pujat un equip maresmenc 
que és el Pineda. 

1 jornada
Premià Dalt- Molletense
Jupiter- Alzamora
Pineda de Mar- Santvicentí
Lloreda- CERDANYOLA
Singuerlín- Sant Ignasi
Arenys de Mar-  Calella
Pomar- Martinenc
Sant Joan de Montcada- Vilassanès
Lliçà d’Amunt- PB Anguera

BÀSQUET ›› LLIGA CATALANA EBA

Diumenge 
Lliga Catalana 
al Palau
L’equip entrenat per Albert Illa rep 
la visita del Navàs

Aquest diumenge el Platges rep al palau 
Josep Mora al Navàs, en tercer i darrer partit 
de la fase de grups de Lliga Catalana EBA. En 
el primer partit el Navàs va vèncer l’Andorra 
73 a 71, mentre que el segon partit l’hauran 
jugat a terres andorranes el Platges i l’Andorra 
aquest dijous dia 11 de setembre, data que fa 
impossible que nosaltres els hi ho poguem ex-
plicar en aquest número. Tot i això el resultat 
de dijous, depèn quin sigui, no decidirà res, 
ja que si l’Andorra guanya, el Platges encara 
tindrà opcions de passar si guanya al Navàs 
a casa, fet que faria que es decidís qui passa 
de grup per la diferència de punts entre els 
tres equips. Ara, si passa el que esperem 
tots, i és que el Platges guanyi a Andorra,  
llavors el Navàs i el Platges es disputaran la 
classifi cació a semifi nals aquest diumenge a 
les 19 hores al Palau Josep Mora. XÈNIA SOLAEls primers equips del Platges de Mataró, masculí i femení respectivament

Inici complicat per a la Cerdanyola

FUTBOL ›› SEGONA TERRITORIAL

Aquest cap de setmana els cinc equips 
mataronins, Cirera, Juventus, Pla d’en Boet, 
Molinos i Llàntia comencen a competir en el 
grup IV de la Segona Territorial. Enguany la 
categoria sembla estar força oberta, ja que, 
tret dels equips que han baixat, com l’Alella 
i el Cirera, els altres equips estan força 
igualats. Tot i que encara haurem d’esperar 
les plantilles que tenen el Poble Nou, Llefi à 
i Badalona Sud que van ser els equips que 
la temporada passada van acabar a dalt per 
sota del Pineda que ha pujat de categoria. Els 

altres mataronins per la seva part intentaran, 
com sempre, mantenir la categoria el més 
aviat possible. 

En aquesta primera jornada de lliga, dels 
cinc equips de la ciutat, tres jugaran a casa, 
es tracta del Cirera que rep el Poble Nou 
que en teoria és un dels equips forts, com 
el Badalona Sud que visita el camp dels 
Molinos, mentre que el Juventus rebrà a Can 
Xalant al Cabrils. Els altres dos equips de la 
ciutat, Llàntia i Pla d’en Boet juguen a fora al 
camp des dos equips que acaben de jugar, el 

Premianense i l’Argentona respectivament. 

1 jornada
Alella - Penya Morera
MOLINOS - Badalona Sud
Llavaneres - Masnou AT
JUVENTUS - Cabrils
Argentona - PLA D’EN BOET
CIRERA - Poble Nou
Llefi à - Bufalà
Premianense - LLÀNTIA
Tiana - Canet

Arrenca la Segona Territorial

futbol - bàsquetfutbol - bàsquet
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›› PRÈVIA DISSABTE 13, 18H , AL PALAU BLAUGRANA

HOQUEI PATINS ›› OK LLIGA 

Comença la 
OK Lliga amb 
el partit més 
complicat
Després de la recta fi nal de la 
pretemporada, el GrupClima visita 
el Palau Blaugrana

Després d’un inici de pretemporada amb 
dubtes, l’equip mataroní s’ha anat posant 
a punt i la setmana passada ja va oferir una 
imatge molt millorada. A Mataró van superar 
al Voltregà per un clar 6-1 en un partit amb 
tres parts de vint minuts sense aturar el 
temps. El primer va ser pels locals clarament 
amb un 3-0, el segon va ser més igualat (1-
1) i el darrer temps també va ser pel Mataró 
amb un 2-0.

Els mataronins també van jugar a la pista 
del Noia el partit d’homentage a Pere Varies, 
que es retira de l’hoquei patins després de 
dotze anys a l’equip de Sant Sadurní. Va ser 
un partit molt disputat en que els locals van 
sortir més concentrats i es van posar per 
davant amb dos gols a la primera meitat. A la 
represa els homes d’Iván Sanz van reaccionar 
i en set minuts van igualar el partit amb gols 
de Roca i Figa. 

El joc desplegat pel Mataró va ser molt 
millor que en els primers partits de pre-
temporada, però en la recta fi nal del matx 
una pilota perduda pels mataronistes la va 
aprofi tar Cabestany per tornar a avançar al 
seu equip (3-2).

16a temporada de 
l’hoquei mataroní a l’elit estatal
Amb el nom de CH Mataró és la novena tem-
porada que es juga en la màxima categoria 
de l’hoquei patins estatal, però ja n’havien 
jugat set com a Esport Ciclista Mataró. Per 
tant, ja és la setzena temporada de l’hoquei 
patins mataroní a Divisió d’Honor, ara ano-
menada OK Lliga, buscant consolidar-se en 
la categoria i intentant ficar-se a la zona 
alta per jugar la Copa del Rei o accedir al 
play-off pel títol.

Les novetats d’aquesta temporada són el 
Sitges –debutant a l’OK Lliga–, el Maçanet i 
l’Alcoi –que tornen després d’una temporada 
a 1a Estatal–. Amb el Sitges el Mataró s’hi 
va enfrontar la temporada 2005-2006 a 1a 
Estatal, guanyant per 4-2 a casa i perdent 3-2 
a la seva pista. Amb el Maçanet la temporada 
2006-2007 a OK Lliga, guanyant 3-2 a casa 

i empatant 3-3 a fora; la mateixa temporada 
també van jugar amb l’Alcoi, derrotant-los 
a Cirera per 5-1 i perdent a la difícil pista 
alacantina per 3-1.

1a FC Barcelona - GrupClima  13-9
2a GrupClima - Voltregà  20-9
3a Maçanet - GrupClima  27-9
4a GrupClima - Liceo  4-10
5a GrupClima - Lloret  11-10
6a Noia - GrupClima  14-10
7a GrupClima - Alcoi  25-10
8a Vic - GrupClima  1-11
9a GrupClima - Tenerife  8-11
10a Igualada - GrupClima  11-11
11a GrupClima - Vilanova  22-11
12a Reus Deportiu - GrupClima  29-11
13a GrupClima - Blanes  6-12
14a Lleida - GrupClima  9-12
15a GrupClima - Sitges  20-12 
16a GrupClima - FC Barcelona  3-1
17a Voltregà - GrupClima  10-1
18a GrupClima - Maçanet  13-1
19a Liceo - GrupClima  24-1
20a Lloret - GrupClima  27-1
21a GrupClima - Noia  31-1
22a Alcoi - GrupClima  7-2
23a GrupClima - Vic  10-2
24a Tenerife - GrupClima  21-2
25a GrupClima - Igualada  7-3
26a Vilanova - GrupClima  10-3
27a GrupClima - Reus Deportiu  21-3
28a Blanes - GrupClima  28-3
29a GrupClima - Lleida  31-3
30a Sitges GrupClima  4-4

XÈNIA SOLAEl GrupClima debuta a la lliga visitant al Barça

Es comença la competició amb un dels partits 
que sempre es diu que “no és de la lliga del 
Mataró”, però que evidentment mai es renun-
cia a donar la sorpresa, dissabte dia 13 a les 
18h al Palau Blaugrana. El FC Barcelona ha 
dominat amb mà de ferro tant a l’estat –ha 
guanyat les darreres onze lligues de forma 
consecutiva– com a Europa durant les darre-
res temporades, és el millor equip del món, i 
només es pot apel·lar a la motivació extra dels 
jugadors del Mataró que segur ho donaran tot 
per intentar fer de Numància. Recordem que 
la plantilla d’aquesta temporada la formen els 
següents jugadors: Roger Fernández i Oriol 
Pons (Voltregà) porters; Marc Figa (GEiEG), 
Albert Casanovas (Vilanova), Roger Arnau, 
Ferran Formatjé, Marc Roca, Adam Puig i 

Jordi Bartrés (lesionat).
La lliga del Mataró comença la segona 

jornada, amb la visita del Voltregà al pavelló 
de Cirera i el desplaçament a la pista del 
Maçanet de forma consecutiva.

OK Lliga
1a jornada

FC Barcelona - GRUPCLIMA
Sitges - Lloret
Lleida - Noia
Blanes - Alcoi
Reus Deportiu - Vic
Vilanova - Tenerife
Liceo - Igualada
Voltregà - Maçanet

Per començar, a la pista del campió

Calendari del GrupClima 
OK Lliga 2008-2009

›› CALENDARI

+ INFO A TOTMATARO.CAT

hoquei patinshoquei patins
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HANDBOL ›› 

Aquest dissabte es disputa el 
Memorial Eusebi Bosch per a 
categories de base

En acabar l’equip sènior jugarà 
un amistós davant del fi lial del 
Granollers
Aquest dissabte dia 13 es celebra al Pavelló 
Teresa Maria Roca el IV Memorial Eusebi 
Bosch, en record del que havia estat en-
trenador del club i que va morir l’any 2005 
mentre dirigia un partit de l’equip cadet del 
Joventut. 

Ja des del divendres a la tarda i durant 
tot el dissabte, els diferents equips de base 
de l’entitat tindran l’oportunitat d’estrenar la 
temporada enfrontats a diferents equips de 
la geografi a catalana.

Després dels repartiments de trofeus, 
a les 20 hores l’equip sènior del Joventut 
Handbol Mataró farà la seva darrera prova 
de pretemporada i primera a la pròpia pista 
davant del fi lial del Granollers, una setmana 
abans d’iniciar, a la difícil pista del GEiEG 
de Girona, la competició de la Lliga Catala-
na- 2a Estatal. 

De moment l’equip que prepara per tercer 
any consecutiu Josep Maria Guiteras, i que 
com se sap ha remodelat força la seva plan-
tilla, ha jugat tres amistosos contra equips 
d’inferior categoria i els ha resolt amb molta 
facilitat: Parets (1a Catalana)- JHM 28-44, 
Garbí Palafrugell (2a Catalana)-JHM 19-43 i 
Llagostera (1a Catalana)-JHM 25-37.  

FUTBOL SALA ››

El Futsal Mataró continua amb 
la seva prepaaració.
L’equip  cau derrotat per zero a 
dos davant del Sant Vicenç dels 
Horts al Teresa Maria Roca

FUTSAL MATARÓ COMAINA:. Gerard, Isaac, Victor, 
Xavi i Miki cinc inicial;  Abdyck, Sabas, Gil, 
Eider, Villa i Marc. 

El Futsal Mataró va perdre a casa en el seu 
segon partit de pretemporada per 0 a 2 davant 
el Sant Vicenç dels Horts. El matx va comptar 
amb dos equips en plena fase de preparació 
que van jugar lent i a veure-les venir. Fruit 
d’això es va arribar al descans amb empat a 
zero gols després d’una primera part força 
avorrida o gairebé no es van veure jugades 
de gol. Al minut deu de la represa, després 
d’una sacada de banda propera a porteria, 
l’equip visitant obria el marcador. Tot i això 
el partit no es va obrir, i tots dos equips van 
seguir fent el mateix joc. A manca de quatre 
minuts, i en una bona jugada, els visitants 
aconseguien el 0-2 defi nitiu. D’aquí fi ns el 

fi nal els locals van intentar escurçar distàn-
cies però la manca de profunditat i encert en 
la fi nalització ho van impedir. 

Dos fi txatges més per tancar la plan-
tilla 
Respecte la temporada passada una de les 
prioritats del club era reforçar la posició de 
pivot, doncs l’any passat es va notar molt 
l’absència d’un jugador que fi nalitzés les ju-
gades de creació. En aquest sentit l’entitat ha 
centrat els esforços en recuperar Óscar Vidiella 
“Mau”, jugador que la temporada 2006-07 ja 
va estar a l’entitat aconseguint 45 gols i que la 
temporada passada va jugar al Corbera F.S. de 
Primera Nacional “A”. Mentre que l’altra nova 
cara és Carlos Rodríguez, pivot provinent del 
Juvenil de Les Corts A.E, actual sots-campió 
de Lliga Nacional, un jugador de caire ofensiu 
que juga molt bé d’esquenes a porteria.

ATLETISME ››

El dia 15 comença l’Escola 
d’Atletisme del Laietània

El proper dilluns, coincidint amb l’inici del 
curs escolar, inicia una nova temporada 
l’Escola d’Atletisme del C.A. Laietània. Serà 
a les instal·lacions provisionals de l’Enric 
Pujol, a Cerdanyola. El període d’inscripció 
ja és obert (a l’Enric Pujol fi ns el dia 10 de 
18 a 19:30h, per telèfon a la secretaria del 
Club (93 796 12 82) o contactant amb el 
Director de l’Escola, Joan Mola (646 41 20 
25 o joanmola@mailpersonal.com)).

Atletes del GA Lluïsos Mataró en 
curses populars
Judith Artigas va guanyar la cursa de 10 km 
de Malgrat de Mar amb un temps de 48’52”, 
mentre que Rosa Ma Rubio va quedar onze-
na amb un temps de 43’33” en una cursa 
popular de 8’9 km, disputada en ocasió de 
la Mitja Marató de Sabadell.

REM ››

El diumenge 24 d’agost va tenir lloc el XIV 
Campionat de Catalunya de Banc Fix a Lloret 
de Mar, la cita més esperada de la tempora-
da un cop acabada la VI Lliga Catalana de 
Llaguts. I és que per a la secció de rem de 
la Colla Castellera Capgrossos de Mataró, 
després de la bona temporada que havia 
fet, sobretot en les categories de veterans 
masculí i sènior fèmina, era l’oportunitat per 
aconseguir fer pòdium. I així va ser.

Les sènior fèmina no van decebre el 
club i van acabar la temporada de rem amb 

Foto de l’equip 

la medalla de bronze, la primera medalla 
aconseguida des de la fundació de la secció. 
Els veterans masculí, però, no van tenir tanta 
sort i van anar-se’n amb el quart lloc, això sí, 
millorant els resultats de la Lliga Catalana 
en què havien quedat cinquens. Pel que fa 
la categoria de veteranes, aquesta vegada 
només hi participaven l’equip A de la secció, 
el qual va consolidar el sisè lloc assolit a la 
Lliga. Enguany van poder comptar amb la 
presència de l’alcalde, el senyor Joan Antoni 
Barón i la seva senyora, que no van deixar 
d’animar a les diferents tripulacions. 

varisvaris
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XÈNIA SOLA

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

Com arriba l’equip a la primera jornada?  
Bé, crec que arribem de forma correcta, 
ja que el treball que volíem fer durant la 
pretemporada s’ha fet, ho hem fet tot més o 
menys bé. En defi nitiva crec que arribem al 
primer partit en un nivell acceptable per les 
alçades de temporada que estem. 

El primer desplaçament és a la pista del 
Barça, creus que és millor jugar-hi ara?
Al fi nal tard o d’hora t’hi has d’enfrontar 
igualment, està clar que a ells els hi faltarà 
rodatge, però sempre és molt difícil jugar 
contra el Barça i més al seu camp, ja sigui 
ara o enmig de la competició. Nosaltres el 
què hem de fer és mirar el darrera d’aquest 
partit, a més si juguem és un partit que ja 
ens el treure’m de sobre, i a més en pot ser-
vir per seguir amb el nostre rodatge i anar 
conjuntant l’equip.

Creus que aquesta temporada l’equip pot 
fer un salt qualitatiu?  No crec que sigui 
aquest l’objectiu de l’equip, hem de pensar 
que portem tres anys a l’OK Lliga, però que 
cada any ens marxen jugadors i en vénen 
de nous, encara que ara mateix estem molt 
contents amb les incorporacions que hem 

“Lobjectiu d’aquest equip i 
del club és la permanència” 

tingut. Però crec l’objectiu del club i de 
l’equip ha de ser la permanència, i acon-
seguint-la haurem assolit l’objectiu. Ara, 
també som esportistes i si anem guanyant i 
jugant i podem aspirar a més no direm que 
no, i està clar que no es conformarem, però 
aquest no és l’objectiu ara. 

Com es pren l’equip la Copa SERS? Crec que 
aquest fet té una doble lectura, una és que 
poder jugar a Europa és un premi al treball 
que es va fer la temporada passada, i és una 
oportunitat molt maca pel club, i sobretot 
pels membres de la plantilla que mai ho 
havien fet abans. I l’altrq lectura és que el 
nostre bloc és un equip jove en formació, i 
que poder jugar a Europa, i més contra un 
equip portuguès, ens pot servir per aprendre 
i agafar experiència. 

Coneixeu el Candelaria? Sabem que és un 
equip potent i a més és portuguès, i em 
sembla que està entre els 2 o 3 favorits per 
guanyar la competició. A més l’any passat va 
jugar Liga Europea i, tot i estar en el mateix 
grup que Barça i Reus, fi ns l’última jornada 
va estar a punt de classifi car-se per la Final 
Four. A més ara fa dos anys també va jugar 

la fi nal de la SERS que va perdre contra el 
Vilanova. Per tant és un bon equip, amb 
experiència a Europa i nosaltres el que hem 
de fer és preparar l’eliminatòria i no mirar 
més endavant. 

Creus que l’equip té opcions? Home ells 
van acabar la temporada passada setens o  
vuitens a la lliga potuguesa, i nosaltres som 
un equip d’OK Lliga, i per tant els podem 
guanyar, però en principi ells són els favorits. 
A més la tornada és allà, i el pitjor d’aquest 
equip és que és d’una illa de les Azores, i per 
tant això comporta agafar dos avions i un 
vaixell, a part que la pista d’allà és més fosca i 
és diferent que a la que tenim aquí. Tot i això, 
si fem dos bons partits i estem concentrats 
podem tenir possibilitats. 

“ ” ENTREVISTA D’eloi sivilla

       eNTReVisTa PARLEM AMB...
Ivan Sanz, tècnic del GrupClima Mataró 

Els equips 
del Maresme
Abans de vacances parlàvem dels equips del 
Maresme que havien assolit un nivell més 
acceptable en futbol. Avui anem a repassar 
la presència maresmenca en les competicions 
de nivell estatal en el bàsquet, un esport en 
el qual el canvi de noms de les categories no 
fa massa fàcil un seguiment ordenat al llarg 
dels temps. La Lliga de 1a Divisió a nivell 
estatal no es va crear fi ns l’any 1957, ja que 
abans les competicions de lliga eren a nivell 
català. La temporada 1983-84 la competició 
de màxim nivell va passar a denominar-se 
Lliga ACB. 

En el segon nivell estatal per sota de 
la màxima categoria des de principis dels 
anys seixanta hi havia la 2a División “Trofeo 
Gonzalo Aguirre”, fins que la temporada 
1979-80 es va crear la 1a Divisió B deixant 
a la 2a Divisió com a tercer nivell. Després la 
temporada 1994-95 es va crear la Lliga EBA 

amb quatre grups a tot Espanya, que va durar 
poc com a segon nivell, ja que la temporada 
1996-97, precisament quan hi havia pujat 
la UE Mataró, ja es va crear la LEB, que els 
anys posteriors s’ha anat reproduint creant-
se la LEB Or, la LEB Plata i la LEB Bronze, 
que han deixat la Lliga EBA al cinquè nivell 
estatal.

Com és ben sabut al màxim nivell hi va 
arribar la secció de bàsquet del CE Mataró, 
que l’any 1933 ja havia jugat la fase fi nal de 
la primera edició del Campionat d’Espanya 
de bàsquet, i que després la temporada 
1963-64 va jugar per primera vegada a la 
Liga Nacional de 1a División, categoria en 
la qual hi va militar durant 12 temporades, 
arribant com a millor classifi cació al 3r lloc de 
la temporada 1965-66. A part l’equip groc-
i-negre va jugar 7 temporades a 2a Divisió i 
6 a la 1a Divisió B. 

