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Tel. 93.799.11.61Camí del Mig, 20 · Mataró

APARTAMENTO

P.V. 156.263.-€/(26) 

OBRA NUEVA

1ª LINEA DE MAR: Apto nuevo a estrenar. 1 dormitorio amplio. Comedor 
cuadrado y con cocina integrada de diseño. Suelos mármol. Baño nuevo 
con acabados actuales. Puertas haya, A.A. Exterior a la calle. Muy buena 
relación calidad / zona / precio. Ref. T-13168

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

La mejor selección al mejor precio

www.inmobiliariacoca.com
Desde 171.000.-€/(28.4)

DESTACADO

VÍA EUROPA: Oportunidad de mercado. Piso de 60 m² con 2 dormitorios. 
Todo exterior en zona muy tranquila. Salón cuadrado balcón. 12 m². 
Cocina equipada. Baño completo con bañera. A.A. Ref. T-13927   

P.V. 240.104.-€/(39.9)

OCASIÓN

ZONA PTTE. TARRADELLAS: Último piso en bloque de sólo 3 veci-
nos. Reformado en su totalidad. Salón amplio. Cocina como nueva y 
equipada. Baño completo recién actualizada. Terracita 12 m². Suelos 
gres, puertas haya. Entrega a convenir. Ref. T-12886

P.V. 189.500.-€/(31.5)



Camí del Mig, 20 · Mataró · Tel. 93.799.11.61

POCOS VECINOS

P.V. 190.000.-€/(31.6)

ZONA TRANQUILA

P.V. 232.892.-€/(38.7)  

CON VISTAS

P.V. 231.390.-€/(38.5) 

TODO EXTERIOR

P.V. 251.500.-€/(41.8)

CON TERRAZA A NIVEL

P.V. 173.993.-€/(28.9)  

DÚPLEX

ANTES P.V. 396.000.-€/(65.8) – AHORA 336.250.-€/(55.9)

SIN VECINOS ARRIBA

P.V. 234.394.-€/(39) 

ANTES P.V. 299.000.-€/(49.7)

AHORA P.V. 270.154.-€/(44.9) 

ZONA PUIG I CADAFALCH: En comunidad pequeña. Piso no alto, 
exterior y reformado. De imagen juvenil y actual. 2 hab. dobles. Sala 
de estar amplia. Cocina integrada al salón. Baño amplias medidas. Suelos 
porcelánicos, puertas roble. Zona altamente comercial.
Ref. T-13934

1º LÍNEA DE MAR, JUNTO MATARÓ: Piso completamente exterior 
y reformado en su totalidad. 3 dormitorios dobles. Salón con chi-
menea rústica, con terracita con vistas a Mar. Cocina nueva. Baño 
diseño. A.A. Suelos porcelánicos, puertas cedro. Zona comunitaria. 
Ref. T-13902

LLUIS COMPANYS: Último piso y con espectaculares vistas a Mar. 
Salón 26 m² en 2 ambientes con acceso balcón. Baño. Exteriores 
climalit. 3 hab dobles. Preparado para actualizar a su gusto. Pk 
opcional. Ref. T-12994

RDA. ALFONSO X: Bloque reciente. Ascensor. Todo a estrenar. 2 
dormitorios. Salón 21 m². Gran balcón / terracita. Cocina nueva. 
Baño completo con bañera. Suelos parket y gres. Calefacción más 
A.A. Puertas haya. Pk incluido. Ref. T-13860

CIRERA: Zona rodeada de casitas. Piso con entrada independiente. 
2 dormitorios dobles. Sala de estar acogedora. Cocina reformada. 
Suelos gres. Baño en perfecto estado. Calefacción. Terraza de 27 m². 
Ref. T-13754

ZONA VISTA ALEGRE: Ático dúplex de 100 m² con terraza de 20 m². 
Bloque 6 vecinos, con ascensor. 3 dormitorios, (antes 4), más estudio 
8 m². Salón 26 m². Cocina ampliada 13. Suelos gres. 2 baños, (1 
suitte). Calefacción. Pk incluido. Ref. T-13691 

SALESIANOS: Piso último con ascensor. Totalmente reformado 
y exterior al 100%. 3 dorm. Salón amplio. Cocina equipada. Baño 
reformado. Suelos parket, calefacción. Ref. T-13737

CIRERA: En calle muy comercial. Bloque reciente construcción. 60 
m². 2 dormitorios. Salón 24 m². Baño completo. Cocina nueva en haya. 
Suelos mármol. Puertas etimoe. 3 balcones. Ref. T-13917  



P.V. 198.333.-€/(33) P.V. 208.850.-€/(34.7)

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

P.V. 317.039.-€/(52.7) AHORA P.V. 243.100.-€/(40.4) 

CIRERA: Planta baja en bloque de 2 años. Apto a estrenar. 2 dormi-
torios. Exterior. Salón alargado. Cocina excelente. Baño nuevo. Puertas 
haya. Excelente ocasión. Ref. T-13933

CERDAÑOLA, CAN TUÑÍ: Piso especial parejas. Totalmente reformado. 
87 m². 3 hab. Salón amplio y cuadrado con balcón. Vistas despejadas. 
Baño reformado. Cocina amplia 4 personas. Calefacción. Suelos gres. 
Ideal para empezar. Ref. T-13889

LA LLANTIA: Vivienda defi nitiva de 100 m². 4 dormitorios. Totalmente 
reformado. Salón 27 m² con chimenea. Balcón. Cocina excelente con 
materiales de última generación. Baño diseño más aseo cortesía. 
Suelos gres. Ref. T-13715

CAMÍ DE LA SERRA: Bloque de 6 vecinos. 10 años de construcción. 
87 m². Salón 27 m². Cocina nueva offi ce 4 personas. Baño más aseo. 
Calefacción, ventanas PVC. Patio de 17 m². Trastero 24 m². Ideal 
defi nitivo en zona residencial. Ref. T-13847

PARQUE CENTRAL, JUNTO VÍA EUROPA: Piso en bloque pocos años. 
Ascensor. Totalmente exterior a 2 calles. 80 m². 3 dormitorios, (2 
dobles). Salón 20 m² con balcón. Cocina en haya. Baño suite más aseo. 
Suelos parket. Calefacción. Pk incluido en precio. Ref. T-13875 

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

IDEAL 1ª VIVIENDA

DE GRANDES DIMENSIONES EN ZONA RESIDENCIAL

SITUACIÓN INMEJORABLE ANTES P.V. 268.950.-€/(44.7)