El primer  va ser el Montgat
Però curiosament el primer equip de la 
comarca que va jugar a la màxima categoria 
estatal havia estat la UE Montgat, que a més 
va tenir l’honor de jugar la fi nal de la Copa 
d’Espanya, aleshores del Generalísimo, la 

temporada 1945-46 perdent-la davant del 
FC Barcelona. La UE Montgat va jugar a la 
màxima categoria quatre temporades. 

El tercer equip que va arribar a dalt de 
tot va ser la UER Pineda que va jugar a la 
Liga Nacional durant vuit temporades con-
secutives, arribant al 4t lloc la temporada 
1976-77.

Al segon nivell, a part dels citats abans, hi 
han arribat l’Associació Esportiva de Mataró 
(que va jugar cinc temporades a 2a Divisió, 
4 als anys seixanta i 1 als anys setanta), 
el Malgrat (també a 2a Divisió en aquella 
mateixa època), el Canet (que va jugar a 1a 
B la temporada 1990-91) i el Club Bàsquet 
Mataró (1 temporada a 1a B).

Després altres equips maresmencs que 
han tingut un nivell apreciable han estat el 
Calella (que havia jugat a 1a Catalana als anys 
quaranta i després va jugar a 2a Estatal quan 
ja hi havia 1a B, a la qual havia pujat renun-
ciant-hi), l’Arenys de Mar (que va jugar a 2a 
Divisió als anys seixanta), el Premià de Mar 
(també amb tres temporades als anys vuitanta 
a 2a estatal, quan era el 3r nivell estatal) i 
fi nalment l’Alella (amb 3 temporades a lliga 
EBA dins la dècada actual).

BÀSQUET ››

varisvaris
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PER: GRASTira còmica

PER: PAU VIDAL

Opinió
 

HORITZONTALS: 1. Lluiten emotivament contra 
la força de la raó. El mànec de la paella / 2. 
Arbeca transformada en terra aspra. I ara, en 
terra ensinistrada / 3. Firma d’en Malcolm. Monja 
cistercenca amb presència a taula. Abans de mi 
/ 4. Poso de l’inrevés. Com l’adroguer però més 
modest / 5. Conreu per obserbar com afecta el 
tro als vegetals. Si no fos invertit hauria anat amb 
una sabina / 6. Arbre de poca ombra. Esguard 
ràpid i fulminant / 7. Tan inepta que ni la lluna 
sap veure. Crit de moro quan l’enxampen / 8. 
Conjunt del paviment del balcó. Més que un 
parell d’ous / 9. 75 per cent de la població de 
Jaén. Advertís la presència d’algú per l’esquena. 
Dòlar excarcerat / 10. Sol fi car el nas a l’orella. 
Tard o d’hora a tots se’ns embruten / 11. Al cul 
del món. Compten quant hi ha d’aquí fi ns allà 
darrere. Ruc escuat / 12. Neix d’una manera que 
sembla un joc. L’aspiració del vodka: el tot / 13. 
Ningú té més números per endur-se un clatellot. 
Petit conreu en plena destrossa.

VERTICALS: 1. Instrument dels negres torrentins. 
Per treure’l a la plaça sembla un pèl rònec / 2. 
Ultim mos d’espetec. Vol sense benzina, com si 
fos un orgasme. Talla grossa / 3. Boten com folls 
en presència del parent. Fa al·lusió al papa Lleó 
/ 4. Trepitjo els tres ocupants de l’ast turístic. 
No s’afanya en el contacte perquè no hi veu bé / 
5. Al mig de tots els llibres. Sortint (i a damunt, 
pujant). Doble peça al teler / 6. Quina peresa, 
no acabo ni amb la mandràgora! Fa igual que si 
fos un bassal / 7. Veus?, la segona peça. Donant 
perfum al licor. Estan en consonància amb en 
Subal / 8. Acabo de néixer i ja bracejo. Giravoltes 
la teia entre Blanes i Flandes / 9. Afecta l’estat 
d’ànim entre gira i gira. Podria ser remot, si no 
fos tan inculte / 10. Dos de set. Per ser ubèrrima 
li falta ben poqueta cosa. Parets de la llar / 11. 
Tot això que tens al voltant, si és que ho va fer el 
senyor. Causo un neguit que no sé dir prou / 12. 
A l’ajuntament de Lleida n’hi ha un munt. Quan 
fi quen la banya semblen ben bé marrans.
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PER: PAU VIDAL Roda el món 
i torna al mot

Lu Salentu (2)

Na Ilaria, la noia salentina de l’altre dia, és fi lla de Gala-
tina, una vil·la de 15.000 habitants de la província de Lecce, al Salento 
italià. La pressió brutal de la diglòssia va fer que amb l’adolescència 
abandonés el ‘dialecte’ amb què l’havien peixada (i encara va estar de 
sort: molts dels seus coetanis ni tan sols l’han après, pujats pels pares 
directament en italià, interrompent així la transmissió generacional). Per 
vergonya, no cal dir-ho: la parla local fa pagès, fa ignorant, i no hi ha res 
que faci més angúnia que passar per ruc. I vet aquí que, havent fet estada 
universitària a Barcelona, es va adonar de l’enorme patrimoni que havia 
llançat per la borda i es va decidir a recuperar-lo.

A la província del Salento (“lu Salentu” en versió original) es produeix 
un d’aquells rars fenòmens que els del meu gremi apreciem tant: durant 
segles s’hi ha conservat una variant del grec antic que anomenen grico, 
prou viva perquè en nou municipis la retolació dels carrers sigui bilingüe. 
“Si un idioma que serveix per tan poca cosa i parlen tan poca gent”, va 
pensar na Ilaria, “ha perviscut durant tant de temps, per què jo hauria 
de renunciar a la llengua de casa meva?” I així, al ritme dels serials de 
tevetrès que no ha perdut el costum de mirar (ara per satèl·lit), no tan 
sols va començar a treure el rovell a la parla de la seva infantesa sinó que 
va decidir fer la tesi doctoral sobre aquesta qüestió.

Un dels problemes que tindrà na Ilaria serà el de l’estandardització. És 
a dir, el de com transcriure allò que li diran els seus informants. Vist des 
d’aquí sembla una rucada, oi? Com ho ha de transcriure? Doncs en salentinès 
(o galatinès) normal, sense faltes d’ortografi a i aquestes coses. Però resulta 
que el salentinès no té versió escrita, perquè ningú hi ha escrit mai. Quan es 
va inventar la impremta la consciència diglòssica ja estava molt estesa i a 
ningú se li acudia escriure en una altra cosa que no fos italià. Dit d’una altra 
manera: els salentins (i els sicilians, i els napolitans, i els calabresos...) encara 
han de fer allò que va fer Pompeu Fabra amb el català: crear l’estàndard. Que 
és una feinada, entre altres coses perquè cal posar d’acord tot de parlants 
de variants diferents que no estaran gaire disposats a renunciar a les seves 
formes i adoptar les dels altres. Penseu, per exemple, en el cas del sard: fa 
anys que s’hi van posar però encara no han estat capaços de trobar un punt 
d’acord entre els quatre grans sub-dialectes. Però és irrenunciable: sense 
estàndard no hi ha televisió possible, el gran somni de na Ilaria.



CONTINUA A LA PÀGINA SEGÜENT

Turisme: 
l’assignatura pendent de Mataró

En una conjuntura de crisi econòmica, el turisme és un dels 
gremis que pot notar-ne més les conseqüències. La por a 
una època d’estretesa monetària pot fer que molts s’ho pen-
sin dues vegades a l’hora de viatjar. La ciutat de Mataró no 
és una excepció i durant aquest estiu el gremi hoteler ha 
experimentat una petita davallada pel què fa a l’ocupació. 
Això fa reprendre el següent debat: és turística la capital del 
Maresme? 

Enguany l’ocupació hotelera està a prop del 50 per cent

en el què hi ha moltes esperances posa-
des. Però què passa amb el turisme? És 
Mataró una ciutat turística?

Santamaria aporta el seu punt de vista 
i respon aquestes qüestions. “Mataró no 
és una ciutat turística sinó més aviat de 
gent passant: hostes que vénen d’altres 
punts de la costa i que, de pas, cauen a 
Mataró i per aquestes raons es queden a 
dormir en algun allotjament”, diu San-
tamaria. Molts dels visitants vénen per 
motius de feina. “La gent que ve per ne-
gocis segueix venint, però si abans venien 
cinc dies ara ho fan en tres, si poden”, 
explica el director de l’hotel.

La capital del Maresme encara està 
lluny de ser un referent del turisme, a 
diferència d’altres ciutats del seu voltant. 
“Parles de Mataró i la gent no ho té com 
un punt referent com poden ser Llavane-
res, Premià o qualsevol altra població del 

UN REPORTATGE DE LAURA ARIAS I FOTOS DE XÈNIA SOLA 

Mataró és històricament industrial. Però 
en l’actualitat, gran part de l’activitat 
tèxtil que conformava un gran coixí 
econòmic per a la ciutat ha fet un retro-
cés considerable. Això col·loca la capital 
maresmenca en una situació de readapta-
ció i canvi. S’han de trobar noves sortides 
econòmiques que responguin a les ne-

cessitats de Mataró. El cert és que hi ha 
diversos fronts oberts en aquest aspecte. 
“Necessitem una altra font d’ingressos 
per sobreviure  que no sigui el teixit em-
presarial, sinó un altre fort de la ciutat”, 
opina el director de l’Hotel Ciutat de 
Mataró, Urbici Santamaria. De moment, 
el Tecnocampus és un projecte ambiciós 



Les platges poden ser un gran reclam turístic

CONTINUA DE LA PÀGINA ANTERIOR

voltant. No està explotada turísticament 
parlant”, afi rma el director de l’hotel de 
la cadena NH. Però quines possibilitats 
turístiques té Mataró?

Les platges 
Per començar, un dels principals reclams 
turístics de la ciutat de Mataró són els 
quilòmetres de platja que estan banyats 
pel Mediterrani. La costa és un bé limitat 
que només poden gaudir alguns munici-
pis. Fer-ne un ús turístic benefi ciaria molt 
la capital maresmenca. “S’ha d’intentar 
vendre la ciutat, obrir-la més al mar”, 
opina Santamaria. En aquest sentit ja fa 
un temps que s’està treballant per magni-
fi car el front de mar. Panells informatius 
al passeig marítim o parades d’informació 
turística durant els mesos de temporada 
alta són algunes de les mesures que pre-
tenen impulsar les platges de Mataró. 

Però Urbici Santamaria creu que hi ha 
molts aspectes de la costa que no estan 
a l’alçada d’altres municipis veïns. “Es 
una mica difícil concebre una ciutat que 
és capital de comarca, que no es troba a  
l’alçada dels ports que tenim a la vora, 
quan hauria de ser a la inversa”, critica 
el director d’hotel. 

Pel què fa a aquestes mancances cal 
esperonar les administracions locals que, 
de totes maneres, ja estan dedicant es-
forços per millorar. Si és així, Santamaria 
creu que “a la llarga, se’n podria treure 
algun partit”.

No obstant, tot i que la platja és un 
reclam molt atractiu de la capital del 
Maresme, hi ha altres opcions, cada cop 
més, per a aquells que no volen estar tot 
el dia prenent el sol.

Rutes audioguiades
Mataró és una ciutat històrica i són m olts 
els testimonis de la seva antiguitat. 
Diferents èpoques marcades en estils di-
ferents fan de l’arquitectura mataronina 
un petit tresor digne d’admirar. Aprofi tar 
aquests vestigis del passat és un altre 
punt interessant a l’hora d’enfortir la ves-
sant turística de la ciutat. Per ressaltar 
aquest tret, cada cop hi ha més senyalit-
zacions dels llocs d’interès de la ciutat 
i panells informatius davant de molts 
edifi cis històrics. 

Unes de les activitats més enriquido-
res pel què fa a l’arquitectura mataronina 

Segons el director de l’Hotel Ciutat 
de Mataró, Urbici Santamaria, en-
guany s’ha registrat una davallada de 
l’ocupació en vuit punts respecte l’any 
passat, situant-se vora del 50 per cent. 
“Ja fa mesos que es nota, no és una 
cosa nova, podríem parlar ben bé de 
fa mig any”, explica Santamaria. Tot 
apunta a que la crisi econòmica frena 

Un vuit per cent menys

moltes famílies, especialment durant 
les vacances, per tal de retallar costos. 
Les dades de l’atur i altres indicadors 
econòmics estan alertant la població 
que prefereix retallar algunes despe-
ses. Escurçar les vacances i prescindir 
del luxe d’anar d’hotel han estat me-
sures que molts han decidit aplicar 
enguany. 

són les rutes audioguiades per Mataró. A 
través d’un audiòfon i un plànol es pot vi-
sitar el patrimoni arquitectònic mataroní. 
A més, també es pot conèixer informa-
ció complementària de diferents estils: 
l’època romana, el segle XVI, el barroc, 
el neoclàssic o el modernisme. 

El fet és que, de moment, aquesta 
mena d’activitats no són un reclam pio-
ner a la ciutat però sí que incrementen 
el benestar dels turistes que vénen a 
la capital del Maresme. “Tot suma, la 

gent potser no vindrà expressament per 
la visita audioguiada però sí que és un 
complement més per quan ha vingut el 
client”, explica el director de l’Hotel Ciu-
tat de Mataró. 

Veïns turístics
Un altre dels fets curiosos de Mataró, en 
relació al turisme, és que, malgrat la seva 
mancança turística, està envoltada de 
municipis altament visitats. D’una ban-
da, el barcelonès i la capital catalana són 



Santamaria: “El millor per a la ciutat és turisme de qualitat”

un gran focus per a molts viatgers d’arreu 
del món. Si bé és cert que Barcelona pot 
oferir molt més que qualsevol altra ciutat 
catalana, amb platges incloses, també és 
veritat que altres localitats menors s’han 
sabut espavilar força bé. Algunes, fi ns 
i tot massa. Si mirem l’altra banda de 
mapa trobem pobles i ciutats com Ca-
lella, Malgrat o Lloret de Mar que tenen 
una gran quantitat de turisme. “S’ha de 
dependre de les potències que constant-
ment fan coses perquè vagi gent a visitar 
la ciutat, ens hem d’emmirallar en elles”, 
assegura Urbici Santamaria. 

Tanmateix, dependre i emmirallar-se 
no implica, necessàriament, imitar-les. 
Cal aprendre dels èxits i alhora dels errors 
de les localitats més turístiques per poder 
construir un model de turisme benefi ciós 
per a Mataró. “Si busquem un turisme de 
qualitat ens equivoquem anant a buscar 
molt volum”, apunta el director hoteler. 
En aquest aspecte assenyala els proble-
mes de convivència deguts a l’incivisme, 
el soroll o la brutícia que podria comportar 
una massifi cació de visitants que, d’altra 
banda, no aporten gaires guanys.

Benefi cis per a tots
Santamaria afi rma que a més de buscar la 
quantitat, un turisme de qualitat a Mata-
ró seria avantatjós per a molts sectors de 
la ciutat. “Per a les empreses, pels res-
taurants, per les botigues...”, enumera. 
S’ha d’atraure els visitants, convèncer-los 
de les possibilitats de la capital del Ma-
resme per esdevenir una ciutat puntera 
en turisme. “S’ha d’oferir alguna cosa 
perquè la gent vingui a Mataró i a partir 
d’aquí poguem prestar-los tota una sèrie 
de serveis”, proposa el membre del gre-
mi hoteler. 

És una feina difícil i a llarg termini. En-
cara hi ha molta feina a fer i és cert que 
estem molt més endarrerits en matèria 
turística del que seria desitjable. Però val 
més tard que mai, com diu Santamaria, 
i s’han d’aprofi tar tots els recursos pos-
sibles per fer de Mataró un bon reclam 
pels visitants. Això, no obstant, només 
passa per dedicar esforços i recursos des 
de molts àmbits diferents.

Una ciutat activa
Tot i la davallada econòmica que ha afec-
tat a molts turistes, la bonança de la ciutat 
no depèn d’un sol gremi. Cal recalcar la 
importància del turisme, com especifi -

ca Santamaria anomenant dos projectes 
d’hotel que s’estan tirant endavant: “Se-
ran més llits que s’hauran d’omplir amb 
visitants”, diu el director del NH. 

Però també s’ha de tenir molt present 
la indústria. El Tecnocampus, per exem-
ple, haurà de representar un impuls molt 
fort a Mataró, que farà guanyar punts a 
ulls dels visitants. Una resposta empre-
sarial i l’esforç conjunt amb l’ajuda de 
les administracions és crucial per créixer 
turísticament.

Hi ha un llarg recorregut per endavant, 
un camí llarg i difícil, ple d’entrebancs 
que, més que espantar, han de servir per 
enfortir. “S’ha de treballar però a la llar-

ga crec que ens en podem sortir i, si es 
cometen errors, d’ells també se n’aprèn”, 
assegura Urbici Santamaria. Ell es mos-
tra optimista de cara al futur turístic de 
Mataró. Confi a en el treball que s’està 
portant a terme i en els resultats que es 
podran obtenir en el futur. “Em guio pel 
què diu l’Ajuntament en premsa o el què 
comuniquen i se suposa que estan fent 
el cent per cent del què poden”, raona 
el director d’hotel.

Bé, Mataró no és una ciutat turística. 
Però mai és tard per recuperar una as-
signatura pendent. Si tothom fa els seus 
deures d’aquí uns anys es podrien veure 
molt bons resultats.

En les rutes audioguiades es facilita un 
audiòfon i un plànol per situar els usua-
ris. És un servei gratuït a través de qual 
es poden visitar 20 llocs de la ciutat, la 
majoria d’ells al centre. La visita es reali-
tza a peu. Tant sols el Clos Arqueològic, 
al costat de la Laia l’Arquera, s’allunya 
del centre de la ciutat. La ruta s’ofereix 
en quatre idiomes: català, castellà, anglès i 

Rutes audioguiades

francès. Alguns dels punts d’interès són la 
basílica de Santa Maria, la presó, la plaça 
de la Peixateria, l’escola Valldemia... Uns 
quants d’ells fi ns i tot es poden visitar per 
dins, com són els casos de Can Palauet o la 
casa Coll i Regàs de Puig i Cadafalch. Per 
demanar informació d’aquest servei es 
pot trucar al telèfon 010 des d’un telèfon 
fi x o bé a l’ofi cina de turisme.





26 de gener

18:00 RESUM DE NOTÍCIES
18:30 ESCENARIS
19:00 AUTOINDEFINITS
19:30 PANTALLA OBERTA
21:30 RESUM DE NOTÍCIES
22:30 LA PEL·LÍCULA
01:30 REPETICIONS

07,25 XICALLA
10,00 WEB CAM 
 Cap de setmana
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)
18,30 INFANTIL XTVL
21,00 MARESME ACTUAL 
21,30 AL DIA
22,30 CINEMA
04,00 MARESME ACTUAL (R)

06.00 NOTICIAS 24H
08.00 LOS LUNNIS
12.30 CINE:PENDENT
14.30 CORAZÓN, CORAZÓN
15.00TELEDIARIO 1 + 
 EL TIEMPO
16.00 SESIÓN DE TARDE: 
 PENDENT
19.00 MOTOCICLISMO CAM-
 PEONATO DEL MUNDO
21.00 TELEDIARIO 2 + 
 EL TIEMPO
21.35 INFORME SEMANAL
22.35 CINE: PENDENT
00.45 CINE: PENDENT
03.00 NOTICIAS

06.00 TELEDEPORTE
07.30 PENDENT
08.00 LOS CONCIERTOS 
 DE LA 2
09.30 LOS TRABAJOS Y 
 LOS DIAS Pr
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06.00 NOTÍCIES 3/24
08.00 CLUB SUPER3
12.00 JUST KIDDING
12.15 GUÀRDIA DE COSTES
13.15 ZONA ZÀPING
13.50 AUTOMOBILISME
15.05 TN MIGDIA + EL TEMPS
16.10 MINISÈRIE
19.25 EGIPTE
20.30 LA RENTADORA
21.00 TN VESPRE + EL TEMPS
21.45 EL PARTIT
23.50 CINEMA: «HORA DE MORIR» 
2002 Dir.: Don Michael Paul.Int.: 
Steven Seagal, Morris Chestnut.. 
01.35 CINEMA: «EL TRESOR DE 
LA XINA»’87 Dir.: Jackie Chan. 
Int.:Jackie Chan,Maggie Cheung. Es 
tracta d’una seqüela de la pel·lícula ‘Els 
pirates dels mars de la Xina’. Després de 
deixar fora de combat el malvat pirata 
Lo, Dragon Ma torna a Hong Kong i 
s’incorpora al cos de policia amb la 
missió d’eradicar la corrupció ....
03.15 CINEMA: «EL GENET SO-
LITARI »2003 Dir.: Jack Bender....
Int.: Chad Michael Murray , Na-
thaniel Arcand.... 
04.40 RIVIERA
05.05 STARGATE

07.00 EL MEDI AMBIENT

07.05 CURIOSITATS DEL 
 MÓN ANIMAL
07.10 MERAVELLES NATUR. 
 D’ÀFRICA
08.05 ELS SENDERS 
 DEL MÓN
09.00 PAISATGES DE GRÈCIA
09.25 VIATGES PEL MÓN
10.20 LA SALVACIÓ DELS 
 PARADISOS NATURALS
11.10 LES EXPEDICIONS 
 SUBMARINES
11.55 IMAX
12.35 EUSKAL HERRIA:
 LA MIRADA MÀGICA
13.00 CÀNON VISIONS
14.00 TR3S C
14.15 ANIMALS 
 EXTRAORDINARIS
14.40 LONELY PLANET
15.30 ESPORTS 33
20.30 PARLAMENT
20.55 TOT UN MÓN
21.05 RODASONS
21.35 LOTO 6/49
21.40 CINEMA TRES ESTIU
22.15 SALA 33
23.50 EL TEMPS
00.40 PLANETA MÚSICA
01.00 CLÀSSICA
01.50 NYDIA
02.15 RODASONS
02.40 PAISATGES DE GRÈCIA
03.05 ELS SENDERS 
 DEL MÓN
04.00 MERAVELLES 
 NATURALS D’ÀFRICA
04.55 EL MEDI AMBIENT
05.00 TÚRMIX ARRELS
05.55 TÚRMIX POP ROCK
06.50 RITMES. CLIP

08:00 PROGRAMACIÓ 
 INFANTIL
10:30 LA TRIBUNA
11:00 RESUM DE NOTÍCIES
11:30 PANTALLA OBERTA
13:30 LA TRIBUNA
14:00 RESUM DE NOTÍCIES
14:30 ESCENARIS
15:00 AUTOINDEFINITS
16:00 LA PEL·LÍCULA:
 SERENATA NOSTÁLGICA

10.30 EN LENGUA DE SIGNOS
11.00 PARLAMENTO
12.00 TELEDEPORTE 2+
 SORTEO LOTERIA+LA 2 
 NOTICIAS EXPRESS
22.00 ES TU CINE: PENDENT
00.15 LA NOCHE TEMATICA: 
 PENDENT
02.45 CINE CLUB: PENDENT
04.15 TELEDEPORTE

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 PENDENT
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 COLECIONISTA 
 (DE IMÁGENES)
13.15 DECOGARDEN
14.00 CLASIFICACIÓN GRAN 
 PREMIO D FÓRMULA 1: 
 BÉLGICA
15.15 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
03.15 EN CONCIERTO
03.45 INFOCOMERCIALES

dissabte 13 de setembre
Hora de morir

el
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TV3 - 23.50h.
L’Autoritat Penal de Califòrnia reobre la 
presó més famosa de la història: L’illa 
d’Alcatraz. Alcatraz s’ha convertit en 
una fortalesa d’alta tecnologia gairebé 
inexpugnable on els condemnats a mort 
trien la manera com volen morir.

TV1

TV2

TV3

Antena 3

Tele 5

TV Mataró

Maresme 
Digital

CANAL 33

Cuatro

La Sexta

Guanyador de la setmana núm.1349 
ELI ROS PUERTA

c/Carles Padrós, 64 
MATARÓ

Paraula invertida: FIRMES

06.15 FUSIÓN SONORA

07.25 COSAS DE MARCIANOS
08.15 SUERTE POR LA 
 MAÑANA!
09.15 V: LA FUGA
10.15 FELICITY
11.15 WILDFIRE
12.10 O EL PERRO O YO
13.10 PRESSING CATCH:RAW
14.25 NOTICIAS CUATRO
15.45 HOME CINEMA: 
 PENDENT
18.30 HOME CINEMA: 
 PENDENT
20.57 NOTICIAS CUATRO. 
 INCLUYE SORTEO  
 ONCE
21.30 EL HORMIGUERO
22.15 CINE CUATRO:  
 PENDENT
00.45 PAINKILLER JANE
02.20 SOUTH PARK
03.30 JUZGADO DE GUARDIA
03.50 ENREDO
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 HOY COCINAS TÚ
13.20 UNA CÁMARA EN 
 MI CASA
14.20 LA SEXTA NOTÍCIAS
14.55 PADRE DE FAMILIA
15.55 FUTURAMA
17.25 EL MURO INFERNAL
18.25 SÉ LO QUE HICISTEIS 
 ...LA ÚLTIMA SEMANA
20.20 LASEXTA NOTÍCIAS
20.55 EL MURO INFERNAL
21.30 LA PREVIA
22.00 EL PARTIDO DE LA LIGA
00.00 POSTPARTIDO
03.30 TODOS AHHH 100
01.15 CRÍMENES 
 IMPERFECTOS
02.15 GANAS DE GANAR
06.00 LO MEJOR DE LA SEXTA 

El 12 de setembre 
estrena morena!
Divendres regalem
1 iPod (SIMOMAC.NET) 
i 2 àlbums fotogràfi cs! 

Entra i participa a:
www.totmataro.cat/estrena

photoimpres.es 
àlbums fotogràfi cs
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20:30 RESUM DE NOTÍCIES
21:00 TERRA D’AMFITRIONS

07,25 XICALLA
10,00 WEB CAM cap d setmana
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)
18,30 INFANTIL XTVL
19,30 LA RETRANSMISIÓ
21,00 MARESME ACTUAL
21,30 AL DIA
22,30 CINEMA
00,30 DO
04,00 MARESME ACTUAL (R)

06.00 NOTICIAS 24H
08.00 LOS LUNNIS+ CINE
12.30 PENDENT
14.30 CORAZÓN, CORAZÓN
15.00 TELED. 1+EL TIEMPO
16.00 MOTOCICLISMO CAM-
 PEONATO DEL MUNDO
21.00 TELED. 2 + EL TIEMPO
21.55 CINE: PENDENT
24.00 ESPECIAL CINE
02.00 NOTICIES 24H

06.00 TELEDEPORTE
07.30 PENDENT
08.00 CONCIERTOS DE LA 2
08.45 ISLAM HOY
09.00 BUENAS NOTICIAS
09.15 SHALOM
09.30 CON TODOS 
 LOS ACENTOS
10.00 ULTIMAS PREGUNTAS
10.25 TESTIMONIO
10.30 EL DIA DEL SEÑOR
11.30 PUEBLO DE DIOS
12.00 TELEDEPORTE+ LA 2 
 NOTICIAS EXPRES Pr
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06.00 NOTÍCIES 3/24
08.00 CLUB SUPER 3
12.00 ELS INCREÍBLES 
 GERMANS ADRENALINI
12.15 JUST KIDDING
12.45 AUTOMOBILISME
15.50 TN MIGDIA + EL TEMPS
17.00 TARDA DE CINE: 
«GARFIELD» 2004 
Dir.: Peter Hewitt... 
Int.: Breckin Meyer , Jennifer 
Love Hewitt...  
18.25 TARDA DE CINE: 
«QUAN EN HARRY VA TROBAR 
LA SALLY» 1989 
Dir.: Rob Reiner... 
Int.: Billy Cristal, Meg Ryan...
20.10LA RENTADORA
21.00 TN VESPRE
21.45 30 MINUTS
22.25 VINAGRE
22.55 PENDENT
23.25 FISCAL CHASE
00.50 PARLAMENT
01.10 CINEMA: 
«SORTIR DE L’ARMARI» 2001 
Dir.: Francis Veber... 
Int: Daniel Auteuil, Gérard De-
pardieu.... 
02.30 CINEMA: «PUERTO VA-
LLARTA» 2004 Dir.: Arthur Allan 
Seidelman. Int: Scott Glenn, Craig 
Wasson.... 
04.20 RIVIERA
05.05 STARGATE

07.00 EL MEDI AMBIENT
07.05 CURIOSITATS DEL 
 MÓN ANIMAL
07.15 MERAVELLES 
 NATURALS D’ÀFRICA
08.05 CHILOÉ
08.35 VISIONS INÈDITES DE 
 LA CRITTERCAM
09.00 CLÀSSICA
09.55 PROG. SINDICAL CC.OO
10.30 SIGNES DELS TEMPS
11.15 NOTÒPIC
11.30 CINEMA TRES ESTIU
12.00 MARINA ROSELL: 
 CLÀSSICS CATALANS
13.15 UN ANY AL TIBET
14.10 TR3S C
14.25 ANIMALS EXTRAORD.
14.50 LONELY PLANET
15.40 LES COSTES D’EUROPA 
 DES DEL CEL
16.00 ESPORTS 33
20.30 QUARTS DE NOU
21.00 NYDIA
21.30 ESPORTS 33
04.00 IMAX
04.35 DE LA TERRA
04.45 EL MEDI AMBIENT
04.50 TÚRMIX CONCERTS
05.50 TÚRMIX CLÀSSICS
06.45 RITMES. CLIP

08:00 ENTRE FLORS I PLANTES
08:30 PROGR. INFANTIL
10:30 VA DE CASTELLS
11:00 RESUM DE NOTÍCIES
11:30 LA TRIBUNA
12:30 TERRA D’AMFITRIONS
13:00 LA TRIBUNA
13:30 ÒRBITA MÚSICA
14:00 RESUM DE NOTÍCIES
14:30 LA SETMANA
15:00 VA DE CASTELLS
15:30 VA DE TRADICIONS
16:00 LA PEL·LÍCULA:
 JUAN NADIE
18:30 RESUM DE NOTÍCIES
19:00 DB
19:30 ESCENARIS
20:00 SOBREVENT

CANAL 33
21.00 PENDENT
22.30 ACCION DIRECTA
23.00 CLUB DE FUTBOL
00.30 MOTOGP CLUB
01.30 METROPOLIS
02.00 REDES 2.0
02.30 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 PENDENT
23.15 PENDENT
01.45 PENDENT
02.30 ADIVINA QUIÉN 
 GANA ESTA NOCHE

06.30 TOONYMALS
07.00 EL MUNDO MÁGICO DE 
 BRUNELESKY
07.15 BIRLOKUS KLUB
09.30 EMBRUJADAS
10.30 MÁS QUE COCHES 
 COMPETICIÓN
11.00 EL COLECCIONISTA 
 DE IMÁGENES
12.15 BRICOMANÍA
13.00 GRAN PREMIO DE 
 FÓRMULA 1: ITALIA
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: ROMA
02.15 NOCHE DE SUERTE
03.15 NOSOLOMUSICA
03.45 CÓMO SE RODÓ
04.00 INFOCOMERCIALES
06.15 FUSIÓN SONORA

TV2

TV3

Antena 3

diumenge 14 de setembre
Garfi eld

el
m

és
de

st
ac

at

TV3 - 17.05h.
Garfield és un gat que viu com un rei. Es 
passa el dia ajagut al sofà menjant lassanya 
i fent-li la punyeta a Jon, el seu amo. Un 
dia el món de Garfield can via radicalment: 
Jon du a casa Odie, un gos adorable però 
una mica curt de gambals.

Tele 5

TV1

TV Mataró

Maresme 
Digital

07.20 COSAS DE MARCIANOS
08.10 SUERTE POR LA 
 MAÑANA!
09.10 V: EL ENGAÑO
10.15 FELICITY
11.10 WILDFIRE
12.10 EL ENCANTANDOR 
 DE PERROS
13.15 PRESSING CATCH
14.25 NOTICIAS CUATRO
15.45 HOME CINEMA
18.30 HOME CINEMA
20.30 NOTICIAS CUATRO+ 
 SORTEO DE LA ONCE
21.30 PEKÍN EXPRESS
23.45 CUARTO MILENIO
02.05 MÁS ALLÁ DEL LÍMITE
02.55 HISTORIAS DE 
 LA CRIPTA
03.45 GALÁCTICA, ESTRELLA 
 DE COMBATE
04.30 MARCA Y GANA
06.00 SHOPPING

07.00 LO MEJOR DE LA SEXTA
08.00 APUESTA EN 20”
09.00 NO SABE NO CONTESTA
10.00 MUNDIAL GP2. 
 G.PREMIO DE BÈLGICA
11.30 SEXTO NIVEL
12.00 LAS TENTACIONES 
 DE EVA
12.25 HOY COCINAS TÚ
13.20 UNA CÁMARA EN 
 MI CASA
14.20 LA SEXTA NOTICIAS
14.55 PADRE DE FAMILIA
15.55 FUTURAMA
16.25 EL MURO INFERNAL
16.55 MINUTO Y RESULTADO
20.20 LA SEXTA NOTICIES
20.55 EL MURO INFERNAL
21.30 DE PATITAS EN 
 LA CALLE
23.50 VIDAS ANÓNIMAS
00.55 CRÍMENES 
 IMPERFECTOS
02.15 GANAS DE GANAR
06.00 LO MEJOR DE 
 LA SEXTA

Cuatro

La Sexta
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15,00 LA RETRANSMISIÓ (R)
18,00 MARESME ACTUAL (R)
18,30 INFANTIL XTVL
19,30 ESPORTS EN XARXA
21,00 MARESME ACTUAL 
21,30 AL DIA
22,00 EN JOC
00,00 MARESME ACTUAL (R)
00,30 EN JOC (R)
01,00 LA RETRANSMISIÓ (R)
04,00 MARESME ACTUAL (R)

 

06.00 NOTICIAS 24 HORAS
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
18.25 ESPAÑA DIRECTO
20.00 GENTE
21.00 TELED 2+ EL TIEMPO
22.00 IDENTITY
00.30 SUPERVIVIENTES
01.45 TELEDIARIO 3
02.00 TVE ES MUSICA
02.30 NOTICIAS 24 HORAS

06.00 PROGRAMA 
 TELEDEPORTE
07.00 LEONART
07.30 LOS LUNNIS
12.30 TELEDEPORTE 2. Diario
13.30 COMECAMINOS
15.30 SABER Y GANAR
16.00 GRANDES 
 DOCUMENTALES
18.00 EN CONSTRUCCION
20.30 LA 2 NOTICIAS EXPRES
20.35 PACIFIC BLUE
21.30 LOTERIA DIARIA
21.35 LA GUERRA EN CASA
22.00 EL CINE DE LA 2
24.15 LA 2 NOTICIAS+
 EL TIEMPO
00.35 MUCHACHA NUI
01.45 CONCURSO INTERNACIO-
NAL PIANO “PALOMA O’SHEA” 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 TELENOTÍCIES MIGDIA 
 + EL TEMPS
15.35 CUINES
15.45 EL COR DE LA CIUTAT
16.25 EL CLUB
18.15 TARDA DE WESTERN 
«SCARAMOUCHE»1952 Dir.: 
George Sidney... Int.: Stewart 
Granger , Eleanor Parker... 
20.20 BOCAMOLL
21.00 TN VESPRE+ EL TEMPS
21.45 CRAKCÒVIA
22.15 VENTDELPLÀ
23.25 ENTRE LÍNIES
00.00 HEROIS QUOTIDIANS
00.30 CINEMA: «ZERO ABSO-
LUT»2005 Dir.: Robert Lee... Int.: 
Jeff Fahey, Erika Eleniak... 
02.00 INVASIÓ
02.45 CINEMA: « EVASIÓ A ATE-
NEA» 1979 Dir.: George Pan Cos-
matos... Int.: Roger Moore, Te-
lly Savalas... 
04.30 EL CLUB

07.00 HELLO HOOBS
09.00 MIC3
09.30 HORITZONS
12.10 CLUB SUPER3
13.35 3XL.CAT
15.00 PLANETA TERRA
17.10 BÈSTIES CLIP
17.15 MIC3
17.45 EXPLICA’M UN CONTE
17.50 CLUB SUPER 3
19.30 INFO K
19.40 TRANSFER
19.45 ANGUS I CHERYL
19.50 3XL.CAT
20.40 EL MÓN PEDUT
21.30 FUTBOL CAT.
22.05 AGORA
23.30 SEGLE XX
00.25 DE PROP
01.20 CÀNON VISIONS

02.05 ARTISTA!
02.10 FUTBOL CAT.
02.40 AGORA
03.55 SEGLE XX
04.45 TÚRMIX CONCERTS
05.40 DE LA TERRA
05.50 FORA DEL MAPA
06.15 AUSTIN STEVENS: 
 L’AMO DE LES SERPS

08:00 24 HORES
08:30 BA-BA
08:45 QUÈ, NON?
09:00 ESO
09:30 LA SETMANA
10:00 SOLIDÀRIA
10:30 VA DE TRADICIONS
11:00 DB
12:00 BA-BA
12:15 QUÈ, NON?
12:30 ESO
13:00 MUNTANYES D’AVENT.
13:30  ESCENARIS
14:00 TERRA D’AMFITRIONS
14:30 LA SETMANA
15:00 VA DE CASTELLS
15:30 ÒRBITA MÚSICA
16:00 PANTALLA OBERTA
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 AUTOINDEFINITS
21:30 EL PARTIT DEL MATARÓ:  
 CE MATARÓ - CASSÀ
23:00 24 H., INFORMATIU
23:30 DO
00:30 XTVL
01:30  REPETICIONS

07,25 XICALLA
08,30 MARESME ACTUAL (R)
10,00 WEBCAM RADIO
13,00 MARESME ACTUAL (R)
13,30 AGENDA
14,15 MARESME ACTUAL
14,30 TRAILERS

04.15 TVE ES MUSICA
05.10 PROGRAMA 
 TELEDEPORTE

06.00 LAS NOTÍCIAS 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
15.50 LA PREVISIÓN DE LAS 4
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
22.15 PENDENT
00.30 PENDENT
02.15 ANTENA 3 NOTICIAS 3
02.30 ADIVINA QUIÉN GANA 
ESTA NOCHE
05.00 REPETICIÓN DE 
 PROGRAMAS

06.30 INFORMATIVOS 
 TELECINCO MATINAL
08.30 LA MIRADA CRÍTICA
10.30 EL PROGRAMA DE 
 ANA ROSA
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
02.15 NOCHE DE SUERTE
03.15 INFOCOMERCIALES

dilluns 15 de setembre

TV1

TV2

TV3

Antena 3

Tele 5
CANAL 33

TV Mataró

Maresme 
Digital

Cuatro

La Sexta

06.15 FUSIÓN SONORA

07.10 LOS ALGOS
08.50 EL ZAPING DE 
 SURFEROS
09.15 SUERTE POR LA 
 MAÑANA!
10.15 ALERTA COBRA
12.15 LAS MAÑANAS DE 
 CUATRO
14.25 NOTICIAS CUATRO
15.30 PENDENT
17.15 VISTO I OIDO
18.55 PASSWORD
19.55 FIFTY FIFTY
20.57 NOTICIAS CUATRO. 
 INCLUYE SORTEO ONCE
21.30 EL HORMIGUERO
22.15 CINE CUATRO: 
 PENDENT
01.15 WEEDS
02.30 CUATROSFERA
03.30 MARCA Y GANA
06.00 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
10.30 SÉ LO QUE HICISTÉIS...
12.00 CRÍMENES  
 IMPERFECTOS
14.20 LASEXTA NOTÍCIAS
14.55 PADRE DE FAMILIA
15.25 SE LO QUE HICISTEIS...
17.05 LA TIRA
18.05 CASO ABIERTO
19.00 JAG: ALERTA ROJA
20.55 LASEXTA NOTÍCIAS
21.30 EL INTERMEDIO
22.15 CINEMA: PENDENT
00.00 BUENAFUENTE HA 
 SALIDO UN MOMENTO
01.15 ENTOURAGE
02.15 GANAS DE GANAR
06.00 LO MEJOR DE LA SEXTA 
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09,00 EN JOC (R)
10,00 WEBCAM RADIO
13,00 MARESME ACTUAL (R)
13,30 EN JOC (R)
14,00 AGENDA
14,15 MARESME ACTUAL
15,00 TMONEGAL
17,00 EN JOC (R)
18,00 MARESME ACTUAL (R)
18,30 INFANTIL XTVL
19,30 ESPORTS EN XARXA
21,00 MARESME ACTUAL 
21,30 AL DIA
22,00 EL DEBAT
00,00 MARESME ACTUAL (R)
00,30 DEBAT (R)
04,00 MARESME ACTUAL (R)