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

VÍA EUROPA: 1 hab. bloque seminuevo. amueblado y equipado. . .................................................................................... 650.-€ gastos incl. 
CRTA. DE MATA: loft 25 m² más 12 m² terraza. amueblado y equipado. pk  ...................................................................... 650 -€ gastos inlc.
CAMÍ RAL: 1 hab. ascensor. pleno centro. armario empotrado ......................................................................................... 700.-€ gastos incl.
CENTRO: 70 m². 3 hab. pocos vecinos. 100 % exterior.  ................................................................................................... 750.-€ gastos incl.
CRTA. DE CIRERA: 90 m². 3 dormitorios dobles. sin estrenar. vistas despejadas.............................................................. 750.-€ gastos incl.
JUNTO AVDA. PERÚ: 3 hab. 90 m². bajo indep. patio 15 m². ............................................................................................ 760.-€ gastos incl.
BIADA: 3 hab. bajo. reformado y exterior. amueblado y equipado.. ................................................................................... 800.-€ gastos incl.
RDA. ALFONSO X EL SABIO: 3 hab. pk más trastero. amueblado y equipado... ................................................................ 850.-€ gastos incl.
PARQUE CENTRAL: 3 hab. 2 baños. piscina. amueblado y equipado. pk.  ........................................................................ 850.-€ gastos incl.

www.inmobiliariacoca.com · info@inmobiliariacoca.com



CATALANA
OCCIDENTE

LES NOSTRES OFICINES:

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

Tel. 93 757 83 83

C/Gatassa, 37 
• MATARÓ

Avda. Perú, 71 
• MATARÓ

Serietat i efi càcia al millor preu

DISPOSEM DE PISOS DE LLOGUER AMB OPCIÓ DE COMPRA

T1.06510  - Mataró. PL. FIVALLER. ÀTIC 
D’OBRA NOVA. 50 M² AMB TERRASSA A NI-
VELL DE MENJADOR. PÀRQUING OPCIONAL.  
Venda:  200.000,00  €  (33.277.200 ptes.) 

T1.06482  - Mataró. PARC CENTRAL. PIS 
100 M2 , 4 HAB. CALEF., AA/CC, PARQUET, 
SUELOS DE GRES ,MOLT LLUMINOS!!!! 
300.000,00  €  (49.915.800 PTES.) 

T1.06213  - Mataró. CERDANYOLA. PRECIÓS 
PIS OBRA N. 82 M², 3 HAB., CUINA OFF., AA/CC, 
VIDEOPORTER, TSSA I ACAB 1A! PLÀNOLS!!!  
308.500,00 €  (51.330.081 ptes.) 

www.fi nquescastella.com

T1.04252  - Mataró. CENTRE. PRECIÓS ÀTIC- 
DÚPLEX OB. NOVA. 53 M² TSSA, 1 HAB., VI-
DEO-PORTER, AA/CC FRED I CALOR, CUINA 
ACAB 1ª!!! 240.000,00€ (39.932.640 ptes.) 

T1.05136  - Mataró. PARC CENTRAL. FAN-
TÀSTIC PIS SEMINOU. 85 M² TERRASSA!! 
AA/CC, PÀRQUING. TRASTER OPC. SOL TOT 
EL DIA!! 391.259,00 €(65.100.020 PTES.) 

T1.06374  - St Andr. Llavaneres. CENTRE. 
PRECIÓS PIS OBRA NOVA 56,58 M². 1 HAB., 1 
BANY COMPL CUINA INDEP., BALCÓ.  IMMI-
LLORABLE!!!! 234.000 €(38.934.324 ptes.) 

T1.06098  - Mataró. MOLINS. PIS 85 M² RE-
FORMAT, 3 HAB., GALERIA, GRES, TRASTER, 
ZONA MOLT COMUNICADA!! EXTERIOR!!! 
239.804,00 € (39.900.028 PTES.) 

T1.05146  - Mataró. CENTRE HISTÒRIC. FINCA 
HISTÒRICA, COR MATARÓ REHABILIT.!! 110 
M², TSSA., AA/CC, ASC., FAÇ.PROTEGIDA Z.ALT 
NIVELL!!  517.471,00€ (86.099.930 PTES.) 

OBRA NOVA - FINANCEM L’OBRA NOVA AL 100%

T5.01057  - Vilassar de Mar. PLATJA. DÚPLEX 
OBRA NOVA,133 M², 2 TSSES, 3 HAB. DOBLES, 
2 BANYS, AA/CC, ACAB. LUXE. PÀRQUING OPc. 
SOLS 4 VEÏNS.  522.911€  (87.005.070 ptes.) 

T1.06372  - Llavaneres. CENTRE. PRECIÓS 
PIS D’OBRA NOVA 91,81 M². 3 HAB., 2 BANYS 
COMPLETS, CUINA INDEP. SITUACIÓ IMMILLO-
RABLE. 349.000,00  €  (58.068.714 ptes.) 

T1.04954  - Mataró. CENTRE. PL. B. 80 M² TSSA, 
2 HAB. + ESTUDI BODEGA, ARM.ENCAST., BANY 
I LAVABO, PARQUET, AA/CC, DISSENY!!! POSSIB 
LLOGUER;!! 332.000,00  € (55.240.152 ptes.) 

PISOS  DE 2A MÀ EN VENDA

T1.06509  - Mataró. PIS 3 HAB., CUINA, 
BANY, SALA AMB SORTIDA A TERRAS-
SA, VISTES ESPECTACULARS !!!.  VEN-
DA:  157.762,00 €  (26.249.388 PTES.) 

T1.05983  - Mataró. CIRERA. PIS 85 M², 3 HABIT.
(2 D), CUINA OFF. VITRO, 2 BANYS COMPL., TSSA 
BARBACOA DE 36 M², CALEF.  GRES. SOL. POCS 
VEÏNS!!!  265.046,00€ (44.099.944 PTES.) 

T1.06506  - Mataró. CERDANYOLA. PRE-
CIÓS APART. PLANTA BAIXA, 1 HAB., CUI-
NA AMERIC., BANY, CALEF.ESTRENAR !!!.  
Venda:  168.283,00  €  (27.999.935 ptes.) 

T1.04926  - Mataró. VIA EUROPA. PIS SEMINOU 
104 M², 3 HAB., BALCÓ, GALERIA, PATI, ASCEN-
SOR. ASSOLELLAT. PÀRQUING I TRASTER IN-
CLOSOS!!!  3 66.016,00 € (60.899.938 PTES.) 