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

06.00 TELEDEPORTE
07.00 LEONART
07.30 LOS LUNNIS
09.30 AQUÍ HAY TRABAJO
10.00 AVENTURA DEL SABER
11.15 PENDENT
12.30 JUEGOS PARALIMPICOS
13.30 COMECAMINOS
16.00 VUELTA CICLISTA ESPAÑA
18.20 JUEGOS PARALIMPICOS
20.00 RESUMEN VUELTA 
 CICLISTA A ESPAÑA
20.30 LA 2 NOTICIAS EXPRES Pr
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06.00 NOTÍCIES 3/24
09.00 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 CUINES
15.45 EL COR DE LA CIUTAT
16.25 EL CLUB
17.25 DIAGNÒSTIC 
 ASSASSINAT
18.20 TARDA DE CINE«KRAMER 
CONTRA KRAMER» 1979 Dir.: Ro-
bert Benton... Int.: Dustin Hoff-
man, Meryl Streep... 
20.20 BOCAMOLL
21.00 TN VESPRE + EL TEMPS
21.45 CAMINS D’AIGUA
22.15 VENTDELPLÀ
23.25 JUSTICIA
00.15 CINEMA «MITJANIT A 
SANT ̀ PETERSBURG» 1995 Dir.: 
Doug Jackson... Int.: Michael Cai-
ne, Jason Connery.... 
01.45 INVASIÓ
02.30 CINEMA «EL TRO BLAU» 
1983 Dir.: John Badham... Int.: 
Roy Scheider , Warren Oates... 
04.15 EL CLUB

07.00 HELLO, HOOBS!
09.00 MIC3
09.30 HORITZONS
12.10 CLUB SUPER3
13.35 3XL.CAT
15.00 PLANETA TERRA
17.10 BÈSTIES CLIP
17.15 MIC3
17.45 EXPLICA’M UN CONTE
17.55 CLUB SUPER 3
19.30 INFO K
19.40 TRANSFER
19.45 ANGUS I CHERYL
19.45 3XL.CAT
20.45 EL MÓN PERDUT
21.30 KARAKIA
22.10 60 MINUTS
23.10 VALOR AFEGIT
23.40 COLORS D’EUROPA

00.10 LOOPS! CONCERT
00.35 CÀNON SONS
01.30 ARTISTA!
01.35 KARAKIA
02.10 60 MINUTS
03.05 VALOR AFEGIT
03.30 COLORS D’EUROPA
03.55 LOOPS! CONCERT
04.20 SUPERNANNY
05.05 TÚRMIX PERFILS
06.00 DE LA TERRA
06.10 EL MEDI AMBIENT
06.15 AUSTIN STEVENS: 
 L’AMO DE LES SERPS

08:00 24 HORES
08:30 BA-BA
08:45 QUÈ, NON?
09:00 ESO
09:30 ÒRBITA MÚSICA
10:00 MUNTANYES D’AVENT.
10:30 ESCENARIS
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 TERRA D’AM¡FITRIONS
15:00 SOLIDÀRIA
15:30 MUNTANYES D’AVENT.
16:00 EL PARTIT DEL MATARÓ
17:30 ESCENARIS
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:  
 EL HÉROE SOLITARIO
23:30 24 H., INFORMATIU
00:00 BAD MUSIC
00:30 XTVL
01:30  REPETICIONS

07,25 XICALLA
08,30 MARESME ACTUAL (R)

20.35 SMALLVILLE
21.30 SORTEO BONOLOTO
21.35 CAMINO A CASA
22.40 DOCUMENTOS TV
00.00 NOTICIAS+EL TIEMPO
00.25 PENDENT
01.25 CONCIERTOS D VERANO
02.40 TVE ES MUSICA
03.040 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 LA LOLA
17.00 LAS TONTAS NO 
 VAN AL CIELO
17.45 EL MÉTODO POR DOS
19.00 DIARIO DE VERANO
19.45 CHAMPIONS: BARÇA – 
 SPORTING DE LISBOA
22.45 700€, DIARIO SECRETO 
 DE UNA CALL GIRL
01.00 PENDENT
02.15 A3 NOTICIAS 3
02.30 SUPERNOVA
05.00 REPETICIÓN DE 
 PROGRAMAS

07.00 INFORMATIVOS 
 TELECINCO MATINAL
08.30 LA MIRADA CRÍTICA
10.30 EL PROGRAMA DE 
 ANA ROSA
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 HORMIGAS BLANCAS

dimarts 16 de setembre

TV1

CANAL 33

TV2

TV3

Antena 3

Tele 5

TV Mataró

Maresme 
Digital

Cuatro

La Sexta

02.30 NOCHE DE SUERTE
03.30 INFOCOMERCIALES
06.15 FUSIÓN SONORA

07.10 LOS ALGOS
08.55 EL ZAPPING DE 
 SURFEROS
09.15 SUERTE POR LA 
 MAÑANA!
10.15 ALERTA COBRA
12.15 LAS MAÑANAS 
 DE CUATRO
14.25 NOTICIAS CUATRO
15.30 PENDENT
17.15 VISTO Y OÍDO
18.55 PASSWORD
19.55 FIFTY FIFTY
20.57 NOTICIAS CUATRO. 
 INCLUYE SORTEO ONCE
21.30 EL HORMIGUERO
22.15 MEDIUM
02.00 CUATROSFERA
03.30 MARCA Y GANA
06.00 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
10.30 SÉ LO QUE HICISTEIS...
12.00 CRÍMENES  
 IMPERFECTOS
14.20 LASEXTA NOTÍCIAS
14.55 PADRE DE FAMILIA
15.25 SÉ LO QUE HICISTEIS...
17.05 LA TIRA
18.05 CASO ABIERTO
19.00 JAG: ALERTA ROJA
20.00 LA SEXTA NOTICIAS
21.30 EL INTERMEDIO
22.15 MOONLIGHT
00.00 BUENAFUENTE
01.15 ROCKEFELLER PLAZA
02.15 GANAS DE GANAR
06.00 LO MEJOR DE LA SEXTA 
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13,00 EL DEBAT(R)
14,00 AGENDA
14,15 MARESME ACTUAL
14,30 TRAILERS
17,00 EL DEBAT (R)
18,00 MARESME ACTUAL (R)
18,30 INFANTIL XTVL
19,30 ESPORTS EN XARXA
21,00 MARESME ACTUAL 
21,30 AL DIA
22,00 L’ENTREVISTA
22,30 TOT JOVES (R)
00,00 MARESME ACTUAL (R)
00,30 L’ENTREVISTA (R)
01,00 TMONEGAL (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
14.00 INFORM. TERRITORIAL
14.30 CORAZÓN DE VERANO
15.00 TELED. 1 + EL TIEMPO
16.00 AMAR EN TIEMPOS REV
17.15 VICTORIA
18.25 ESPAÑA DIRECTO
20.00 GENTE
21.00 TELED. 2 + EL TIEMPO
22.00 CINE: PENDENT
01.45 TELEDIARIO 3
02.00 TVE ES MUSICA
02.30 NOTICIAS 24H

06.00 TELEDEPORTE
07.00 LEONART
07.30 LOS LUNNIS
09.30 AQUÍ HAY TRABAJO
10.00 AVENTURA DEL SABER
11.15 PENDENT
12.30 JUEGOS PARALIMPICOS
12.30 COMECAMINOS
15.30 SABER Y GANAR
16.00 VUELTA CICLISTA a España
18.20 JUEGOS PARALIMPICOS
20.00 RESUMEN VUELTA CI-
CLISTA A ESPAÑA
20.30 LA 2 NOTICIAS EXPRES 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
15.35 CUINES
15.45 EL COR DE LA CIUTAT
16.25 EL CLUB
18.35 TARDA DE CINE: «LA PAN-
TERA ROSA»1963 Dir.: Blake Ed-
wards. Int.: Peter Sellers, Da-
vid Niven... 
20.20 BOCAMOLL
21.00 TN VESPRE + EL TEMPS
21.40 ELS 25
23.05 NIP/TUCK
01.50 INVASIÓ
02.35 PEL·LÍCULA «IL·LEGAL-
MENT TEU» 88 Dir.: Peter Bogda-
novich. Int.: Rob Lowe, Colleen.
04.15 EL CLUB

07.00 CLUB SUPER 3
09.00 MIC3
09.30 HORITZONS
12.10 CLUB SUPER 3
13.35 CLUB SUPER 3
15.00 PLANETA TERRA
17.10 BÈSTIES CLIP
17.15 MIC3
17.45 EXPLICA’M UN CONTE
17.55 CLUB SUPER 3
19.30 INFO K
19.40 TRANSFER
19.45 ANGUS I CHERYL
19.50 CLUB SUPER 3
20.45 DOCTOR WHO
21.30 QUÈQUICOM
21.55 LOTO 6/49
22.05 BOIRA NEGRA
23.05 MATERIAL SENSIBLE
23.35 TALLER DOC
00.05 LOOPS! ESTIU
00.30 CÀNON MITES
01.25 ARTISTA!
01.30 QUÈQUICOM
01.55 BOIRA NEGRA
02.50 MATERIAL SENSIBLE
03.15 TALLER DOC

03.40 LOOPS ESTIU
04.05 TÚRMIX CLÀSSICS
05.00 DE LA TERRA
05.15 EL MEDI AMBIENT
05.20 EXPEDIENTS DE L’ESPAI
05.30 SECRETS DELS 
 ASTEQUES
06.15 AUSTIN STEVENS: 
 L’AMO DE LES SERPS

08:00 24 HORES
08:30 BA-BA
08:45 QUÈ, NON?
09:00 ESO
09:30 ÒRBITA MÚSICA
10:00 MUNTANYES D’AVENT.
10:30 LA MALLA
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 DB
16:00 LA PEL·LÍCULA: 
 RABIA INTERIOR
17:30 ESCENARIS
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 CIUTADELLA
22:00 24 HORES
22:30 PANTALLA OBERTA: 
LA MALALTIA D’ALZHEIMER
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
13,00 MARESME ACTUAL (R)

20.35 SMALLVILLE
21.30 SORTEO BONOLOTO
21.35 PERDIDOS
00.00 NOTICIAS+EL TIEMPO
00.25 ZONA DOCUMENTAL
01.50 CONCIERTOS D VERANO
02.55 TVE ES MUSICA
03.55 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 LA LOLA
17.00 LAS TONTAS NO 
 VAN AL CIELO
17.45 EL MÉTODO POR DOS
19.00 DIARIO DE VERANO
20.15 VEN A CENAR CONMIGO
21.00 NOTICIAS + EL TIEMPO
22.00 PENDENT
00.30 PENDENT
02.15 A3 NOTICIAS 3
02.30 CAMPEONATO EUROPEO  
 DE PÓKER
03.45 SUPERNOVA
05.00 REPETICIÓN DE 
 PROGRAMAS

06.30 INFORMATIVOS 
 TELECINCO MATINAL
08.30 LA MIRADA CRÍTICA
10.30 EL POGRAMA DE 
 ANA ROSA
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 HOSPITAL CENTRAL
00.15 MIR
02.15 AQUÍ SE GANA
03.15 INFOCOMERCIALES
06.15 FUSIÓN SONORA

dimecres 17 de setembre

TV1

CANAL 33

TV2

TV3

Antena 3
TV Mataró

Maresme 
Digital

La Sexta

Tele 5

07.10 LOS ALGOS
08.55 EL ZAPPING DE 
 SURFEROS
09.15 SUERTE POR LA 
 MAÑANA!
10.15 ALERTA COBRA
12.15 LAS MAÑANAS DE 
 CUATRO
14.25 NOTICIAS CUATRO
15.30 PENDENT
17.15 VISTO Y OÍDO
18.55 PASSWORD
19.55 FIFTY FIFTY
20.57 NOTICIAS CUATRO + 
 SORTEO DE LA ONCE
21.30 EL HORMIGUERO
22.15 CINE CUATRO: 
 PENDENT
00.25 CINE CUATRO: 
 PENDENT
02.05 CUATROSFERA
03.20 MARCA Y GANA
05.45 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
10.30 SÉ LO QUE HICISTEIS...
12.00 CRÍMENES 
 IMPERFECTOS
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 INTERMEDIO
22.15 CAIGA QUIEN CAIGA
00.00 BUENAFUENTE
01.15 THE OFFICE
02.15 GANAS DE GANAR
06.00 LO MEJOR DE 
 LA SEXTA 

Cuatro
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09,30 TOT JOVES (R)
10,00 WEBCAM RADIO
13,00 MARESME ACTUAL (R)
13,30 L’ENTREVISTA (R)
14,00 AGENDA
14,15 MARESME ACTUAL
14,30 TRAILERS
17,00 L’ENTREVISTA (R)
17,30 TOT JOVES (R)
18,00 MARESME ACTUAL (R)
18,30 INFANTIL XTVL
19,30 ESPORTS EN XARXA
21,00 MARESME ACTUAL 
21,30 AL DIA
22,00 TRAÇ
22,30 CARA B
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
14.00 INFORM. TERRITORIAL
14.30 CORAZÓN DE VERANO
15.00 TELED. 1 + EL TIEMPO
16.00 AMAR EN TIEMPOS REV
17.15 VICTORIA
18.25 ESPAÑA DIRECTO
20.00 GENTE
21.00 TELED. 2+ EL TIEMPO
22.00 CUÉNTAME CÓMO PASÓ
23.50 GUERRA D LS MANDOS
01.45 TELEDIARIO 3
02.00 TVE ES MUSICA
02.30 NOTICIAS 24H

06.00 PROGR. TELEDEPORTE
07.00 LEONART
07.30 LOS LUNNIS
09.30 AQUÍ HAY TRABAJO
10.00 AVENTURA DEL SABER
11.15 PENDENT
12.30 COMECAMINOS
15.30 SABER Y GANAR
16.00 VUELTA CICLISTA A ESPAÑA
18.20 EN CONSTRUCCION 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
15.35 CUINES
15.45 EL COR DE LA CIUTAT
16.25 EL CLUB
18.10 TARDA DE CINE: «TESTI-
MONI DE CÀRREC» 1957 Dir.: Bi-
lly Wilder.... Int.:. Tyrone Power , 
Marlene Dietrich.. 
20.20 BOCAMOLL
21.00 TN VESPRE+ EL TEMPS
21.45 POLÒNIA
22.25 CHUCK
23.20 LLEGENDES URBANES
00.15 PEL-LÍCULA: «BEYOND 
THE SEA» 2004 Dir.: Kevin Spa-
cey... Int.: Kevin Spacey , Kate 
Bosworth.. 
02.10 INVASIÓ
02.55 PEL·LÍCULA«CASAT AMB 
TOTES» 1990 Dir: Baz Taylor.... 
Int.: Judge Reinhold , Casey Sie-
maszko.... 
04.25 EL CLUB

07.00 CLUB SUPER 3
09.00 MIC3
09.30 HORITZONS
12.10 CLUB SUPER 3
13.35 3XL.CAT
15.00 PLANETA TERRA
17.10 BÈSTIES CLIP
17.15 MIC3
17.45 EXPLICA’M UN CONTE
17.55 CLUB SUPER 3
19.30 INFO K
19.40 TRANSFER
19.45 ANGUS I CHERYL
19.50 3XL.CAT
20.45 DOCTOR WHO
21.30 TEMPS D’AVENTURA
22.00 LA NOVA EUROPA DE  
 MICHAEL PALIN
22.55 L’HORA DEL LECTOR
23.50 SPUTNIK
00.50 RITMES CLIPS

01.40 CÀNON ART
02.30 ARTISTA!
02.35 TEMPS D’AVENTURA
03.00 L’HORA DEL LECTOR
03.50 SPUTNIK
04.45 TÚRMIX ARRELS
05.40 DE LA TERRA
05.50 EL MEDI AMBIENT
05.55 VAN SER FELIÇOS I 
 VAN MENJAR
06.15 AUSTIN STEVENS: 
 L’AMO DE LES SERPS

08:00 24 HORES
08:30 BA-BA
08:45 QUÈ, NON?
09:00 ESO
09:30 ÒRBITA MÚSICA
10:00 LA MALLA
10:30 CONNECTATS
11:00 24 H., INFORMATIU
11:30 TELEMONEGAL
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
17:00 CIUTADELLA
17:30 TERRA D’AMFITRIONS
18:00 VA DE TRADICIONS
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 ESCENARIS
21:00 VA DE CASTELLS
22:00 LA FÀBRICA
23:00 24 H., INFORMATIU
23:30 MUNTANYES D’AVENT.
00:00 FILMETS
00:30 XTVL
01:30  REPETICIONS

07,25 XICALLA
08,30 MARESME ACTUAL (R)
09,00 L’ENTREVISTA (R)

20.00 RESUMEN VUELTA 
 CICLISTA A ESPAÑA
20.30 LA 2 NOTICIAS EXPRES
20.35 SMALLVILLE
21.30 LOTERIA DIARIA
21.35 SOBRENATURAL
23.20 PADDOCK GP
24.00 NOTICIAS + EL TIEMPO
00.25 PENDENT
01.05 TURF
01.55 DIAS DE CINE
03.05 PENDENT
04.05 CONCIERTOS D VERANO
05.20 TVE ES MUSICA

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 POR DOS
19.00 DIARIO DE VERANO
20.15 VEN A CENAR CONMIGO
21.00 ANTENA 3 NOTICIAS 2
22.00 i 00.30 PENDENT
02.15 ANTENA 3 NOTICIAS 3
02.30 SUPERNOVA
05.00 ÚNICOS

06.30 INFORM. T5 MATINAL
08.30 LA MIRADA CRÍTICA
10.30 PROGR. DE ANA ROSA
10.15 DECOGARDEN
14.00 KARLOS ARGUIÑANO 
 EN TU COCINA
15.00 INFORMATIVOS T5
15.30 MUJERES Y HOMBRES 
 Y VICEVERSA
17.00 YO SOY BEA
18.30 ESTÁ PASANDO
20.15 PASAPALABRA
20.55 INFORMATIVOS T5
21.30 CAMERA CAFÉ
22.15 SIN TETAS NO HAY 
 PARAÍSO
00.15 EL PUZZLE BLANCO
01.15 U-24

dijous 18 de setembre 

TV1

CANAL 33

TV3

Antena 3

Tele 5

TV Mataró

Maresme 
Digital

02.30 AQUÍ SE GANA
03.15 INFOCOMERCIALES
06.15 FUSIÓN SONORA

07.10 LOS ALGOS
08.55 ZAPPING D SURFEROS
09.15 SUERTE POR LA 
 MAÑANA!
10.15 ALERTA COBRA
12.15 LAS MAÑANAS DE 
 CUATRO
14.25 NOTICIAS CUATRO
15.30 PENDENT
17.15 VISTO Y OÍDO
18.55 PASSWORD
19.55 FIFTY FIFTY
20.57 NOTICIAS CUATRO. 
 INCLUYE SORTEO ONCE
21.30 EL HORMIGUERO
22.15 CINE CUATRO:PENDENT
00.30 SALVANDO A GRACE
02.05 CUATROSFERA
03.20 MARCA Y GANA
05.45 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 SÉ LO QUE HICISTEIS...
12.00 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 LASEXTA NOTÍCIAS
21.30 EL INTERMEDIO
22.15 FÚTBOL: COPA DE LA 
UEFA 2008/2009
00.00 BUENAFUENTE
01.15 EL REY DE LA COLINA
02.15 GANAS DE GANAR
06.00 LO MEJOR DE LA SEXTA 

La Sexta

Cuatro

TV2
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13,30 TRAÇ (R)
14,00 AGENDA
14,30 CARA B (R)
17,00 TRAÇ (R)
17,30 CARA B (R)
18,00 MARESME ACTUAL (R)
18,30 INFANTIL XTVL
19,30 ESPORTS EN XARXA
21,00 MARESME ACTUAL 
21,30 AL DIA
22,00 EN JOC
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
14.00 INFORM. TERRITORIAL
14.30 CORAZON DE VERANO
15.00 TELD. 1 + EL TIEMPO
16.00 AMAR EN TIEMPOS REV
17.15 VICTORIA
18.25 ESPAÑA DIRECTO
20.00 GENTE
21.00 TELED. 2+ EL TIEMPO
22.00 CON UN PAR DE 
 BROMAS
00.10 COMANDO ACTUALIDAD
00.50 PENDENT
02.10 TELEDIARIO 3
02.25 TVE ES MUSICA
03.00 NOTICIAS 24H

06.00 TELEDEPORTE
07.00 LEONART
07.30 LOS LUNNIS
07.30 LOS LUNNIS
09.45 AQUÍ HAY TRABAJO
10.00 PENDENT
13.30 COMECAMINOS
15.30 SABER Y GANAR
16.00 GRANDES DOC. 
18.00 BRICOLOCUS
18.40 EN CONSTRUCCION
20.00 RESUMEN VUELTA CI-
CLISTA A ESPAÑA
20.30 NOTICIAS Y EL TIEMPO 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
15.35 CUINES
15.45 EL COR DE LA CIUTAT
16.25 EL CLUB
17.40 DIAGNÒSTIC 
 ASSASSINAT
18.30 TARDA DE CINE: «EN-
CIS DE LLUNA» 1987 Dir.: Nor-
man Jewison... Int.: Cher , Ni-
colas Cage... 
20.20 BOCAMOLL
21.00 TN VESPRE + EL TEMPS
21.45 ZONA 25
22.15 LA GRAN PEL·LÍCULA:«EL 
SECRET DELS GERMANS GRIMM» 
2005 Dir.: Terry Gillian. Int.: Matt 
Damon, Heath Ledger.... 
00.15 PEL·LÍCULA:«KRULL » 
1983 Dir.: Peter Yates... Int .: Ken 
Marshall , Lysette Anthony....
02.15 CINEMA: «CANGUR ÚL-
TIM MODEL» 1991 Dir.: Ian To-
ynton.... Int.: Martin Sheen, Ja-
cqueline Bisset... 
03.45 RIVIERA
04.10 EL CLUB

07.00 CLUB SUPER 3
09.00 MIC3
09.30 HORITZONS
12.10 CLUB SUPER 3
13.35 3XL.CAT
15.00 PLANETA TERRA
17.10 BÈSTIES CLIP
17.15 MIC3
17.45 EXPLICA’M UN CONTE
17.55 JUGAMÓN
18.15 CLUB SUPER 3
19.00 PLAY
19.30 INFO K
19.40 TRANSFER
19.45 ANGUS I CHERYL
19.50 3XL.CAT
20.45 DOCTOR WHO
21.30 A PAGÈS

22.00 THALASSA
22.55 EL DOCUMENTAL
23.55 CÀNON LLETRES
00.50 ARTISTA!
00.55 A PAGÈS
01.20 THALASSA
02.05 EL DOCUMENTAL
02.55 TÚRMIX POP ROCK
03.50 DE LA TERRA
04.00 HEROIS DE LA NATURA
04.55 FINS QUAN, BRIBRI?
05.50 FONAMENTS DE LA FE
06.15 AUSTIN STEVENS: 
 L’AMO DE LES SERPS

08:00 RESUM DE NOTÍCIES
08:30 BA-BA
08:45 QUÈ, NON?
09:00 ESO
09:30 VA DE CASTELLS
10:00 DIADA DE SANT FÈLIX
11:00 RESUM DE NOTÍCIES
11:30 ESCENARIS
12:30 BA-BA
12:45 QUÈ, NON?
13:00 ESO
13:30 TERRA D’AMFITRIONS
14:00 RESUM DE NOTÍCIES
14:30 PANTALLA OBERTA
16:00 LA PEL·LÍCULA
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
23:00 24 H., INFORMATIU
23:30 BANDA SONORA
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
13,00 MARESME ACTUAL (R)

20.35 SMALLVILLE
21.30 LA SUERTE EN 
 TUS MANOS
21.50 VERSION ESPAÑOLA
00.15 LA 2 NOTICIAS EXPRES
00.20 PENDENT
00.50 CINE DE MADRUGADA
02.15 CINE DE MADRUGADA
03.45 TVE ES MUSICA
04.45 TELEDEPORTE

06.00 NOTICIES 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 POR DOS
19.00 DIARIO DE VERANO
20.15 VEN A CENAR CONMIGO
21.00 ANTENA 3 NOTICIAS 2
22.00 ¿DÓNDE ESTÁS 
 CORAZÓN?
02.30 SUPERNOVA

06.30 INFORMATIVOS 
 TELECINCO MATINAL
08.30 LA MIRADA CRÍTICA
10.30 EL PROGRAMA DE 
 ANA ROSA
14.00 KARLOS ARGUIÑANO  
 EN TU COCINA
14.30 INFORMATIVOS T5
15.30 XP NO TE CALLAS
16.15 MUJERES, HOMBRES 
 Y VICEVERSA
17.15 YO SOY BEA
18.15 ESTÁ PASANDO
20.15 PASAPALABRA
20.55 INFORMATIVOS T5
21.30 ESCENAS DE 
 MATRIMONIO
22.15 EL COMISARIO
03.00 NOCHE DE SUERTE
03.45 MÁS QUE COCHES
04.15 INFOCOMERCIALES
06.15 FUSIÓN SONORA

divendres 19 de setembre

CANAL 33

TV2

TV3

Antena 3

Tele 5

TV Mataró

Maresme 
Digital

TV1

07.15 LOS ALGOS
08.55 EL ZAPPING DE  
 SURFEROS
09.15 SUERTE POR LA 
 MAÑANA!
10.15 ALERTA COBRA
12.15 LAS MAÑANAS DE 
 CUATRO
14.25 NOTICIAS CUATRO
15.15 CIRCUS
17.00 VISTO Y OÍDO
18.55 PASSWORD
19.55 FIFTY FIFTY
20.57 NOTICIAS CUATRO+ 
 SORTEO DE LA 
 ONCE
21.30 DESAFÍO EXTREMO
22.30 CALLEJEROS
00.15 GENTE 
 EXTRAORDINARIA
02.10 NIKITA
04.30 MARCA Y GANA
05.30 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
10.30 REBELDE
13.00 CRÍMENES 
 IMPERFECTOS
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 INTERMEDIO
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





El Museu Arxiu 
de Sant Andreu 
de Llavaneres pre-
senta en la sala 
polivalent, del 5 
al 28 de setem-
bre, l’exposició 
Legionari. Italians 
de Mussolini a la 
Guerra d’Espanya. 
M o s t r a  q u e 
compta amb més 
d’una seixantena 
de fotografies i 

que ha estat produïda pel Museu 
d’Història de Catalunya.

L’11 de febrer de 1937, Guglielmo 
Sandri arriba a Espanya com a tinent 
de la divisió Littorio del Corpo Truppe 
Volontarie (CTV). Roman a la Península 
fi ns al maig del 1939 i, durant tot 
aquest període, pren part en gairebé 
totes les accions militars dels feixistes 
italians en suport de la sublevació 
militar.

Gràcies a les seves fotografi es, ha 
estat possible seguir, com si es tractés 
d’un mapa geogràfi c, el llarg recorregut 
efectuat pels legionaris a Espanya: el 
desembarcament, la fulminant derrota 
encaixada a Guadalajara, la campanya 
del nord amb l’entrada a les ciutats de 
Burgos, Sant Sebastià i Santander, les 
campanyes d’Aragó i de l’arc mediter-
rani, la decisiva batalla de l’Ebre, la 
conquesta de Barcelona i, fi nalment, la 
tornada a casa amb el desembarcament 
de triomfadors a Nàpols.  

Les imatges, seleccionades del fons 
fotogràfi c inèdit de Guglielmo Sandri 
que presenta aquesta exposició, són 
un diari gràfi c i un testimoni de la 
col·laboració entre dos règims feixistes i 
d’una intervenció militar més nombrosa 
del que mai no s’ha volgut reconèixer.  

Les fotografi es ens mostren la guerra 
civil a través de l’objectiu d’un legio-
nari de Mussolini i han esdevingut un 
valuós i cabdal llegat documental de 
la nostra memòria col·lectiva. Destaca 
una imatge de l’arribada d’aquest grup 
de legionaris, l’any 1939, a l’estació 
de Mataró.

…Legionari. 
Italians de Mussolini a 
la Guerra d’Espanya

ÀLVAR SÁEZ I PUIG
Historiador de l’Art

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
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Ventura Ametller
Ventura Ametller, pseudònim literari de 
Bonaventura Claveguera, va morir el 18 
de juliol passat. Nascut a Pals, residia 
a la nostra Ciutat des dels anys seixanta 
per la feina de manescal a l’escorxador 
municipal.

Entorn de Sant Jordi d’enguany, li fou 
reeditat un segment de la seva obra i pu-
blicada part de la inèdita. Cal ser clar: tot 
comptant amb la immediatesa de la mort i 
com a homenatge a la seva obra. Obra de la 
que, ara, es queixen que no fou reconeguda 
ni quan n’era el temps ni mai.

Les promeses institucionals manifesta-
des en l’hora del finiquit de la seva vida 
per a muntar-li un pedestal en el futur 
-tenint en compte que Mataró és una ciutat 
abocada a les culturetes- fa preveure que 
responen a l’habitual bluf oportunista i 
sovint fal·laç.

La molta o poca o nul·la significació 
que li pugui advenir a un autor se l’ha de 
procurar ell mateix. I en Ventura Ametller 
no va treballar-s’ho. Ell sabrà per quina raó. 
Esperar clos a la llar o des de la inanitat 
concursal que et caiguin reconeixements 
per mèrits propis és desconèixer la condició 
humana. Tothom ha de portar el gra de la 
seva collita a l’àgora. Malgrat no n’hi hagi 
prou amb la qualitat, malauradament. 

Veritablement l’obra poètica i la prosa 
d’en Ventura ratlla l’excel·lència. Però no 
és en l’hora de la mort que cal encensar 
amb el botafumeiro del desconeixement 
total, el currículum d’un pro. Hi ha hagut 
prou temps -anys- per posar la seva obra 
a les vitrines literàries i el seu nom al “qui 
és qui” dels elegits.

Però tothom ha baixat de l’hort. I encara 
bo que no va morir-se durant les festes de 
les Santes o en temps de vacances. El 
batall n’hauria escampat, només, campa-
nades anònimes.

L’any 1982 li fou concedit el notori 
Premi Marià Manent de Poesia. Qui signa, 
arran de l’aurèola d’haver guanyat la Flor 
Natural als J.F. de València, fou convidat a 
dur un espai mensual poètic al diari “Ma-
taró”. Vaig muntar “Racó de la Poesia” per 
a poetes maresmencs d’expressió catalana, 
durant vint anys.

El dia 29 d’abril de 1982 li’n vaig 
dedicar un extens comentari que acabava 
així: “ Crec amb la vàlua i la validesa de 
la seva poesia”. En Calls i en Valerià Pujol, 
també s’hi mullaren.                        

ISIDRE JULIÀ. POETA MESTRE EN GAI SABER



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
VENC ACCIONS C.A t lè t ic  Laietània. 
696.10.62.87
VENDO MÁQUINAS cor tar tira. 300€. 
629.21.10.89
VENDO RENAULT CLIO, año ’98. Bien 
conservado. 1.000€ . 676.48.44.16 
/695.526.178
VENDO MOTO KAWASAKI Versis. 2007. 
5000km. 649.828.150
VENDO RENAULT CLIO 1,4. 100cv. 
20.000km. 2005 full. 649.82.81.50

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
VENDO PISO en Plaza Catalunya. Ascen-
sor. 2 hab., (antes 3). Gran comedor de 
22 m2. Balcón, cocina y baño reformados 
ampliados. entrega inmediata. Solamente 
particular. No se atenderá a inmobiliarias. 
p.v. 273.460€ /(45.5) 650.91.57.78 Dani

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
SE VENDE PISO en zona ptte. Tarrade-
llas. bloque de 3 vecinos. apto con 2 
dor.. Terraza a nivel de 15 m2. comedor 
amplio y polivalente. Cocina reformada 
con zona office. Baño reformado. Ideal 
como 1ª vivienda, como un alquiler. En-
trega inmediata. p.v. 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
CERDANYOL A , 80M2.  4hab., baño, 
aseo, 2 balcones exteriores. 174.000€. 
650.680.348
BAR 45M2. CERDANYOLA. En funciona-
miento. 60.000€. 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
VENDO PISO. Bueno, bonito y barato. ¡Hay 
que verlo!. Vistas espectaculares. Particu-
lar 667.618.343 (Abstenerse agencias).
TORRE DISEÑO. Obra nueva 110m2. en 
planta. Terreno 850m2. Fogars de Tordera. 
Ocasión 290.000€. 653.796.506
PARCELAS 800m2. Zona Fogars Tordera-
Maçanet. Desde 78.000€. 653.796.506
VENDO PLANTA BAJA toda reformada. C/ 
Navarro. 312.526€. 687.33.80.61
PIS CIRERA de 6 anys. 60m2., 2hb., te-
rrassa a nivell 33m2. i traster. Pàrquing 

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        
opcional. 250.000€. 626.32.70.90
PARTICULAR VENDE piso Rocablanca. 
4hab., patio 15m2. Ascensor. Precio a 
consultar. 665.825.093
OCASIÓN EMPURIABRAVA. Si tienes un 
ahorro vivienda y no te llega para comprar 
un piso, llámame al 600.640.327
PISO EN VENTA MATARÓ. 115m2, 4hab., 
2 baños, terraza privada 25m2. +tras-
tero. Calefacción, a.a., etc. 296.000€. 
607.444.232
VENC ÀTIC-DÚPLEX amb terrassa a Mataró. 
Ocasió. 629.052.661
NAVE INDUSTRIAL en venta. Pla d’en Boet 
190m2. 637.400.851
FERRER I GUARDIA. Plazas de pk en venta. 
16.000€ 93.796.50.00

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
MULTIESPACIO RUZAFA Alquiler de tras-
teros, almacenes, guardamuebles: www.
multiespacio.es. 93.757.00.80
TRASPASO PELUQUERÍA económica en 
Cerdanyola. 670.892.764
ALQUILO HABITACIÓN con cocina, come-
dor. En casa de urbanización, cerca de 
Argentona. 615.17.05.34
PANADERÍA DEGUSTACIÓN. Plaça de les 
Tereses. 616.54.61.47
MASIA RESTAURANTE de lujo. Argentona. 
490.000€. 616.54.61.47
ES TRASPASSA CAFETERIA per jubilació. 
Zona nou Parc Central. 627.98.67.48 
/627.98.67.54
ES LLOGA PIS. Bon preu. 660.28.64.04
A L Q U I L O  H A B I TA C I Ó N  a  l a t inos . 
676.38.21.41
SE TRASPASA BAR Rocablanca. Interesa-
dos 658.88.02.78
LOCAL EN ALQUILER, sin traspaso, en la 
calle Rosellón. zona altamente comercial. 
superficie de 95 m”. amplio escaparate 
montado a ambos lados. despacho. baño. 
contadores de alta. Ideal para despachos, 
oficinas, tiendas, etc.. listo para entrar. 
alquiler de 900.€. Más información en 
nuestra oficina. tel. 93.799.11.61
HABITACIÓN ALQUILER. Chica o pareja. 
619.617.555
MATARÓ CENTRO. Alquilo habitación 
con baño, a estudiante no fumador. 
Con referencias y responsable. 400€. 
696.25.09.67
A L Q U I L O  L O C A L / V END O .  Pje.  Mo-
sén Molé. 150m2. 540€ /140.000€ . 
93.798.07.46
MATARÓ CENTRE. Es lloga local 20m2. 
295€/mes. 669.44.50.01
BUSCO COMPAÑERA piso. 696.545.669
SE A L QU IL A H A B I TAC IÓN  a chico. 
665.97.51.98
COMPARTEIXO PIS preferentment noies. 
Interesades 622.186.796
SE  A L QU I L A  H A B I TA C IÓN  a chica 
666.75.34.98
TRASPASO RESTAURANTE. Zona park 
Central –Nuevo- 690.90.81.07

# Suspensi n de pagos (concurso)# Suspensi n de pagos (concurso)



LOCAL EN ALQUILER. Calle Moratín. 
125m2. +patio de 15m2. 400€/mes. 
607.444.232
SE ALQUILA APARTAMENTO de 1hab. con 
pàrquing y trastero. C/Hospital 17-19. 
637.45.45.65
URGE TRASPASAR BAR. 666.85.94.14
SE TRASPASA CARNICERÍA en pleno 
funcionamiento. Precio interesante. 
619.671.446
ALQUILO HABITACIÓN chica. Zona Cerdan-
yola. 620.60.92.32
C/RAL. PISO DE 3HAB. Parking incluido. 
1.000€/mes. Tf.937965000
CAMI DE LA GEGANTA. Piso de obra nueva, 
2 hab. 650€/mes. Tf.937965000
RIEROT. PLANTA BAJA de 2hab con patio 
15m2. 750€/mes. Tf.937965000

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.
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 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
SRA. ESPAÑOLA CON REFERENCIAS y ve-
hículo propio se ofrece para tareas domés-
ticas por las tardes. 687.024.440
M’OFEREIXO PER A TREBALLAR. Noi res-
ponsable, experiència en tracte amb per-
sones, també experiencia en el sector del 
textil. Cerco feina sèria, com a dependent, 
textil… I qualsevol altre feina, aprenc amb 
rapidessa. 662.533.504
BUSCO TRABAJO CAMARERO media jorna-
da (sólo mañanas). 605.01.82.62
SE NECESITA CHICO con permiso de tra-
bajo para fregaplatos. En restaurante de 
Mataró. 634.07.59.12
M ’ O F E R E I X O  P E R  N E T E J A R . 
645.35.44.42
SE PRECISA CAMARERO. Fin de semana. 
653.84.44.15
BUSCO FAENA CORTADOR. Experiencia. 
93.790.68.79
SEÑOR A CUIDA ANCIANOS . Interna 
671.14.06.48
SEÑORA SE OFRECE para limpieza. Con 
vehículo, experiencia y referencias. 9€/
hora. Total disponibilidad. 662.10.15.34 
María. 