T1.05874  - Mataró. VISTA ALEGRE. PL. 
BAIXA AMB ENTRADA INDEP. 90M², 3 HAB. 
EXTER., CUINA AMER. VITRO, SALA  32 M², 
2 BANYS COMPL. REFORMA INTEGRAL!!. 
216.665,00€  (36.050.023 PTES.) 
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VISITI LA NOSTRA PÀGINA WEB: 
www.fi nquescastella.com

LLOGUEM EL SEU PIS EN UN DIA!

CASES EN VENDA

LOCALS LLOGUER NAUS VENDA NAUS LLOGUER

T1.01906  - Mataró. ZONA MARÍTIMA.APARTAMENT 
AMB MOBLES,BALCÓ AMB VISTES AL MAR.MOLT 
BEN SITUAT..  Alquiler:  500,00  €  (83.193 pts) 

T1.02072  - Mataró. PLAZA FIVALLER. APARTAMEN-
TO DE UNA HABITACIÓN CON BALCÓN!! ACABADOS 
DA ALTO STANDING Y EN ZONA INMEJORABLE!!.  
Alquiler:  550,00  €  (91.512 pts) 

T1.06586  - Arenys de Munt. OBRA NUEVA 51 M2. 2 
HAB. SALÓN-COM., COCINA OFF. BALCON. PARKING 
OPCI.  EXCELENTES ACABADOS..  Venta:  226.666,00  
€  (37.714.049 pts)   Alquiler:  550,00  €  (91.512 pts)

T1.06648  - Mataró. PISO DE OBRA NUEVA - 40 M2., 
1 HAB, BAÑO, BALCON, GALERIA - MUY LUMINOSO 
!!!.  Alquiler:  600,00  €  (99.832 pts) 

T1.02748  - Mataró. CENTRO. DÚPLEX  OBRA NUEVA 
55 M² +2 TZAS DE 27.03M²!! suelo de gress, puertas 
de haya , vent.climalit CALEF. ZONA MUY BIEN COMU-
NICADA Y A 1 PASO PLAYA !!.  Venta:  289.300,00  €  
(48.135.470 pts)   Alquiler:  600,00  €  (99.832 pts)

T1.04672  - Mataró. LOFT OBRA NOVA 45 M. 1 HAB., 
BANY, BALCO - TOT MOBLAT Y MOLT CENTRIC !!!.  
Alquiler:  630,00  €  (104.823 pts) 

T1.04961  - Mataró. CENTRE. APARTAMENT SE-
MINOU DE 2 HABITACIONS, 1 BANY, CUINA AMER.
GRES, ASCENSOR. EN ZONA INMILLORABLE!! VIN-
GUI A VEURE’ L!!.  Venta:  252.425,00  €  (41.999.986 
pts)   Alquiler:  650,00  €  (108.151 pts)  

T1.04100  - Mataró. OBRA NUEVA, 50 M, 1 HAB., 1 
BAÑO. TZA COMUNIT.   690,00  €  (114.806 pts) 

T1.02743  - Mataró. CALLE ARGENTONA. ¡ EN EXCLU-
SIVA! DÚPLEX DE OBRA NUEVA DE 65 M², TERRAZA Y 
BALCÓN!! ACABADOS DE MUY BUENA CALIDADI ZONA 
INMEJORABLE !!.  Venta:  362.000,00 €  (60.231.732 
pts)   Alquiler:  700,00  €  (116.470 pts)

T1.05593  - Mataró. PIS 60 M2., 2 HAB., BANY, GALERIA, 
TOT MOBLAT !!!!.  Alquiler:  700,00  €  (116.470 pts)

T1.05624  - Mataró. CENTRE- PIS 60 M2., 2 HAB. TOT 
REFORMAT !!!.  Venta:  209.989,00  €  (34.939.230 pts)   
Alquiler:  700,00  €  (116.470 pts)

T1.06497  - Mataró. PZ. GRANOLLERS - PIS 85 M2., 4 
HAB., BANY, GALERIA. VENTANALS - MOLT CENTRIC I 
REFORMAT !!!.  Alquiler:  700,00 € (116.470 pts) 

T1.06767  - Mataró. CERDAÑOLA- PISO 3 HAB, COCINA 
INDEPENDIENTE, BAÑO, LAVADERO, PIDA INFORMA-
CION !!!.  Alquiler:  700,00  €  (116.470 pts)

T1.05992  - Mataró. PARQUE. DUPLEX DE OBRA NUEVA 
DE 56 M², TZA DE 20 M², CON ASCENSOR, BAÑO COM-
PL., BALCON, CLIMALIT, COCINA EQUIP., AA/CC FRIO 
Y CALOR, PUERTA BLINDADA!!!.  Venta: 264.445,00€  

(43.999.946 pts) Alqu:  750,00 €  (124.790 pts)

T1.05312  - Mataró. MATARO. PISO 95 M2.  EXTERIOR, 
4 HABIT. (3 DOBLES), COM. 22M², COCINA OFFICE, 1 
BAÑO COMPL. , 2 BALCONES, 1 GALERIA. MUY LU-
MINOSO! BUENAS VISTAS MAR Y MONTAÑA! ASCEN-
SOR!! Venta: 293.444,00 €  (48.824.973 pts)   Alquiler:  
750,00  €  (124.790 pts)  

T1.06077  - Mataró. FABULOS ATIC DE 70M2., 2 HAB., 
BANY, TSSA DE 40 M2. AMB PARKING OPCIONAL!.  Al-
quiler:  800,00  €  (133.109 pts) 

T1.05873  - Mataró. ROCAFONDA- PISO  109 M², 4 HAB 
(3 DOBLES), BAÑO COMPL, COCINA OFF, BALCON, GA-
LERIA, ASCENSOR !!283.977,00  €  (47.249.797 pts)  
Alquiler:  800,00  €  (133.109 pts)

T1.05575  - Mataró. CIRERA. PISO DE 90M², 3 HAB, 
1 BAÑO, 1 LAVABO, CARP. EXT. DE ALUMINIO, COCI-
NA OFFICE CON VITROCERÀMICA, GRES, BALCON, 
GALERIA, TOTAL EXTERIOR!!.  Venta:  283.977,00  €  
(47.249.797 pts)   Alquiler:  800,00 €  (133.109 pts)

T1.06536  - Mataró. CIRERA - GRAN PISO DE 100 M., 3 
HAB., 2 BAÑOS, CON 3 BALCONES - SOL TODO EL DIA 
!!!.  Alquiler:  800,00 €  (133.109 pts)

T1.06335  - Mataró. CENTRO. FABULOSO PISO EN 
PLANTA BAJA - 50 M2., 1 HAB., BANÑO - EXCELENTES 
ACAB.LUJO!! Alquiler:  825,00€(137.268 pts)