SE OFRECE SEÑORA limpieza española. 
635.05.89.43
W W W.TUNEGOCIO -DESDECASA .COM 
639.066.925
BUSCO TR ABA JO l impieza  en casa. 
626.217.260
S E  O F R E C E  S E Ñ O R A  l i m p i e z a . 
601.937.107
CHICA BUSCA Cualquier trabajo serio. 
676.92.55.07
SEÑOR A R ESP ONSA BL E . Se ofrece 
para limpieza. Tres veces por semana. 
634.666.840
SEÑORA RESPONSABLE. Se ofrece para 
cuidar yayas. Los fines de semana. 
676.405.144
CHICA BUSCA TRABAJO limpieza, cangu-
ro… Coche propio 666.641.254
BUSCO TRABAJO limpieza por horas. 
619.617.555
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA. Tardes, fija o 
por horas. 600.038.368
ME OFREZCO CANGURO, cuidado personas 
mayores, trabajos domésticos, limpieza ge-
neral, ayudante cocina… 687.33.80.61
CHICA BUSCA FAENA, cuidado personas 
mayores por la noche. 639.48.83.34
CHICA BUSCA CUALQUIER trabajo. No 
importa horario. 653.633.730
SEÑORITA BOLIVIANA precisa trabajo. Tur-
no tarde o fines semana. 666.84.33.21
CUIDO ANCIANOS por la noche. Con pape-
les y referencias. 677.863.221
BUSCO TRABA JO CAMARERO. Hablo: 
Castellano, alemán, inglés, francés, árabe. 
617.872.829
SE OFRECE DEPENDIENTA para fines se-
mana y festivos. 696.545.669
C U I D A D O  A N C I A N O S  n o c h e . 
617.27.27.30
CHICO BUSCA T R A BA JO  camarero. 
628.440.399
SEÑORA JOVEN ESPAÑOLA, con vehículo 
propio, se ofrece para limpieza por horas. 
653.615.392
CHICA BUSCA TRABAJO limpieza, fija. 
635.994.930
SEÑORA CON PAPELES, busca trabajo para 
la casa o fines de semana. 655.037.960
CHICA BUSCA TRABAJO limpieza o restau-
rante. 664.859.562  
SE NECESITA: Camarero y Ayudante Coci-
na restaurante. 93.756.29.81
S’OFEREIX confecció o es talla tira. 
650.083.994
CHICA BUSCA trabajo limpieza. Todo el 
día. 697.546.114
BUSCO TRABAJO por las mañanas. Co-
nocimientos en electricidad, jardinería, 
albañilería. 658.647.075
B U S C O  T R A B A J O  L I M P I E Z A . 
605.246.197
SEÑORA CONFIANZA busca trabajo lim-
pieza. 671.806.410
L I M P I O  C A S A S  6 6 7 . 3 7 4 . 7 4 8 
/662.316.916
CHICA BUSCA TRABAJO limpieza. Fija. 
666.980.491
PIZZERIA GATTOPARDO. Es necessiten re-
partidors de moto a jornada completa. 93 
798 66 62. Rda. Alfons X, núm. 43.
SE OFRECE SEÑOR A  para limpieza. 
661.026.559
CHICA DOMINICANA c/experiencia. Busca 
trabajo limpieza tardes. 628.524.547

Treball       
Traspassos 
Lloguers        

més a prop teu



SE OFRECE CHICA limpieza por horas. 
662.584.128
PLANXO A DOMICIL I. 93.799.50.86 
/93.799.76.57
MANUEL SERRANO peluquerías. Precisa 
oficiales y ayudantes para Mataró. Llamar 
al 93.849.74.16. Horario 8:30 -13:30h.
IMPORTANTE EMPRESA del sector de la 
maquinaria para la construcción. Precisa 
Electromecánico con experiencia y ayu-
dante de taller. Se valorará experiencia. 
Disponibilidad inmediata. Se ofrece for-
mación continuada y salario a convenir. 
93.842.44.02 (Ferran)
ALETEX 2008. Empresa tex til precisa 
patronista de punto con conocimientos de 
ordenador y confeccionista de punto con 
manejo de todas las máquinas. Llamar 
661.403.660 Marta.

Classes       
CANTO. Todos estilos. 670.248.774
REFORÇ ESCOLAR. Matrícula oberta. 
667.534.065
CLASSES: DIBUIX –PINTURA. Estils, tèc-
niques, manga. 637.525.422
REFUER ZO ESCOL AR  especializado. 
652.460.962

Varis       
GRUP D’HAVANERES Mes t re d ’A ixa. 
(www.mestredaixa.com). Havaneres, 
cançó marinera. Festes majors, festes 
de carrer, festes socials-escolars, casa-
ments, aniversaris, etc. Informació Tel. 
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
HERBALIFE. Controla tu peso. Quimeta 
93.751.23.72
PINTOR ECONÓMICO. Experiencia, respon-
sabilidad, limpieza. Excelentes acabados. 
629.98.85.98
TRANSPORTES, PEQUEÑAS mudanzas. 
669.135.491
CONSTRUCCIONES Y REFORMAS integra-
les. 653.796.506

Treball       



TRANSPORTE ESPECIAL discapacitados. 
Experiencia. 666.641.254
INSTALADOR OFICIAL: Luz, agua, gas, 
electricidad, climatización solar, automa-
tismos, riego (boletines). 610.210.310
CONSTRUCCIONES, REFORMAS. Hago 
lo que nadie quiere hacer. Casas, pisos, 
muros, tejados. 605.217.974
PALLASSOS, MÀGIA. 609.846.098 Toni 
Cruz
LAMPISTERIA FERNÁNDEZ. Reparaciones 
e instalaciones. 93.799.64.77. Urgencias. 
607.19.47.11
HERRERO ECONÓMICO. Se hacen puer-
tas, ventanas, escaleras… 650.988.169/ 
93.755.36.04
PINTORES B.B.B. 651.67.36.35

Tarot, vidència...       
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!
NUE VO TA RO T.  8 0 6 .424 .5 0 0 . Fijo 
1,16€. Móvil 1,51€. Visa 0,70€minuto. 
93.446.49.50. Adultos.

Varis       



Quatre feines
Gairebé cada dia, matí i tarda, en 
els domicilis rebem publicitat amb 
impresos oferint articles a preus més 
barats.

Pot semblar que això dóna feina 
només als repartidors dels papers. En 
realitat això comporta comandes als 
fabricants de papers, treball a les im-
premtes, feina als ciutadans a recollir 
de l'entrada o bústia del seu domicili 
papers de diferents mides. Feina a 
llegir les diverses ofertes i fi nalment 
llençar els papers. Alguns seguidament 
de recollir els impresos els tiren a la 
vorera o a la calçada, actitud que dóna 
feina als recollidors d'escombraries dels 
carrers... Els botiguers que donen a 
conèixer productes per poder vendre'ls, 
seguidament passen comandes a les 
fàbriques. Aquesta publicitat té efectes 
positius, ja que si no fos així no tindria 
la continuïtat i augment que sovint els 
ciutadans trobem als domicilis.

Actualment, no només es fa publi-
citat per la tele, la ràdio i la premsa. 
També els impresos distribuits als do-
micilis van augmentant per incrementar 
les vendes. La societat de consum 
necessita que els ciutadans comprin, 
les botigues venguin, i les fàbriques 
tinguin feina. L'atur és un enemic 
de les vendes i això repercuteix a les 
fàbriques en general.

Els que estan compromesos en el pa-
gament d'hipoteques es veuen obligats 
a reduir el consum de productes. La 
crisi que afecta al ram de la construc-
ció, signifi ca menys feina pels paletes, 
manobres, pintors, guixaires, fusters, 
lampistes, fàbriques de material sanita-
ri i molts sectors complementaris.

Una altra de les feines difícils de 
resoldre és arribar a fi  de mes, atès que 
cada vegada tot és més car. Fóra un èxit 
que en els papers de publicitat que 
es reparteixen als domicilis donessin 
alguna solució a la crisi actual que 
estem patint.

Tot i que els mitjans de comunicació 
cada dia parlen de la crisi actual, dels 
dos milions i mig de persones que hi 
ha a l'atur, han dedicat una estona a 
la gran festa del tomàquet que s'ha 
celebrat en una població, on tones de 
tomàquets anaven als caps de la gent i 
a terra hi havia dos pams de gruix.

O.K.



Santa Caterina 
de Gènova

15
 Setembre

De la seva experiència 
personal de purificació 
va néixer el seu brillant 
“Tractat del Purgatori”. 
Determinant va ser el seu 
infl ux en la vida eclesial 
del seu temps, amb el 
Moviment del Diví Amor 
-per ella inspirat- sobre 
l’espiritualitat moder-
na a través de l’Escola 
Francesa dels segles XVI 

- XVII que sentia molta admiració per ella. Va 
morir consumida pel foc devorador de l’amor 
a punta de dia del 15 de setembre de 1510. 
Va ser canonitzada el 1737 pel Papa Climent 
XII. Pius XII, el 1943, la va proclamar “Patrona 
dels Hospitals Italians”.

En complir 12 anys va tenir la seva primera 
visió de l’amor de Déu, en la qual Jesús va com-
partir amb ella alguns dels sofriments de la seva 
Santa Passió. Als 13 anys va decidir abraçar la 
vida religiosa al convent de les Germanes de 
Nostra Senyora de la Gràcia, on la seva germana 
Limbania era ja una Religiosa professa. Va parlar 
amb el director de l’Orde, però no acceptaven 
nenes tan joves en la congregació. Això va causar 
una forta ferida al cor de Caterina, però no va 
perdre la seva fe en el Senyor.

Molt jove es va casar amb Julio Adorno (13-
1-1463); un matrimoni que no va ser contret 
per amor, sinó provocat per l’oportunisme 
polític a què va ser sotmesa. Els primers anys 
van ser tristos i desolats pel caràcter difícil de 
l’espòs. Caterina va aconseguir superar la crisi 
després d’una visió de Crist vessant sang (22-
3-1473). Des de llavors es va dedicar encara 
més a l’exercici de la caritat.

Després, Nostre Senyor durant una altra 
aparició, va fer reclinar el cap de Caterina 
en el Seu pit, igual com l’Apòstol Sant Joan, 
donant-li la gràcia de poder veure tot a través 
dels Seus Ulls i sentir a través del Seu Cor 
Traspassat.

La penitència que Caterina practicava era 
molt forta, tant que nostre Senyor en una ocasió 
li va ordenar que deixés de practicar aquestes 
mortifi cacions i penitències tan severes, a la 
qual cosa ella va obeir.

El seu cos va ser enterrat a l’hospital on va 
servir durant més de 40 anys. Quan anys més 
tard es va obrir la seva tomba, els seus vestits 
presentaven signes de descomposició així com 
el taüt, però el seu cos estava intacte, igual que 
el dia en què havia estat enterrat.

NOU

escola
danglès



El passat dia 4, es va posar en marxa 
un sistema d’emissions acústiques amb 
l’objectiu de foragitar els estornells. Els 
ocells s’instal·len als arbres de la Ram-
bla i a la plaça Santa Anna importunant 
els vianants i els pardals que habiten 
normalment en aquesta arbreda. 

El sistema d’emissions acústiques  
va ser utilitzat l’any 2004 i va perme-
tre espantar prop de 2.900 exemplars. 
Per aquest motiu, l’Ajuntament preveu 
bons resultats aquest any.

Les molèsties dels estornells
Els estornells són una clara molèstia 
pels ciutadans de la zona cèntrica i 
pels vianants. L’alt soroll que emeten 
per avisar als altres de l’espècie de 
que han trobar un lloc on niar són un 
dels motius de queixa però no l’únic. 
A més, els excrements dels animals  
incomoden els ciutadans que veuen 
com passejar tranquil·lament sota 
l’arbreda de la Rambla és com una 
cursa d’obstacles.

Els pardals que habiten a la zona 
també en pateixen les conseqüències. 
L’arribada massiva dels estornells en 
l’època de migració i durant el seu 
període reproductor obliga els pardals 
a abandonar el seu hàbitat natural i 
buscar refugi en d’altres indrets.

El sistema acústic
A l’antic sistema d’emissions acústiques 
que emet sons que imiten els crits d’avís 
que fan els estornells per avisar dels 
perills de la zona s’afegeix una novetat. 
Enguany un tècnic vigilarà la zona i els 
nius d’estornells per tal d’espantar-los 
amb un dispositiu làser.

S’instal·la un 
sistema acústic per 
foragitar estornells

Es posa en marxa el projecte per 
evitar les molèsties als ciutadans
‹

ESTEFANIA RUIZ

Els arbres on s’ha instal·lat el sistema



Les obres d’urbanització de la Unitat 
d’Actuació 53, corresponent a l’àmbit 
del Verdet, posen fi  a la primera de les 
dues fases del procés iniciat el juliol 
de l’any passat. L’obra, que ha suposat 
la inversió de 1.500.000€, té com a 
objectiu crear noves parcel·les destina-
des a habitatges, equipaments vials i 
zones verdes. Així mateix, s’ha realitzat 
l’obertura del carrer de Pedro Antoni de 
Alarcón, que estava interromput entre 
els carrers de Marià Fortuny i de Mata. 
Per tant, es possibilita la continuïtat 
vial del carrer.

Nou espai per a nous edifi cis
El primer procés d’urbanització del Ver-
det ja s’ha donat per conclòs. D’ençà 
que ens van iniciar les obres al juliol del 
2007 El Verdet ha experimentat un canvi 
notable a conseqüència de les noves in-
fraestructures i habitatges. La zona, que 
abasta un àmbit d’actuació de 2.503 
m2, ha guanyat en serveis i comoditats 
com, per exemple, l’eixamplament de les 
voreres dels carrers i el soterrat de trams 
de la xarxa telefònica.

Inici de la segona i última fase
La segona part del procés està caracte-
ritzada per la creació d’una nova plaça 
que delimitarà amb els futurs edifi cis 
del carrer Mata, el carrer Pedro Anto-
ni de Alarcón i Marià Fortuny. La nova 
plaça tindrà dos nivells en els que les 
zones verdes caracteritzaran el paisat-
ge, l’àrea comptarà amb una zona de 
jocs infantils situada a la part superior i 
a la part central de la plaça està previst 
construir un espai pavimentat.

La reurbanització 
del Verdet allarga 
el carrer Alarcón

S’ha obert el carrer Pedro Antoni 
de Alarcón fi ns el carrer de Mata
‹

ESTEFANIA RUIZ

L’obertura del carrer Alarcón





La Unitat d’Educació Viària, Prevenció 
i Civisme de la Policia Local de Mataró, 
ha presentat el programa d’activitats 
d’educació vial, prevenció i civisme 
que es faran als centres educatius de 
primària. L’objectiu d’aquestes activi-
tats que portaran a terme durant tot 
el curs escolar, és fomentar el civisme 
i conscienciar als nens i als joves per 
a una convivència col·lectiva millor. 
El curs passat gairebé 10.000 alum-
nes van participar en les activitats 
d’educació vial, prevenció i civisme.

Dues noves activitats 
per a secundària
Els alumnes d’ESO, batxillerat i cicles 
formatius tindran l’opció de dues noves 
activitats, una és “Internet Segura”, on 
els joves rebran consells de com navegar 
amb seguretat pels xats, messenger i 
com fer una bona utilització de la web-
cam. L’altra novetat és que la “Fundació 
Alcohol i Societat” oferirà el programa 
pedagògic “Adolescència i alcohol” 
amb l’objectiu de rebaixar el nombre de 
joves que prenen begudes alcohòliques. 
Una altra de les novetats és el curs “Llei 
penal del menor”, dirigit als professors 
dels centres educatius. 

Programa de primària
Les activitats destinades als alumnes 
de primària tenen a veure més amb 
l’educació vial, així tots els nens i ne-
nes podran aprendre amb els cursos 
com ser un bon vianant, com compor-
tar-se dins d’un transport públic, com 
anar amb bicicleta per la via pública o 
conèixer la feina del cos de bombers.

Presenten el programa 
d’activitats d’educació vial, 
prevenció i civisme

Els alumnes de batxillerat 
podran fer activitats sobre internet
‹

REDACCIÓ

Una de les activitats d’educació vial

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



La rehabilitació de la Nau Gaudí de 
Mataró ja és una realitat després d’una 
llarga odissea. El procés havia de durar 
poc més d’un any i costar 1,4 milions 
d’euros, però diversos problemes amb 
les empreses encarregades dels treballs 
l’han acabat allargant sis anys i la demora 
ha fet augmentar la despesa fi ns als 2,4 
milions d’euros. Finalment, però, en els 
pròxims dies està previst que comenci 
la instal·lació del mobiliari necessari per 
convertir aquest equipament municipal 
en un telecentre per als joves de la ciu-
tat. La previsió de l’Ajuntament, segons 
ha informat la presidenta del Pla Integral 
del Centre-Eixample-Havana, Montserrat 
López, és inaugurar-lo a fi nals d’aquest 
mes de setembre.

La cooperativa ‘La Obrera Mataro-
nense’ de l’arquitecte Antoni Gaudí, 
coneguda com a Nau Gaudí, serà a partir 
de l’octubre un telecentre per als joves 

La Nau Gaudí estarà 
enllestida a fi nals de mes
L’edifi ci es convertirà en un 

telecentre destinat als joves 
de la ciutat

‹ de la ciutat que, a més, oferirà assesso-
rament sobre temes com l’ocupació amb 
l’objectiu de ‘donar més serveis als joves 
de la ciutat’, segons ha manifestat la re-
gidora Montserrat López.

En concret, s’hi instal·laran 32 ordi-
nadors des d’on es facilitarà l’accés a 
internet. La nau serà també la seu del 
programa d’orientació i assessorament 
laboral de l’Institut Municipal de Po-
moció Econòmica de Mataró (IMPEM) 
Ocup@ciójove, adreçat als menors de 25 
anys. La nau també s’incorpora al circuit 
de rutes audioguiades, integrant-la a la 
senyalització turística de la ciutat.

L’empresa encarregada de les 
obres va fer fallida
Les obres de rehabilitació d’aquest espai, 
que van fi nalitzar el passat mes de juliol, 
havien començat l’any 2002 i, en princi-
pi, s’haurien d’haver acabat en poc més 
d’un any amb una despesa d’1,4 milions 
d’euros. L’empresa que se’n encarregava, 
però, va fer fallida, així com la que va re-
prendre els treballs posteriorment.

ciutat

Finalment, ha estat l’empresa mu-
nicipal PUMSA la que ha acabat la 
rehabilitació de la Nau Gaudí i la inversió 
total, amb els treballs de totes les em-
preses que han intervingut en el procés, 
ha estat de 2,4 milions d’euros. L’edifi ci, 
de 780 metres quadrats, està inclòs en 
el Catàleg del Patrimoni Arquitectònic de 
la ciutat des de l’any 2001.

Els principals treballs que s’hi ha fet 
han estat la rehabilitació de la coberta de 
la nau, l’acabament dels arcs parabòlics, 
la construcció de part de les façanes i la 
instal·lació d’una vidriera, l’habilitació 
d’un accés fi ns a la planta soterrània, la 
instal·lació de lavabos, la col·lació del 
paviment i la urbanització de la part de 
la plaça que envolta la nau.

 

XÈNIA SOLAEl nou aspecte de la Nau Gaudí

REDACCIÓ



Les festes de les Santes-Escorxador, tot 
i ser de les festes de barri més joves, 
enguany ha fet un salt de qualitat i de par-
ticipació. I ho ha fet sense l’acte estrella 
que havia tingut en els últims anys, que 
era l’actuació castellera dels Capgrossos de 
Mataró, que enguany per la seva agenda 
no han pogut participar a la festa del barri. 
Però ni això va impedir que aquesta edició 
de la festa del barri de Les Santes - Escor-
xador hagi estat un èxit, sobretot gràcies 
als veïns de l’associació que any rere any 
s’esforcen per millorar la festa.

Tot i això, aquesta va ser tot un èxit, 
sobretot el dissabte a la nit amb la sardi-
nada, i més tard amb el ball que va durar 
fi ns a altres hores de la matinada. Abans, 
a la tarda, la pluja va esguerrar una mica 
la cercavila de gegants, que va veure com 
s’havia de endarrerir la sortida, però fi nal-
ment, el gegants van sortir i van fer les 
delícies dels més petits. El diumenge al 
migdia molts van ser els que es van acostar 
a l’Escorxador per participar en el vermut 
amenitzat per la música de la banda. I a 
la tarda xocolata per a tothom i fi  de festa 
amb l’actuació d’havaneres que tanquen 
unes festes que ja s’han consolidat en el 
panorama estiuenc de la ciutat. 

Es consoliden 
les festes del barri 
Les Santes - Escorxador

La nit de dissabte va ser la més 
llarga i la que més gent va acollir
‹

RED.

XÈNIA SOLA

El barri de Cirera torna a 
enlluernar amb les seves festes 

Després de deu dies festa sense parar, les 
festes del barri de Cirera s’han acabat, i 
com sempre ho han fet amb bona nota, 
tant de qualitat com de participació. I 
és que si hi ha alguna festa de barri que 
sobresurt de les altres, aquesta és la de 
Cirera, amb actes consagrats com el Ci-
rera Rock, les havaneres o el torneig de 
24 hores de futbol sala. Dissabte a la nit 
el pati del CEIP Cirera com cada any va 

tornar a acollir el Cirera Rock. Enguany 
el concurs arribava a la seva XVIa edició 
i el seu guanyador va ser el grup de rock 
The Tremendos. Els mataronins Slow 
Reno van acabar segons, els tercers van 
ser el grup de hip-ho fl amenc Momen 
V-XV, mentre que el grup de punk Pet 
Semetery va ser quart. 

Gairebé 400 persones van assitir al 
concurs que enguany va comptar amb 
propostes musicals per a tots els gustos, 
i que va acabar amb l’actuació del grup 
convidat Ramon Vizio.

The Tremendos guanyen la 
XVI edició del concurs Cirera 
Rock 

‹

REDACCIÓ

RED.

El carrer Amàlia també celebra 
la seva tradicional serenata

veïns del carrer d’Amàlia, com cada any, 
organitzen la seva tradicional serenata. 
El divendres a partir de les 10 de la nit i 
si la pluja no ho espatlla hi haurà cinema 
a la fresca. Aquesta serà una bona opor-
tunitat d’aprofi tar una de les últimes nits 
d’estiu, ja que un cop passades aquestes 
festes, la tardor i amb ella el fred ja es-
taran aquí.