T1.06760  - Mataró. CENTRE - PRIMER PIS OBRA 
NOVA 80 M2, 2 HAB. + ESTUDI, 1 BANY, TSSA, GRANS 
ACABATS..  Venta:  379.040,00  €  (63.066.949 pts)   
Alquiler:  850,00  €  (141.428 pts)

T1.06329  - Mataró. CENTRO. PISO DE 70 M2., 2 HAB., 
BAÑO. CON TERRAZA - MUY CÉNTRICO!!.  Alquiler:  
850,00  €  (141.428 pts) 

T1.06631  - Mataró. RIERA. PISO DE OBRA NUEVA 
SUPER CENTRICO 60 M2., 2 HAB., VENTANALES - PAR-
KING OPC!!.  Alquiler:  900,00  €  (149.747 pts) 

T1.02645  - Mataró. CENTRE. AMPLI PIS 100M², 3 
HAB., 2 BANYS, AA/CC, BALCO, CALEF, GRES I PAR-
QUET, TRASTER. ALT NIVELL!!.  Venta:  294.000,00  €  
(48.917.484 pts)   Alquiler: 1.000,00 € (166.386 pts)

T3.01699  - Mataró. LOCAL DE 15 M², IDEAL GARATGE O 
MAGATZEM, PORTA AUTOMÀTICA..  Venta:  33.000,00  

€  (5.490.738 pts)   Alquiler:  200,00  €  (33.277 pts) 

T3.01722  - Sant Andreu de Llavaneres. LOCAL 85 M², 
SOTAN, TRASTER O MAGATZEM, ASEO, SOTA VIVEN-
DES, ACCÉS RAMPA. Alquiler:  450,00€ (74.874 pts)

T3.02132  - Mataró. LOCAL DE 60M2. MOLT CENTRIC - 
IDEAL BOTIGA, DESPATX!!! 800,00  €  (133.109 pts)

VIVENDES DE LLOGUERVIVENDES DE LLOGUER

T2.01797  - Òrrius. CENTRE. CASA 225M². JARDÍ. 
5 HAB., 2 BANYS. PARQUET, LLAR FOC, AA/CC, 
TRASTER, GTGE. VISTES IMPRESSIONANTS!.  
VENDA:  366.017,00  €  (60.900.105 PTES) 

T2.01169  - Mataró. LES SURERES. PRECIO-
SA TORRE 241 M², PISC., 5 HAB. 2 BANYS, 
GRAN MENJ., SOLÀRIUM. VISTES!! PARC.800 
M²:  693.000,00  €  (115.305.498 PTES) 

T2.01556  - Vilassar de Dalt. MAGNÍFICA CASA 
SEMINOVA. 3 HAB I GOLFES. TSSA, BARBACOA 
I SALA ESTAR INDEP., LLAR DE FOC. NO LA DEIXI 
ESCAPAR!.   492.830,00 € (82.000.012 PTES) 

T2.01668  - Mataró. CENTRE - FANTÀSTICA 
CASA ADOS. 250 M²!!! 4 HAB, 2 BANYS, 1 LAV. 
CUINA OFFI, P. ROURE, AA/CC., LLAR FOC. PÀRQ. 
2 COTXES!!! 601.012,00  €  (99.999.983 PTES) 

T2.01476  - Arenys  Munt. CASA POBLE P. BAIXA 
+ SOTER.! 2 TSSES!! CASA 4 PL.  PL. BAIXA DES-
PATX + MUNTAC. 5 HAB., 3 BANYS, CALEF.!  GTGE  
8-10 PL.!!.  662.615,00€ (110.249.859 PTES) 

T2.01762  - Sant Vicenç de Montalt. PRECIOSA 
CASA OBRA NOVA 250 M², GRAN MENJ. JARDÍ 
NIVELL, 4 H., GTGE, TRASTER, GRES I PARQ. AA/
CC.  VISTES!.787.500,00€ (131.028.975 PTES) 

T2.01746  - Llavaneres. CENTRE. CASA PO-
BLE REFOR.. 3 PL, ASCENSOR. 5 HAB. MENJ. 
30 M², GALERIA, TSSA 20M² I PISCINA!! 
787.500,00 € (131.028.975 PTES) 

T2.01584 - Argentona. ESPECTACULAR TO-
RRE, JARDI 800 M²., PISC.,4 HAB, CUINA OFFICE 
45M², MENJ. 50 M² I SALA 60 M². ACAB. ALT ES-
TÀNDING !! 946.628,00€ (157.505.646 PTES) 

T7.01211  - Mataró. LAS HORTAS - NAVE OBRA NUE-
VA ALQUILER. 1ª PL. 160 M2, MONTACARGAS; CO-
MUNIC. 5 MTS ALT, PARK. INCL!!!.950,00 € (158.067 pts)
T7.01198  - Mataró. VELLVERIC. PL.BAJA 300 M2, 
ACCESO CAMIONES; ALTURA 6 MTS; EXCELENTES 
COMUNICAC!!! 1.600,00 €  (266.218 pts)
T7.01288  - Cardedeu. NAVE INDUSTRIAL OBRA N. 
350 M2 - 2 PATIOS (100M2 DELANTE- 40M2 ATRAS) - 
8MTS ALTURA  AUTOP!!. 1.850,00 € (307.814 pts)

T7.01290  - Mataró. PLA D’EN BOET- NAU INDUSTRIAL 
CANT.220 M², EN PRIMERA PLANTA, INSTAL·LACIONS 
D’AIGUA, LLUM, FORÇA, VENDANALS, AA/CC ALARMA, 
TOTALMENT ADAPTADA A NORMATIVAS, IDEAL OFICI-
NES!!!.  Venda:  312.786,00  €  (52.043.211 ptes.)

T7.01278  - Llinars del Vallès. NAU OBRA NOVA FENT 
CANTONADA - 509 M2 + ALTELL 111 M2, PATI 440 M2. 
10 METRES D’ALÇADA - A 2 MINUTS AUTOPISTA - MAG-
NIFIC PREU !!!. 802.000,00  €  (133.441.572 ptes.)



Aquesta fotografi a de l’any 1947 ha estat 
cedida per Manuel Rodríguez. Ell és un 
dels cantants que apareix en ella, situat 
dempeus l’últim de la dreta. Juntament 
amb els seus companys i companyes, 
posava per la càmera a l’Orfeó Mataro-
ní. Les noies lluïen uns vestits blancs, 
llargs fi ns els peus, mentre que els nois 
vestien de fosc i ben mudats. 