Dissabte a la tarda serà el torn dels més 
petits amb una gran festa infantil i una 
xocolatada que farà les delícies dels més 
petits i dels que no ho són tant. I per aca-
bar, després de la festa per a la canalla, 
arribarà la festa dels grans, amb el ball 

de serenata a càrrec del grup So Màgic. 
Aquest grup farà un repàs de les cançons 
d’ara i d’abans per posar punt i fi nal a la 
serenata del carrer d’Amàlia que els seus 
veïns amb tant d’amor preparen.

Cinema a la fresca, xocolatada 
i ball, els plats de la serenata
El proper divendres 19 de setembre els 

‹

Segueixen les festes de carrers

XÈNIA SOLA





   

Giulia y Los Tellarini, 
indie i inexperiència al Privat

Al llarg d’una hora de concert, el novell 
grup barceloní, que ha saltat a la fama 
gràcies a que Woody Allen ha convertit 
una de les seves cançons, Barcelona, 
en el tema principal de la seva nova 
pel·lícula, Vicky Cristina Barcelona, 
rodada a la ciutat comtal, i que s’ha 
d’estrenar als nostres cinemes en les 
pròximes dates;  va  fer una mostra del 
seu repertori musical, a la Sala Privat de 
Mataró, davant d’un centenar de perso-
nes, aproximadament.

Un repertori curt però variat
El conjunt, va oferir un concert on desta-
ca la seva amplitud musical dins el camp 
de l’indie, així doncs, mostrava un reper-
tori una mica curt, en quant a nombre, 
però molt variat musicalment. Balades, 
poemes cantats, cançons més animades, 
van anar succeint-se a la Sala amb un 

públic especialment fred que va difi cul-
tar la connexió amb els músics. Situació 
que, a més a més, es veia agreujada per 
la jove edat de la banda, que encara se 
li diagnostica una falta d’aquell “savoir 
faire” que adquireixen els músics amb 
l’experiència.

No hi va faltar Barcelona
Al l’actuació, no hi va faltar que hi to-
quessin “Barcelona”, el tema que els ha 
dut a la fama, així com l’altra cançó que 
està inclosa dins la banda sonora de Vic-
ky Cristina Barcelona, “La ley del retiro”. 
A més a més, la resta de temes que te-
nen destaquen per la varietat lingüística 
que posseeixen, i és que com la pròpia 
composició multicultural de la banda, 
les seves cançons són en castellà, italià, 
francès i anglès, així com una confessió 
de Giulia, reconeixent que ara els hi falta-
va escriure’n alguna en català. Per cloure 
el concert, no hi podia faltar un bis, com 
ja deveu imaginar, de Barcelona.

El grup descobert per Woody 
Allen demostra qualitat musical 
envoltada d’una gran aura de 
joventut i inexperiència.

‹

XÈNIA SOLA

Divendres passat es va celebrar la “Fes-
ta Jove del Mil·lenari de la basílica de 
Santa Maria”, on van actuar els grups 
locals de rock “Slow Reno” i “Wala”. 
D’aquesta manera des dels organitza-
dors de les celebracions del mil·lenari, 
s’ha volgut implicar al jovent mataroní 
en la celebració dels mil anys de vida 
d’un dels edifi cis més emblemàtics de 
la ciutat i trencar els tòpics de dissenyar 
una celebració només per a persones 
de certa edat.

Als concerts que van tenir lloc a la plaça 
de Santa Maria, davant de la basílica i amb 
la immensa façana com a teló de fons, hi 
va assistir nombrós públic, majoritària-
ment jove, que va gaudir del rock potent 
d’aquestes dues bandes mataronines. Un 
concert que segur que serà un dels actes 
més originals de les celebracions dels mil 
anys de Santa Maria, un edifi ci on el rock 
no hi ha estat gaire present en aquets úl-
tims mil anys.

Rock per celebrar 
el ‘Mil·lenari 
de Santa Maria’

Els grups Slow Reno i Wala van 
posar les notes musicals
‹

XÈNIA SOLA

La qualitat musical que 
demostren els hi augura 
un gran futur al món de 
la música

Una major presència de públic 
probablement hagués trencat 
l’ambient fred de la Sala, i hagués 
ajudat a dissimular els pecats de 
joventut de la banda

FERRAN ÀNGEL

La voluntat d’apropar el col·lectiu 
jove a institucions mil·lenàries

La plaça va provocar la col·locació 
de l’escenari de manera estranya

REDACCIÓ





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)

La sortida de Saturn del teu 
signe suposa un gran alleuja-

ment emocional. Et sentiràs molt més 
disposat, actiu i conqueridor. T’embales 
quan les coses no surten bé, però aquesta 
setmana algú podia retreure’t la teva 
manera de fer les coses i la teva poca 
paciència, relaxa’t.

BESSONS (22/5 al 21/6)

El teu domini de les paraules et 
serveix fi ns i tot quan lligues. Amb 

un tarannà rialler, encantador i disposat, no 
hi haurà qui se't resisteixi. T’espera una 
setmana tranquil·la, amb menys obligacions 
i més plaer. A la feina et trobaràs amb algú 
tan eixerit que pretendrà convèncer-te que 
les seves idees són les millors. Vigila!. 

CRANC (22/6 al 21/7)

Aquesta pot ser una setmana 
d’embolics, de paraules dites 

sense pensar, de desencontres i de falta 
de sinceritat. Controla les teves emocions, 
aïlla’t fi ns que el mal humor se’t passi. El 
que menys et convé és el protagonisme. 
Passar desapercebut és el que et permet re-
fl exionar i prendre amb calma les coses.

VERGE (24/8 al 23/9)

Tens l’oportunitat d’obrir-te a 
noves experiències sentimentals 

i no pots dubtar. La teva inspiració i la sort 
es manifestaran amb força. A la feina, 
et convé expressar la teva opinió perquè 
sabràs dir exactament el que et convé. 
La teva habilitat per negociar es posarà 
en manifest.

BALANÇA (24/9 al 23/10)

Segueixes en el teu núvol, en-
cantat, gaudint de la màgia de 

l’amor. Una notícia podria fer-te reprendre 
les realitats mundanes. Aquest és un bon 
moment per depurar el teu organisme. A 
la feina tindràs tendència a confondre 
la quietud amb la parsimònia i algú pot 
retreure-t’ho. Posa’t les piles. 

ESCORPÍ (24/10 al 22/11)

Mostra’t més comprensiu amb 
els errors de les persones més 

pròximes, ningú no és perfecte. Et falten 
distraccions, no estiguis sempre tan 
pendent de tot sense donar-te un respir. 
En el tema laboral una situació que 
semblava no resoldre’s mai acabarà bé. 
Aprèn dels errors.

SAGITARI (23/11 al 21/12)

La setmana comença més assos-
segada, les energies amoroses 

tornen a regnar en l’ambient i la calma 
a casa et permetrà sentir-te millor. Vigila 
amb els canvis d’humor, reverteixen en 
el teu organisme. Pren una dosi de bon 
humor. Una persona de la teva feina et 
brindarà ajuda. 

CAPRICORN (22/12 al 20/1)

Les iniciatives dels altres et 
poden ajudar a veure les coses 

des d’un altre punt de vista i et convé 
emmotllar-te als seus suggeriments. Si-
gues més fl exible. És un bon moment per 
millorar la qualitat de vida. Confi a en la 
teva voluntat d’acció perquè qui persevera 
aconsegueix el que vol.

AQUARI (21/1 al 19/2)

El teu tarannà conciliador es 
manifestarà de manera molt 

constructiva aquests dies. Sabràs interve-
nir un confl icte d’interessos i demostraràs 
que per damunt de tot creus en l’amistat. 
Treballar en equip t’agrada, sempre que no 
es fi quin a les teves coses personals i et 
deixin aportar idees. Tindràs èxit.

PEIXOS (20/2 al 20/3)

Preocupat per un assumpte 
familiar a començaments de set-

mana, les teves emocions s’alteraran fi ns al 
punt de perdre la calma. Has d’aprendre a 
no implicar-te, ajuda però que no t’afecti. Et 
costarà concentrar-te, la teva inestabilitat 
perjudica les teves tasques, el primer que 
has de fer és recuperar l’equilibri.

ARIES (21/3 al 20/4)

Amb molta comprensió i pa-
ciència has de tractar la teva 

parella si vols evitar les discussions. El 
millor antídot serà el riure. Vigila amb la 
teva alimentació, cuida’t una mica més. 
Amb el sector laboral activat, tindràs un 
període de molta activitat. T’arriben feines 
pesades i molestes.

TAURE (21/4 al 20/5)

Una setmana de festa, d’amor i 
de riures, les ganes de passar-

ho bé serà la tendència més dominant. 
Continues gaudint d’una energia enve-
jable, et sents bé per dins i per fora. 
L’ambient laboral serà una mica tens 
i no et vindrà gens de gust fi car-te en 
aquesta dinàmica. 





Es crea una comissió per 
desenvolupar la zona de Can Serra

Els grups municipals d’Argentona van 
aprovar, el ple del passat divendres, la 
creació d’una comissió de treball sobre 
l’habitatge social de Can Serra Lladó. 
Amb només dos vots en contra, Esquer-
ra Republicana aconsegueix consolidar 
la seva proposta de desenvolupament 
dels habitatges a partir del model de 
cessió d’ús. 

El cap de llista d’Esquerra Republi-
cana, Vadó Mora, va demanar als grups 
parlamentaris que estudiessin la proposta 
plantejada abans de tancar-se en banda. 
El model de cessió d’ús és bastant des-
conegut a Catalunya, encara que té una 
bona implantació en els països del nord 
d’Europa. La desconeixença del model, 
així com les característiques del mateix, 
han creat certes discrepàncies en el si 
del govern municipal. En aquest sentit, 
el regidor d’urbanisme, Xevi Collet, va 
afi rmar que tot i haver criteris diferents 
dins del govern, els objectius de tots els 
parlamentaris eren els mateixos.

Dos vots en contra
Tot i així, el ple no va gaudir d’un apro-
vament general ja que hi van haver dos 

Argentona aporta 1.000 
euros a la campanya del 
Correllengua 2008 

     El Correllengua d’enguany defen-
sa l’ús social del català
‹   Els grups parlamentaris 

aproven la creació d’una 
comissió sobre l’habitatge

‹

Argentona aportarà mil euros a la cam-
panya del Correllengua d’enguany en 
defensa, sobretot, de l’ús social del ca-
talà. L’acord anava implícit en la moció 
presentada per Tots per Argentona, Con-
vergència i Unió i Esquerra Republicana 
en el darrer Ple Municipal. La moció 
es va votar gairebé per unanimitat, ja 
que només es va abstenir el regidor del 
Partit Popular, Jesús Hita. El primer 
tinent d’alcalde, Ferran Armengol, va 
ser l’encarregat de llegir el manifest del 
Correllengua.

Els objectius del Correllengua són 
aconseguir el ple reconeixement 
de la unitat de la llengua catalana, 
l’ofi cialització a tot el territori i el fo-
ment d’uns hàbits interpersonals de 
fi delitat lingüística. La XII edició del Co-
rrellengua, que promou la Coordinadora 
d’Associacions per la Llengua (CAL), 
va arrencar dissabte passat a Blanes, 
on en es van celebrar diferents actes 
festius i reivindicatius de la llengua i 
la cultura catalana. Ara, després de la 
inauguració, la campanya recorrerà tot 
el territori de parla catalana per defensar 
i lloar la llengua catalana. 

vots en contra de la comissió. L’un va 
venir des del Partit Popular mentre que 
l’altre va pertànyer a l’Agrupació Argen-
tona que va augurar el fracàs del model. 
Es tracta d’una opinió contrària a la que 
va mostrar el PSC. Des d’aquest partit, 
Salvador Casas, va demanar confi ança 
en el nou model, així com una participa-
ció real i compromís per part de tots els 
grups parlamentaris. Segons Vadó Mora 
el que cal és obrir els ulls davant d’una 
nova possibilitat de gestió de l’habitatge. 
A més, va convidar l’Agrupació Argento-
na, que a l’igual que el Partit Popular va 
votar en contra de la proposta, a partici-
par en la comissió. 

Imatge de l’últim ple municipal

argentona
totmaresme

cat



25 d’aquest més és l’últim dia que hi ha 
per presentar el nou projecte al govern 
de la Generalitat de Catalunya. 

S’ha de decidir què es farà al barri
Després d’això, encara manca defi nir 
alguns serrells del projecte que es des-
envoluparà al barri del Cros. En aquest 
sentit, aquesta setmana el Consell 
d’Urbanisme es reunirà per ser informat 
de tot plegat. A aquesta reunió també hi 
estan convocats les entitats i els veïns 
del barri del Cros. 

L’ajuntament i els veïns del Cros 
guanyen la batalla a la Generalitat 

Al barri del Cros fi nalment s’hi faran 
només 195 habitatges, enlloc dels 365 
previstos, mentre que la immobiliària 
que ha de fer els pisos cedirà gratuïta-
ment els terrenys sobrants al consistori. 
D’aquesta manera el govern municipal 
s’ha sortit amb la seva, la Generalitat ha 
cedit en les seves pretensions i no cons-
truirà els 365 pisos previstos al barri del 
Cros, sinó que al fi nal només s’hi cons-
truiran 195, una xifra molt baixa que 
s’ha aconseguit gràcies a les pressions 
de l’ajuntament i dels veïns del barri.

El regidor d’urbanisme, Xevi Collet 
(Tots per Argentona), ha qualifi cat les 
negociacions amb la Generalitat de llar-
gues i ha destacat el paper decisiu del 
suport que han brindat a l’Ajuntament 
les entitats de la vila i els veïns del Cros.
El mateix divendres després de saber 
la notícia, el ple municipal va haver 
d’aprovar aquesta resolució, ja que el dia 

   Dels 365 pisos inicials només 
se’n construiran 195

‹

Les escoles bressol comencen a 
funcionar  Les dues escoles bressol muni-
cipals, Cargol Treu Banya i El Bosquet, han 
començat amb tota normalitat el curs esco-
lar. En total la vila té una oferta municipal 
de 148 places per nens i nenes de 0 a 3 anys. 
Tot i aquesta oferta, lamentablement, hi ha 
hagut alumnes que no han obtingut plaça, i 
han hagut de buscar un centre privat. 

La Casa Gòtica acull una exposició 
dedicada al dibuixant de còmics 
Kim Queralt
El proper dimecres, dia 10 de setembre, 
la Casa Gòtica acollirà la inauguració de 
l’exposició “Passeig pel còmic”, que mos-
trarà l’obra del dibuixant de còmics Kim 
Queralt. L’exposició romandrà oberta fi ns 
el 12 d’octubre.

NOTÍCIES BREUS

El júnior del CBA entre els 
millors de Catalunya
L’equip Júnior del Club Bàsquet Ar-
gentona ha superat les fases d’ascens 
a preferent guanyant tres partits dels 
quatre disputats. Això suposa que els 
joves argentonins jugaran a la màxima 
categoria catalana, on s’enfrontaran a 
rivals de la talla el Barça o el Joventut 
de Badalona. 
Tot i això, el que aquests nois s’han 
guanyat a la pista, ara poden veure 
com les difi cultats econòmiques del 
club poden acabar amb el somni de 
jugar contra els millors. I és que di-
versos dels patrocinadors de l’entitat 
no seguiran aportant diners, i l’alt cost 
d’aquesta categoria pot fer que l’equip 
hi hagi de renunciar. Tot i això des de 
la direcció del club ja s’ha dit que es 
farà tot el possibe per jugar a Prefe-
rent. Els tècnics de l’equip júnior són 
Oriol Valls i Alberto Pérez.

A Argentona oneja l’estelada 
per l’11 de setembre 
L’Ajuntament d’Argentona va fer onejar 
l’estelada el dia de la diada de l’Onze 
de Setembre, amb motiu del centena-
ri d’aquest símbol. El grup municipal 
Esquerra Republicana de Catalunya 
d’Argentona va presentar una moció en 
el ple corporatiu del passat divendres, 
dia 5 de setembre, que va ser aprova-
da per 9 vots a favor, 3 en contra i 4 
abstencions, atès que els altres grups 
municipals havien donat llibertat de vot 
als seus integrants.

argentona

Imatge del barri del Cros



minació ambiental.
Maimí assegura que l’actuació muni-

cipal ha propiciat que hi hagi un gran 
bassal d’aigua corrompuda a la platja de 
la Picòrdia i que fi ns i tot els banyistes es 
van queixar aquest dimecres ‘indignats 
per l’estat de l’aigua, que durant tot el dia 
presentava un color grisenc i feia molta 
ferum a claveguera’. Fet que el portaveu 
atribueix a les conductes ‘negligents del 
tripartit local’.

Canet de Mar ja té la nova escola 
després de vuits anys d’espera

El conseller d’Educació de la Generalitat, 
Ernest Maragall, va inaugurar divendres 
passat al migdia el nou CEIP Turó del 
Drac de Canet de Mar, vuit anys després 
que es comencés a pensar en ampliar 
els equipaments educatius del munici-
pi. Pel que fa a aquest retard, Maragall 
va explicar que ‘no sempre és així’ i ha 
felicitat pares, mestres i Ajuntament per 
haver-se ‘guanyat’ la nova escola gràcies 
a la seva insistència. ‘És el vostre dret’, 
va matisar. D’altra banda, el conseller es 
va comprometre a engegar la maquinària 
per fer possible el segon institut de Ca-
net de Mar, tal com li van reclamar els 
representants municipals durant l’acte 
d’inauguració de l’escola Turó del Drac.

Després de vuit anys de buscar em-
plaçament, refer projectes i superar 
retards, instal·lant els alumnes en mòduls 
prefabricats, l’escola Turó del Drac de Ca-
net de Mar ja és una realitat. El pròxim 

Alella dóna el tret de sor-
tida a la verema esperant 
que no plogui aquest mes

Aquest cap de setmana se celebra 
la “Festa de la Verema”
‹El Conseller  Ernest 

Maragall promet a la localitat la 
construcció d’un nou institut

‹

L’Ajuntament de Malgrat 
de Mar vol potenciar el 
comerç local

Molts dels malgratencs marxen a 
comprar a altres poblacions 
‹

REDACCIÓ REDACCIÓ

L’Ajuntament de Malgrat de Mar ja dispo-
sa d’un Pla d’Ordenació d’Equipaments 
Comercials (POEC), que està previst 
que s’aprovi en el pròxim ple municipal 
d’aquesta setmana, i que ajudarà el munici-
pi a dinamitzar un sector desestructurat i no 
gaire atractiu que fa que molts malgratencs 
facin les seves compres fora del municipi, 
segons descriu aquest mateix document. 
Els principals objectius de Malgrat de Mar 
a nivell comercial pels pròxims quatre anys 
seran recuperar un 20% d’aquesta evasió 
de la despesa, pel que fa a l’equipament 
de la persona i el lleure; la millora urba-
nística dels diferents eixos comercials; 
l’establiment de sinèrgies entre ells, i la 
modernització del comerç.

L’Ajuntament d’Arenys de Mar 
infringeix l’ordenança del mosquit igre

El portaveu de CiU a Arenys de Mar, 
Benet Maimí, ha denunciat que el go-
vern municipal infringeix l’ordenança 
de control del mosquit tigre. Segons 
ell, l’Ajuntament ignora el gran bassal 
d’aigües putrefactes estancades a la 
desembocadura de la Riera ‘conscient 
que es tracta d’un focus de proliferació 
de mosquit tigre que vulnera l’ordenança 
aprovada l’any passat’. El portaveu ex-
plica que fa 14 dies l’Ajuntament va 
procedir a l’extracció de sorra barrejada 
amb llots contaminats del tram fi nal del 
caixó de la Riera amb què va reomplir 
trams de l’escullera del camí de Caldes, 
provocant llavors denúncies per conta-

  El grup municipal de CiU 
d’Arenys de Mar ha estat qui ha 
denunciat aquest fet després de 
les queixes dels veïns

‹

L’Ajuntament i els cellers d’Alella han 
donat ja el tret de sortida a la verema 
d’aquest 2008, que arribarà al seu mo-
ment culminant el cap de setmana del 
12, 13 i 14 de setembre, amb la tradi-
cional Festa de la Verema, que ja arriba 
a la 34a edició. Els cellers esperen una 
bona temporada, malgrat la sequera de 
la passada primavera i les fortes pluges 
del mes de juliol, que han endarrerit les 
maduracions. Segons els experts, si al 
setembre no plou la collita podria acabar 
sent ‘molt bona’. Pel que fa a la festa, 
l’alcalde, Andreu Francisco, celebra la 
participació de la iniciativa privada, ja 
que així es demostra el ‘valor afegit’ 
del vi de la Denominació d’Origen (DO) 
d’Alella.

dia 15 de setembre hi començaran les 
classes prop de 300 alumnes. Aquest 
passat cap de setmana tots els interes-
sats ja van poder visitar les instal·lacions, 
durant la festa d’inauguració i jornada de 
portes obres.

A més el conseller es va comprometre  
a fer realitat el segon institut de Canet 
de Mar, tal i com li van reclamar els re-
presentants municipals, ja que l’actual 
els ha quedat petit. 

RED. REDACCIÓ

Imatge aèria de Canet de Mar

Imatge del fi nal de la riera 





MARIA TERESA JULIÀ

CLAVECINISTA I CONCERTISTA

ESPECIALITZADA EN LA RECERCA DE LA MÚSICA ANTIGA

Napo leó 
Bonapar-
te (1769-
1 8 2 1 ) , 
personat-
ge històric 
admirat i 
a l h o r a 
odiat, es 
d e s t a c à 
i n i c i a l -
ment en 
el món de 

les armes com un hàbil guerrer. La fi-
gura de Napoleó pren cada vegada més 
relleu fins arribar al poder l’any 1800, 
iniciant un període d’expansió militar 
arreu d’Europa.

L’exèrcit de Napoleó posseïa un 
repertori propi de marxes musicals, per 
diferenciar les respectives situacions: el 
toc d’atac, el de la reunificació de les 
tropes disperses etc. Aquestes peces, 
identificaven els moviments tàctics de 
l’exèrcit napoleònic i solien ésser d’autor 
desconegut. 

Quan Napoleó entra a la vida pública, 
coincideix amb el final de l’estil musical 
del Classicisme, representat pels com-
positors Haydn i Mozart. Napoleó, neix 
l’any 1769, un any abans del naixement 
de Ludwig van Beethoven, el gran geni 
musical que establí la connexió de 
l’estètica sòbria del període Clàssic amb 
la grandiositat del Romanticisme. 

Bonaparte, representant inseparable 
de la política i la guerra, també va saber 
impregnar el seu nom a les arts, encara 
que no sentia massa entusiasme per 
la música. 

Des de la instauració de l’Imperi 
Napoleònic, el control estatal s’amplià a 
l’àmbit civil. L’òpera clàssica, en aquest 
temps, aconseguí una gran popularitat. 
L’òpera ha esdevingut sempre un vehi-
cle perfecte per transmetre missatges 
emparats en els símbols de les històries 
representades.

Durant i després de la Revolució 
Francesa (1789-1800), cants patriòtics 
internacionalitzen un esperit nou en una 
Europa plena de canvis. Uns canvis de 
llibertat, passió i d’ideals, en els quals 
Beethoven hi trobarà l’origen d’un nou 
estil que imposarà a la seva música.

Napoleó Bonaparte (1)





F. I . B .  ‘ 0 8
17,18, 19 i 20/07/08, Benicàssim

TEXT: ÍSTAR LÓPEZ I MAURICI JIMÉNEZ
FOTOS: ÍSTAR LÓPEZ

DIJOUS, 17/07/08
Nada Surf es van presentar a l’Escenari Verd 
decidits a animar a un nombrós públic que 
tenia ganes que comencés el festival. Encap-
çalats per un simpàtic Matthew Caws, el grup 
va repassar el seu últim treball “Lucky” i te-
mes com “Whose Authority” o “I Like What 
You Say” van provocar les primeres ovacions 
de la nit. El colofó amb “Always Love” va 
deixar el llistó molt amunt. 

La Carpa Vodafone la van estrenar Single, 
amb elegància i molta classe. De la mà de 
Teresa Iturrioz i d’Ibon Errazquin (ex Le Mans), 
i recolzats per Joan Vich i Anti, van oferir els 
temes del seu disc de debut “Pío Pío”, un 
disc on el reggae i el pop es confonen en per-
fecte harmonia, com en la fantàstica “Honey” 
o la graciosa “Tu Perrito Librepensador”. Sigur 
Rós no podien començar de millor manera el 
concert més esperat del FibStart, amb dues 
perles de seu millor treball, l’imprescindible 
“Agaetis Birjun”, com són “Svefn-g-englar” 
–els primers compassos del qual posen, lite-
ralment, la pell de gallina- i “Olsen Olsen”. A 
partir d’aquí, la festa: tot un repàs al seu nou 
treball amb el crescendo fi nal de “Festival” 
o l’alegria coral de “Gobbledigook”. La nota 
pop la van donar els nord-americans Mates 
of State, als que l’organització va fer un fl ac 
favor ubicant-los a un escenari i una hora més 
adients per a un altre tipus de proposta.

Després de tanta autocomplaença pop, una 
bona dosi de rock ballable de veritat. L’actuació 

de Battles va ser des de bon principi el que hau-
rien de ser les raves d’avui en dia. Percussió 
desenfrenada i ritmes repetitius que van arri-
bar al seu clímax amb “Atlas”, amb la que van 
acabar de deixar-nos fora de nosaltres mateixos, 
apropant-nos a la demència absoluta. I després 
d’aquest estimulant desgast, quina millor ma-
nera de tancar la nit amb hits de veritat amb 
els incombustibles Pin & Pon Dj’s.

DIVENDRES, 18/07/08
Després d’haver vist el talentós Will Johnson 
presentant el seu recent “Dual Hawks”, pri-
mer amb South San Gabriel, i després amb 
Centromatic, al teatre Villarroel de Barcelona, 
ja podíem imaginar que seria difícil gaudir 
de la proposta més lo-fi  dels texans en aque-
lla situació, tot i això la banda no va decebre 
i va oferir un concert impecable. 

Tot seguit va ser el torn de Babyshambles 
que obrien l’Escenari Verd en horari anglès, i 
Pete Doherty i els seus es van sentir ràpidament 
com a casa. La mitja hora que vam poder veure 
d’actuació va ser de les millors que s’han vist 
a casa nostra. Sense temps per descansar, el 
torn va ser per El Guincho, que es va anar ani-
mant mica en mica després d’un inici un pèl 
accidentat. Tot i això, se’l va veure una mica 
cansat, fet que va restar nervi i alegria als ori-
ginals temes del seu “Alegranza”. 

L’hora de sopar va coincidir amb l’actuació 
a l’escenari principal de New York Dolls. El grup 
va oferir un concert molt potent i va obsequiar 
els seus seguidors amb els clàssics més re-

presentatius de la seva carrera. Tot seguit els 
londinencs Hot Chip van elevar la temperatura 
del festival fi ns al punt de fer titànica la incursió 
a l’escenari Fiberfi b. El “Ready for the Floor” del 
seu últim treball va fer embogir a fans i curiosos, 
que amb prou feines aconseguien mantenir la 
seva cervesa en peu. A l’altra carpa i just abans 
de l’esperada actuació de My Bloody Valentine, 
Jason Pierce i els seus Spiritualized oferien el bo i 
millor del seu nou treball: “Songs in A&E” amb 
temes com l’impecable “Soul on Fire”.     

No sempre després de la tempesta ve la 
calma, per sort. La diva de l’electrònica indie 
per excel·lència, Roísín Murphy (es canvia de 
vestuari més vegades que Madonna durant l’ac-
tuació), va oferir-nos la seva efi caç teatralitat i 
sensualitat durant gairebé una hora. Estarem 
tots d’acord que aquest segon treball es més 
fl uix que el seu debut, però les cançons de “O-
verpowered” guanyen en directe. La irlandesa 
aposta sobre segur, però no li vull treure mèrit: 
jo personalment em quedo amb aquesta versió 
de dona robòtica retro-futurista.

 I ja que parlem del culte a la diversió, hem 
de fer una menció especial a Mika. Encara no 
sé com aquest adonis ha sabut créixer de for-
ma tan brillant entre l’indie i el mainstream 
sense sortir esquitxat. El seu performance no 
té res a envejar als nostres estimats Flaming 
Lips, aconseguint que tanta orgia de colors i 
melodies no només no ens sembli ensucrada, 
fent que sigui impossible no contagiar-se del 
seu idíl·lic i bucòlic món.

Battles Gentle Music Men Mika My Bloody Valentine

Nada Surf Sigur Rós

Spiritualized The Rumble Stripes







PISOS EN VENTAPISOS EN VENTA

LA MAYOR OFERTA INMOBILIARIA
EN PISOS DE OCASIÓN EN MATARÓEN PISOS DE OCASIÓN EN MATARÓ

A-309 PUIG Y CADAFALCH:  Apto 40m2 + terraza 40m2 vivienda inpecable. 550€
A-245 C.GEGANTA: Piso 2 dor., obra nueva, ecelentes acabados  gastos incl. 675€
A-313 LA HABANA. Pisos  de obra nueva 2, 3 y 4 habit con terrazas desde 750€
A-284 ROCABLANCA: Obra nueva duplex 70m2 y 2 habit+ terraza 20m2 750€ 
A-300 RONDA O'DONELL: Piso de 75m2 3 habit., ascensor reformado 650€
A-306 ROCABLANCA: Piso de 90m2. 3 habit., ascensor amueblado + electrod.750€
A-307 CERDANYOLA: Piso de 100m2 reformado.3 habitaciones antes cuatro 700€
A-291 ZONA VELODROMO: Piso seminuevo 96m2. 3 habitaciones, dos baños 800€
A-273 SEMICENTRO: Obra nueva 85m2. 3 habit. 2 baños pk+ trastero 900€
A-314 VIA EUROPA: Excelente piso de 90m2. Amueblado con elctrod. + pk 1100€
A-286 SEMICENTRO: Piso 70m2. 2 años de constr., 2 habit.,elctrod.+ pk 790€
A-279 CENTRO: Piso 65m2 seminuevo, 2 habitaciones. 750€
A-273 SEMICENTRO: Obra nueva 85m2.3 habit. 2 baños pk+ trastero 900€
A-273 SEMICENTRO: Obra nueva 85m2., 3 habit. 2 baños pk+ trastero 900€

A-314 VIA EUROPA: Excelente piso 90m2., amueblado con electrod + pk 1100€
A-286 SEMICENTRO: Piso70m2., 2 años, 2 hab.,. elctrodomesticos + pk 790€
A-279 CENTRO: Piso 65m2 seminuevo dos habitaciones. 750€
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 
RECIENTE COSTRUCION DE 80M2 
CON TRASTERO Y PL. 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: 281.874€ 
46.900.000ptas.

REF: 5478 JUNTO A AVDA. GATAS-
SA. Ideal como 1a vivienda. Amplia 
sala estar de 22m2, cocina reformada 
anexa a galería, tiene 2 habitaciones 
(antes eran 3) tiene un baño completo, 
de imagen impecable, aluminio, 
puertas xapelli.  Atención: 153.859€ 
25.600.000.- ptas.

REF. 5173 CENTRO. Vivienda 
reformada en su totalidad. Sala 
de estar cuadrada en 2 ambientes. 
Cocina nueva postformato marrón. 
Baño con ducha. 2 habitaciones. 
Suelos de gres rústico. Puertas haya 
vaporizada. Ventanas aluminio. 
Entrega a convenir. Precio:186.313 
€ /31000.000.- ptas.

REF: 4741 RONDA CERVANTES. 
Excelente piso de 3 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.

REF: 5500 CERDANYOLA OPORTUNIDAD EN 
CUATRO PISOS DE OBRA NUEVA bajo primero 3 
habit., 94m2 + patio 20m  1er piso de 3 habit. 82m2 + 
terraza 22m2 dos duplex de 62m2 + terrazas de 16m2 
ATENCION A SUS PRECIOS  197.733€  32.900.
PTAS Y 191.722€  31.900.PTAS

REF. 4285 CENTRO. JUNTO RDAS. 
Espectacular vivienda 80m2. de 
superficie. Cocina office nueva 
posformato, galería. Sala de estar de 
22m2, 3 habit. Baño completo, y muy 
amplio. Ventanas de aluminio. Con 
calefacción. Tiene aire acondicionado. 
Entrega inmediata. Precio: 231.991 
€ / 38.600.000.- ptas.

REF. 4327 CAMI SERRA. Vivienda 
defi nitiva por gran metraje, com-
pletamente restaurado. Sala de estar 
de 27m2 a nivel de balcón. Cocina 
offi ce 12m2. 3 habit. Baño completo. 
Estancias amplias. Suelos parket. 
Vent. aluminio. Calefacción. Excelente 
compra. Parking incluido. Precio 
299.905€/49.900.000.-ptas.

REF. 4927 VIA EUROPA. Bonito 
inmueble de características muy 
apreciables. 80m2 + parking + trastero. 
Consta de amplia sala e estar de 25m2. 
Cocina offi ce en posformato. 3 hab. (2 
dobles). 2 baños 1 tipo suitte. Ventanas 
aluminio. Con calefacción. Puertas roble.
Atención al  precio Entrega inmediata. 
Precio: 297.500 € / 49.500.000.- Ptas.

REF. 5138 CIRERA Excelente 
inmueble  3 años de construcción. 
Con 45m2 + trastero 12m2 imagen 
vanguardista. Amplia sala estar en 2 
amb. Cocina equipada. 1 hab.doble. 
Baño completo 2 senos. Ventanas de 
aluminio. Puertas lacadas en blanco. 
Calefacción. Entrega inmediata. 
Precio: 159.268 € 26.500.-Ptas.

REF: 5464 JUNTO A RDA PRIM. Bo-
nito inmueble 75m2 completamente 
actualizado en zona llena de servicios 
consta de sala de estar a nivel de balcón 
cocina lacada en blanco anexa a galería 
de 10m2 tipo terracita tres habitaciones 
baño completo suelo de parket ventanas 
de aluminio aire acondicionado. Entrega 
a convenir 225.380€ 37.500 ptas.  

REF: 5474 CAMI DE LA SERRA Es-
pectacular casa de estado impecable 
290m2. Amplia sala de estar de 40m2 a 
nivel de terraza de 45m2 cocina offi ce 
de 18m2  como nueva en aja tres 
habitaciones + estudio de 35m2 garaje 
de 80m2 excelentes acabados en toda 
la casa Mucha atención al precio!!  
486.218€ 80.900ptas

PISO ESTRELLAPISO ESTRELLA



www.sucasa.eswww.sucasa.es
+ de 200 viviendas, + de 800 fotos. La mejor web actualizada diariamente

®

Tels: 93 757 12 82

Pl. Cuba, 48
- MATARÓ -

93 741 44 08
info@sucasa.es
www.sucasa.es

MÁS OFERTAS! 
MÁS FOTOS!

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.
           183.900€ (30.6M)                                  

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. 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!!!
                  197.700€ (32.9M)              

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.
              167.700€ (27.9M) 

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
                 142.400€  (23.7M) 

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!!
                204.340€(34M)                           

Ref. T10004. ESCORXADOR. SEGUNDO 
PISO DE ALTURA EN ZONA TRANQUILA 
Y SOLEADA, 60m2, 3 hb, baño completo, 
cocina de formica, graan lavadero, total-
mente exterior, pocos vecinos, VISTAS  
DESPEJADAS.
           191.700€ (31.9M)                                   

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!!!!
                173.000€ ( 28.8M)

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. T9624 CIRERA. PISO SEMINUEVO, 
BLOQUE DE 3 AÑOS CON ASCENSOR, 46m2, 
1 hab + gran trastero, salón 36m2, baño compl. 
2 senos, calefacción, A/A frio-calor, videoportero, 
gres, aluminio, puertas lacadas en blanco, GRAN 
TRASTERO, JUVENIL Y MODERNO. 
              167.700€(27.9M)

Ref. T10050  SEMICENTRO. JUNTO RDA. 
O’DONELL, PRIMERO DE ALTURA TOTAL-
MENTE REFORMADO, 60m2, 3 hab, amplio 
salón, baño reformado, cocina formica blanca, 
suelos de gres, puertas de pino, vent. de alumi-
nio, calefacción. EXTERIOR, MUY BONITO!!
                207.950€ (34.6M)

Ref. T9975 LOS MOLINOS. ÁTICO CON 
TERRAZA A NIVEL DE 15m2, ACTUALIZADO 
MUY BONITO, 65m, 3 hab, salón a la terraza, 
baño completo ref., vent. aluminio, puertas 
de roble, cocina actuali.calefacción, 4 vecinos, 
VISTAS A PARQUE, MUY SOLEADO! 
           214.560€(35.7M)                                  



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 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)

www.sucasa.eswww.sucasa.es
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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!!!

239.800€ (39.9 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.
                      251.800€ (41.9 M)

Ref. T9747  CENTRO-HABANA. GRAN 
PISO  DE 90M2 4 HAB (2 DOB). Piso re-
for.sin estrenar, parquet, vent. aluminio, 
puertas haya, cocina cerezo con vitro., ca-
lefacción a/a frío-calor, balcón terracita con 
vistas espectaculares sobre toda la ciudad, 
MUY SOLEADO Y LUMINOSO. VENGA!!  
                  239.800 € (39.9M)                              

Ref.10231 CERDANYOLA-NORTE. C/MA-
YOR. ÚLTIMO PISO EN BLOQUE DE TAN 
SOLO 5 VECINOS directo constructor, 2 hab, 
baño completo, cocina indep. de haya, suelos 
de gres, vent. aluminio, A/A frío-calor, ascen-
sor, MUY SOLEADOS ¡¡ VEALOS!! 
                       216.360€ (36M)                           

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
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
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Ref. T9959  CAMI DE LA SERRA. AMPLIO 
PISO DEFINITIVO PARA CAMBIOS 110m2, 
4 hab (2 dobles), 2 baños 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. 10053 SEMICENTRO. GRAN PISO MUY 
ALTO CON ASCENSOR, TOTALM. ACTUALI-
ZADO, 90m, 3hab (antes 4), gran salón a bal-
cón terraza, calef, baño completo ref., cocina 
lacada, galería, aluminio,  gres, pk opcional, 
SOLEADO, VISTAS PANORÁMICAS.
             252.000€ (41.950M)

Ref.T10054 PARQUE CENTRAL.OPORTUNIDAD 
URGE VENTA, PISO DEFINITIVO. 1ª LÍNEA PAR 
QUE CENTRAL. 96m2, 3 hab dobles, 2 baños 
compl. (1 suite), salón 30m2, cocina 12m2, galería, 
suelos mármol, balcón 15m2, calef., ascensor, PK 
INCL. NO LO DEJE ESCAPAR
                 330.000€ (54.9M) 

Ref- T10063 CENTRO. JTO A ESTACION.PISO 
DEFINITIVO, 4HB CON ASCENSOR TOTALM. 
ACTUALIZADO, 96m2, 4 (2 dobles), baño com-
pleto ref, salón de 24m2, cocina office ref., balcón, 
terrazo, puertas blancas lacadas, amplia galería,  
EXCELENTE OCASIÓN DE MERCADO.
                 239.200€ (39.8M)

OBRA NUEVA.SÚPER CÉNTRICO. PRECIO-
SOS PISOS DE DISEÑO, JTO PZA CUBA, 
ACAB. 1ª CALIDAD. SOLEADOS BLOQUE MO-
DERNO, ASCENSOR. 1 HB CON  TZA Y PISOS 
DE 2 HB,  ENTREGA FINAL DE AÑO. PIDA MAS 
INFORMACIÓN. 1HB con terraza.  206.000€ 
(34.2m) 2 hab 278.000€ (46.2m)

Ref. T10024 CENTRO. JTO A PZA CUBA, 
TODO ACTUALIZADO MUY BONITO, 2º 
altura, 60m2, 3 hb (2 dobles), calef. y A/A frio-
calor, puertas roble, aluminios, suelos parquet, 
galería, baño compl.reformado, TRASTERO, 
EXTERIOR A LA CALLE. VENGA A VERLO!!
                233.000€(38.8M)
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