Tots els cantants  eren una colla molt 
ben avinguda, com explica Rodríguez. 
“M’agradava el conjunt i la gran har-
monia que teníem, ens aveníem tots i 
manteníem un estil de convivència di-
ferent al d’avui dia, abans hi havia més 
germanor”, opina Manuel Rodríguez, 
que per llavors cantava de tenor al con-
junt coral.

En ocasions, l’Orfeó Mataroní apa-
reixia en públic. “Per Les Santes vam 
fer la missa diverses vegades, a Laie-
tana també, havíem corregut bastant, 
però concerts per fora de Mataró no en 
fèiem”, diu el tenor. Un dels concerts 
que millor recorda Rodríguez es va oferir 

al Clavé. “Encara en guardo la partitura 
i vaig guanyar un premi al violí”, diu el 
propietari de la imatge.

Manuel Rodríguez va entrar als 17 
anys a l’Orfeó Mataroní, creat el 1903. 
Hi va estar uns anys fi ns que va deixar 
el conjunt coral després de tornar del 
servei militar. Quan ell hi era, hi havia 
personatges importants com ara Arenes 
o Canals. Segons Rodríguez, els mem-
bres de l’Orfeó cantaven moltes cançons 
diferents. “En cantàvem una que es deia 
Quan les hores van al cel i també nada-
les, com ara Santa Nit”, explica.

De l’escenari al camp
La relació dels membres de l’Orfeó Ma-
taroní anava més enllà de la sala de cant 
i els escenaris dels concerts. La bona 
relació que els unia els portava, sovint, 
a compartir diades al camp i excursi ons 
variades. “Vam anar al pantà de Sau 
quan hi havia el poble, al Montseny... 
fi ns i tot vam anar a Mallorca”, afi rma 
Manuel Rodríguez.

de fa 25 anys

de fa 15 anys

de fa 5 anys

L’orfeó Mataroní al 47
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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:  00991 - SANT ANDREU DE 
LLAVANERES - Avda Pau Casals. 
Atic a lloguer Superf. 131 m², 4 hab. 
(4 dobles), 2 banys, cuina, saló 
menjador, jardí, garatge 2 cotxes, 
ascensor, armaris, calefacció, vidres 
dobles, tancaments, 
fusteria interior, ex-
ter ior,  asso le l la t , 
piscina, balcó. Fan-
tastic àtic amb piscina 
comunitaria. Preu: 
1.000,00 € (166.386 
pts)

Ref:  00944 - 
MATARO - Centre
Pis a lloguer (des-

peses incloses) 
c/ Velazquez

Superf. 68 m², 2 
habit ( 1 suite,  1 

indiv), 1 bany, cuina, 
saló menjador, gres, 

ascensor, calef., tanc. 
alumini, exterior, 
assolellat, balcó. 

Parquing opcional.
Preu: 750,00 € 
(124.790 pts)

Ref:  01042 - ARGENTONA 
- Plaça Enamorats. Casa a 
lloguer. Sup.250 m², 4 habit  
(4 dobles),  2 banys,  1 bany 
auxiliar, cuina, saló menjador, 

terrassa, jardí, garat-ge, 
calefacció, vidres do-
bles, tancaments, aire 
condicionat, assolellat, 
piscina privada.

Preu: 1.900,00 € 
(316.133 pts)

Ref:  01033 
- ARGEN-

TONA 
- Ajunta-

ment
Pis a lloguer
Superf. 65 

m², moblat 2 
habitacions 
(1 doble,  1 
individual),  

1 bany, 
cuina, saló menjador, terres gres, 

armaris, calefacció, vidres dobles, gas, 
fusteria interior, exterior, assolellat.

Preu: 800,00 € (133.109 pts)

BUSQUEM HABITATGES 
EN LLOGUER

PER DEMANDA DELS 
NOSTRES CLIENTS.

MÀXIMA SEGURETAT 
DE COBRAMENT.

AVALS i ASSEGURANCES
Ref:  01083 - MATARO 
- Avda. Maresme. Pis 
de nova construcció en 
venda o opció a compra

Sup.40 m²,  1 bany, cuina, 
menjador, traster, calefacció 
i aire acondicionat, 
tancaments alumini, 
exterior, assolellat. 

A 2 min estació. 
COMPLETAMENT 

MOBLAT DISSENY.
Preu: 204.344,00 
€ (33.999.981 pts)

Ref:  01053 
- MATARO 
- Habana 

Dúplex de nova 
construcció 

a lloguer
Superf. 80 m²,  
2 habitacions 

(1 doble, 1 
individual),  1 

bany, cuina, saló 
menjador, terrassa 27 m2, terres gres, ascensor, 

fusteria interior, exterior, orientació, assolellat.
Preu: 800,00 € (133.109 pts)

Ref:  01080 - MATARO - Barri Cirera. 
Pis a lloguer. Superfície de 75m², 2 
habitacions (2 dobles),  1 bany, cuina, 
saló menjador, terrassa 20m2, terres 
gres, vidres dobles, tancaments 
alumini, exterior, assolellat. Per 
entrar a viure.
Preu: 700,00 € (116.470 pts)

Ref:  01085 - 
ARGENTONA

Local comercial 
a lloguer amb 

opció a compra
amb 490 m². 
de superfície. 

És ideal 
per a magatzem, diàfan. Preu: 

1.800,00 € (299.495 pts)

Ref:  01082 - MATARO 
- Avda. Maresme

Pis de nou en venda 
i opcio a compra

Superf. 40 m², 1 bany, 
cuina,  menjador, 

traster, calefacció i 
aire acondicionat, 

tancaments alumini, 
exterior, assolellat. A 
2 min. De l´estació.
Preu: 180.147,00 € 

(29.973.939 pts)

Ref:  01074 - MATARO - Via europa
Pis a lloguer. Superf. 60 m², 2 habitacions 
(1 doble, 1 individual), cuina, terres 
gres, ascensor, calefacció, vidres 
dobles, tancaments, exterior, orientació, 
assolellat, balcó. Per entrar, molta llum.
Preu: 700,00 € (116.470 pts)

Ref:  01084 - MATARO 
- Avda. Maresme. 

Pis de nova construcció en 
venda. Superf. 40 m²,  

1 bany, cuina,  menjador, 
traster, calefacció i aire 

acondicionat, tancaments 
alumini, exterior, assolellat. 

A 2 minuts de l´estació. 
COMPLETAMENT 

MOBLAT DE DISSENY.
Preu: 156.265,00 € 

(26.000.308 pts)

Ref:  01086 - MATARO - 
Barri Cirera. Loft a lloguer 
(completament moblat). Su-
perf. 90 m²,  1 bany, cuina, 
saló menjador, terrassa de 
15m2, terres parquet, vidres 

dobles. Entrada 
independent, 
espais amplis.
Preu: 650,00 € 
(108.151 pts)

Ref:  00981 - MATARO - Centre.Loft 
nova constr. a lloguer. 40m², cuina, saló 
menj., traster, garatge opc, armaris, 
calef., aire cond., exterior, orientació 
sud, assolellat, 3 mesos aval bancari, 
Entrar a viure. Al centre de Mataró. 
Preu: 750,00 € (124.790 pts)

Ref:  01000 - MATARO - 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:  01054 - MATARO - La Haba-
na. Loft de nova construcció a 
lloguer. Superf. 40m², cuina, terras-
sa 27 m2, terres, calefacció, vidres 
dobles, gas, tancaments alumini, 
assolellat, balcó. Preu: 600,00 € 
(99.832 pts)

Ref:  01067 - SANT ANDREU DE 
LLAVANERES - Centre. Pis a 
lloguer. Superf. 35 m², 1 habitació 
doble,  1 bany, cuina, saló menjador, 
terrassa 20 m2, calefacció, gas.
Preu: 600,00 € (99.832 pts)
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LA FRASELA FRASE

“Esperem que aquest any 
els arbitratges respectin 
l’handbol de Mataró”

JOAN ANTONI BARON, ALCALDE DE MATARÓ

davantde

A propòsit de la Nau

Per fi  l’obra de la Seu de Mataró s’ha acabat. Sí, la Nau Gaudí ja l’han inau-
gurat després de presentar-la, de fer-hi visites, de fer-s’hi fotos. No n’hi ha 
per menys, havia d’estar feta per l’any dedicat a l’arquitecte de Reus i una 
mica més i l’estrenen més tard que la Sagrada Família. Però ara ja està. Feta, 
inaugurada i amb usos decidits: hi anirà un telecentre o un centre ocupacio-
nal per a joves. Qui no sàpiga què vol dir, que allà hi posaran un Sidral, allò 
que hi ha al Casal de Joves de la Plaça coneguda com ‘del mal nom’.

Per fi  l’obra de la Seu de Mataró s’ha acabat. Ho fa després que es perdés pel 
llarg camí entre empreses, adjudicacions i retards tot l’esperit que en va guiar 
la recuperació o si més no l’objectiu. Eren temps en què als despatxos del Pa-
tronat de Cultura se la tenia com a equipament propi, que es parlava de ‘Saló 
de Ciutat’, que fi ns i tot es verbalitzava des de boques amb prou criteri sobre 
la necessitat que fos un espai per llogar esporàdicament per tal d’amortitzar 
l’espai. Eren temps en què es tenia clar –almenys algú tenia clar– que la Nau 
Gaudí seria per a usos plenament culturals, unes voltes d’honor per qualse-
vol de les coses que s’hi fessin, un embalatge d’excepció.

Per fi  l’obra de la Seu de Mataró s’ha acabat. Ho ha fet sense que Cultura fes 
ja anys que pogués posar-hi el nas, en mans de l’IMPEM i amb un Ajunta-
ment que, s’ha de reconèixer no s’ha estat de construir una argumentació 
que s’aguanta, que pots no compartir però que s’aguanta. Això ja és molt. 
Defensen els dos usos, n’anuncien de possibles i decideixen que per alguna 
cosa mana. Per tant dissertar ara sobre usos té bastant d’estèril.

A propòsit de l’obra de la Seu de Mataró, que per fi  s’ha acabat, un no es pot 
estar d’analitzar en conversa de sobre-taula l’estranyesa del fi nal de tot ple-
gat. Ja no és la cantarella de les oportunitats perdudes, no, és la constatació 
que la ciutat no trempa amb el projecte i està per veure si se’l farà seu. Molt 
mataroní això de rebre amb un “Vols dir?”, projectes, obres i decisions. Molt 
mataroní i cansat. Tant com l’espera per una Nau de luxe amb connexió wi-fi  
corrent. Cugat Comas Soler

Estudiant de Ciències Polítiques 

L’exposició, d’una exposició. La mostra sobre els Voluntaris pel Futur conté unes 
fotografi es que formaven part de l’exposició de Les Santes de Dani Domínguez.

Què farà el GrupClima 
aquest any?

42% Zona de permanència
36% Patir pel descens
22% Lluitar pel Play-Off

L’ENQUESTAL’ENQUESTA

DESTACAT CASTIGAT
Foto curiosa

davantde

Vota l’enquesta d’aquesta setmana a 

Com quedaran els 
Capgrossos al Concurs?





La torre de 9
 o la Tripleta Màgica

Finalment l’espera ha acabat. Diumenge 
se celebra a l’arena de la Plaça de toros 
de Tarragona –en obres, a mitja reha-
bilitació– el XXIIè Concurs de Castells. 
Serà a partir de les 10 del matí que en 
un recinte amb unes 15.000 persones 
entre públic i castellers, es batran les 
18 millors colles en l’única diada en la 
que es competeix en aquest art d’aixecar 
construccions humanes. Un dia en què 
cada castell val uns punts, en què hi 
ha classifi cació, una competició en tota 
regla.

El Concurs és, de llarg, la més impor-
tant de totes les actuacions castelleres. 
Se celebra cada dos anys, el primer 
diumenge d’octubre, i paralitza el món 
casteller com les Olimpíades paralitzen 
l’esport, el Tour el ciclisme o les elecci-
ons americanes la política internacional. 
El Concurs és el paradigma del món 
casteller, la gran fi ta, la gran festa dels 
castells. És també col·locar els castells a 
l’aparador, amb desenes i desenes de pe-
riodistes i amb una cobertura mediàtica 
d’excepció –el canal 33 el retransmetrà 
en directe per primer cop– senyal de la 
importància social que té.

El paper dels Capgrossos
En aquest context grandiloqüent, els rep-
tes dels Capgrossos per a l’actuació no 
queden petits. D’entrada els Capgrossos 
culminen diumenge amb tota una cam-

Els Capgrossos volen portar 
700 persones al Concurs de 
Tarragona, tot el diumenge

‹

A.C.La torre de 8 de l’últim Concurs de Castells. Enguany podria ser de 9.

panya d’assajos i promoció del certamen 
i esperen superar les 600 persones des-
plaçades fa dos anys i superar els 700 
‘blaus’ a Tarragona. Fa 10 anys que els 
Capgrossos van actuar per primer cop al 
Concurs i sempre hi han descarregat tots 
els castells. Aquest serà també l’objectiu 
d’aquest any. Igual que el de mantenir un 
paper tebi en el sentit de la competitivi-

tat: els de Mataró tiraran els seus màxims 
castells, però que no esperin d’ells que 
estirin més el braç que la màniga.

La incògnita del 2 de 9
Per això, si els Capgrosos s’atreviran a 
atacar la història dels castells intentant 
la torre de 9 amb folre i manilles, no es 
pot saber quan s’escriuen aquestes línies. 



X.SABORIDO

“Els assajos van bé però no sabem si hi 
arribarem a temps” diu Lluís Feliu. L’ham 
de la il·lusió pot intentar-se a Tarragona o 
esperar. No se sap. Pot haver-hi torre de 
9 o pot no haver-n’hi. Serà llavors quan 
entrarà en joc un objectiu igual d’excitant: 
la “Tripleta Màgica” dels Castells.

Primer el 3 i atenció al 4
“L’únic que és segur és que obrirem de 
3 de 9 i després farem el 4. No podem 
oblidar-nos del 4 de 9 amb folre perquè 
només n’hem fet dos en els darrers 3 
anys, no és un castell fàcil i ens costarà. 
Si el descarreguem, en tercera ronda o la 
torre o el cinc de vuit” explica Lluís Feliu, 
que titlla de “clau” el 4 de 9 amb folre. 
Els Capgrossos, que aquesta nit celebren 
el darrer assaig, actuen a la part baixa 
del quadre i tenen als ‘amics’ Castellers 
de Lleida al costat. Si es fes la Tripleta, 
seria lògic que els Capgrossos quedessin 
quarts, el mateix lloc que el 2004, tot i 
que especular amb la classifi cació fi nal 
és molt difícil en el Concurs.

Vilafranca, favorita
I més en aquest Concurs als quals la 
gran superpotència dels castells, els 
Castellers de Vilafranca hi arriben ca-
pdavanters però amb menys fl oritures 
que anys anteriors. La gran aspirant serà 
com sempre la Vella de Valls, i la Joves 
es planteja com una aspirant tapada 
que pot donar la sorpresa o quedar-se 
en tercer lloc. Al darrera, la quarta de 
les grans, són els Capgrossos. 

Més enllà de saber si la ‘marea blava’ 
del Maresme s’atrevirà amb el 2 de 9, en 
el Concurs es podrien veure castells com 
el 3 de 10, el 2 de 8 sense folre o els 
inèdits pilar de 7 sense folre o 3 de 9 amb 
el pilar. L’espectacle està garantit.

Un 3 de 9 per 
carregar moral

L’idil·li entre Capgrossos i la Paeria, 
entre els Castellers de Lleida i els seus 
homòlegs mataronins segueix intacte. En 
la darrera actuació abans del Concurs, els 
de Mataró van brillar a la terra ferma fent-
hi el millor 3 de 9 amb folre de l’any. Era 
important descarregar el castell després 
de la llenya de Reus i s’hi 
van fer les paus del tot: el 
millor castell de 9 de l’any 
blau. En primera ronda, els 
de blau havien brillat amb 
un 5 de 8 afi nat, un pèl 
pencat al 3 però brillant, 
dels que donen bé el do 
de pit. Fet el 5 i fet el 3, 
la torre de 8 folrada de la 
tercera ronda no va tenir 
res d’anecdòtica i s’hi van 
poder veure una prova de 
les manilles del 2 de 9. No 
es va haver de picar pedra 
i el folre i el tronc van do-
minar una estructura, el 2, 
que sigui diumenge a Tar-
ragona o sigui quan sigui 
està cridada a fer trempar 
el Maresme.

A Lleida van brillar, i 
molt, els ‘amics’ Castellers 
de Lleida que van assolir la 
primera torre de 8 folrada 
del seu historial. Havien 
obert de 4 de 8 i en segona 
ronda van estrenar-se com 

a colla de folres com si la cosa la domi-
nessin fa temps. Se’ls ha de felicitar. En 
tercera tanda, però, “sols” van carregar el 
3 de 8. Minyons de Terrassa, per la seva 
banda, van assolir el primer 3 de 8 amb 
agulla del seu historial –sí, descarregat, 
què carai amb les polèmiques– i el 5 i el 
2 de 8. Van tancar amb el pilar de 6. Els 
Capgrossos, dissabte, havien fet 3, 4 i 2 
de 8 amb folre al Prat de Llobregat.

Els Capgrossos fan les paus 
amb el castell després de 
la llenya de Reus

‹

CUGAT COMAS

CUGAT COMAS



Celebrat homenatge a la jota 
aragonesa
La tarda del diumenge el Foment va 
renovar, passat l’estiu, el seu idil·li 
amb la sarsuela, dins el quart cicle 
monogràfi c dedicat a aquest gènere. 

‹ Aquest cop la cosa va tenir més ac cent 
‘baturro’ ja que l’obra que s’hi va re-
presentar era ‘Gigantes i Cabezudos’ 
i representa un homenatge a la jota 
aragonesa que va agradar a la sempre 
agraïda audiència del Foment. 

XÈNIA SOLA

X.S.

Oriol Satardust i Nathie 
Mol a la Comuna de l’Art
Stardust va sorprendre a la Comuna 
de l’Art amb un indie-folk força al-
ternatiu. Després li va prendre el torn 
Nathie Mol.

‹

X.S.

X.S.

Taula parada a l’Esperança

El barri de l’Esperança va celebrar 
la seva Serenta també al cap de set-
mana amb activitats diverses com el 
ball que s’iniciava amb la taula en-
cara parada.

‹

X.S.

Vista Alegre 
celebra la 
Tardor  
Ja fa set anys que 
el barri de Vista 
Alegre, just quan 
les festes de barris, 
places i carrers 
van a la baixa, 
s’organitza per ce-
lebrar, en un dia, 
la vinguda de la 
tardor i per tant el 
fi nal del cicle es-
tival. S’aprofi tava 
així els darrers dies 
per fer festa al car-
rer i sobretot els 
més menuts van 
poder gaudir de 
les activitats i de 
l’entreteniment fi x 
d’infl ables com el 
que surt a la foto-
grafi a.

‹

XÈNIA SOLA





Mataró i el TecnoCampus reben 
ajudes del Ministeri d’Indústria  

Mataró rebrà ajuts per un total de més 
de 3 milions d’euros per a projectes 
relacionats amb les noves tecnologies 
com a part del programa Avanza que 
atorga el Ministeri d’Indústria. Alícia 
Romero, presidenta de la Fundació 
TecnoCampus; Esteve Buscà, Cap de 
l’Àrea d’Innovació i Desenvolupament 
de la Fundació Maresme; i David Ro-
casalbas, Director de Codeticket, van 
presentar els ajuts.

L’ajut més gran se l’emporta la Funda-
ció Tecnocampus, un total de 3 milions 
d’euros, destinats a rehabilitar la nau 
Minguell i posar-hi en marxa un centre 
del coneixement relacionat amb la in-
dústria audiovisual. D’aquesta manera, 
TecnoCampus gestionarà l’espai un cop 
acabin les obres. 

Aquests ajuts són especialment relle-
vants tenint en compte que no caldrà 
recórrer al fi nançament privat per dur 
a terme el projecte de la nau Minguell. 

Altres ajuts
D’altra banda, també en el marc del Pla 
Avanza, ha rebut una subvenció el Centre 
per a la Innovació Tecnològica Aplicada 
a les Persones (CITAP). Aquest centre, 

que impulsen i gestionen conjuntament 
la Fundació Maresme, la Fundació Tecno-
campus i la Politècnica de Mataró, crearà 
amb aquests recursos una comunitat vir-
tual per a persones amb dependències i 
discapacitats: un portal web totalment 
accessible on tothom qui ho vulgui 
podrà compartir solucions, materials i 
informació sobre l’accés a recursos edu-
catius, sociolaborals i d’integració a la 
comunitat.

Per últim, el pla Avanza també ha 
concedit una subvenció a VisualSonora 
per la creació de Codetickets. L’ajut és 
per desenvolupar una solució informàtica 
global destinada a la producció, venda 
on-line i seguiment i de control de bit-
llets electrònics (com ara entrades per a 
espectacles).

El programa Avanza
El Subprograma Avanza Continguts 
2008 s’orienta a potenciar la creació de 
continguts i serveis digitals i a impulsar 
el desenvolupament de centres de co-
neixement que creïn entorns favorables 
per al desenvolupament de la societat 
de la informació. En la línia concreta 
d’ajuts del Pla Avanza, la que fi nança 
projectes de centres relacionats amb les 
TIC (Tecnologies de la Informació i la Co-
municació), els ajuntaments de Mataró 
i Granollers són els únics de Catalunya 
que han obtingut ajuts. 

La CUP destapa que la 
Generalitat ha aturat les 
obres de la Torre Barceló

Els responsables volien edifi car 
més superfície de la permesa 
‹El TecnoCampus no 

necessitarà la iniciativa privada 
per renovar i gestionar la nau 
Minguell

‹

La Candidatura d’Unitat Popular (CUP) 
de Mataró ha denunciat aquesta setma-
na que, segons sembla, el projecte de la 
“Torre Barceló”, l’edifi ci de 25 plantes 
que ha d’anar a la part baixa de la Ronda 
Barceló, ha estat aturat per la Direcció 
General d’Urbanisme de la Generalitat 
de Catalunya per no complir amb els 
criteris d’edifi cabilitat establerts.

Edifi car gairebé el doble
En concret, el projecte inclouria unes 
terrasses de tres metres tancades amb 
una dita ‘doble pell’ que suposaria afegir 
9.000 m2 edifi cats als més de 18.000 
m2 de sostre total admès pel planeja-
ment vigent, és a dir, afegir-hi gairebé 
un 50% més. 

La CUP, a més, relaciona aquesta 
promoció immobiliària amb la compra 
de la nau de Can Fàbregas i Caralt, ja 
que els adjudicataris d’una promoció i 
els nous propietaris de l’antiga fàbrica 
són la mateixa empresa: Residencial 
Aurum, S.L.

Les irregularitats que la CUP veu en 
aquesta aturada d’obres els han portat 
a formular una pregunta sobre el tema 
en el Ple Municipal. En concret, s’han 
preguntat com pot ser que en una ciutat 
on manquen espais oberts i de serveis 
es pretengui sobrepassar els límits 
d’edifi cabilitat que marquen les lleis. A 
més, també es pregunten el motiu pel 
qual el conjunt dels Grups Municipals 
no sabien res d’aquesta aturada.

REDACCIÓ

REDACCIÓ

A.C.La presentació a l’IMPEM dels ajuts rebuts 

Maqueta de la Ronda Barceló amb la torre





En marxa un tractament 
biològic per combatre 
l’escarabat morrut

El tractament per salvar les 
palmeres comença a fi nals de mes
‹

El Servei de Man-
teniment i Serveis 
de l’Ajuntament 
començarà a apli-
car un producte 
totalment biològic 
per prevenir i com-
batre la plaga de 
l’escarabat morrut de les palmeres. El nou 
tractament fi tosanitari és biodegradable, 
no tòxic i no contaminant per al medi am-
bient i consisteix en un producte a base 
de “Nematodes entomopatògens”, que 
són uns cucs cilíndrics microscòpics que 
parasiten els escarabats fi ns matar-los. El 
tractament s’aplicarà en horari nocturn o 
cap a les últimes hores del dia.

Fins ara, però, els tractaments portats 
a terme per aquest servei ja han evitat 
grans pèrdues a la zona de la ciutat. Uns 
resultats que contrasten amb la virulència 
amb la que l’insecte ataca els arbres de la 
resta de poblacions de la comarca.

El protagonista
L’escarabat morrut vermell és un insecte 
barrinador originari de sud-est asiàtic que 
ha anat colonitzant a altres zones amb 
climes temperats. Aquest escarabat pro-
dueix danys importants a les palmeres i 
en molts casos la mort de l’arbre. RED.

El PP de Mataró vol que el govern mu-
nicipal es gasti tres milions d’euros en 
fi nançar el cost total dels llibres de text 
de tots els escolars de la ciutat. Els po-
pulars entenen que la mesura no és de 
fàcil aplicació i, per aquest motiu, pro-
posen que es comenci per fi nançar la 
meitat del cost dels llibres de text l’any 
2009. Per pressionar el govern, el PP 
podria començar en breu una recollida 
de signatures.

El portaveu dels populars a la ciu-
tat, Pau Mojedano, va explicar durant 
la presentació de la nova mesura que 
en períodes de crisi econòmica les po-
lítiques socials com aquesta ‘és quan 
prenen més sentit’. Mojedano assegura 
que les classes més modestes de Mataró 
estan vivint un autèntic ‘tràngol’ aquest 
mes de setembre amb el pagament dels 
llibres de text dels seus fi lls.

Aquesta iniciativa ja funciona des de 
fa un any a Catalunya, concretament a 
Santa Coloma de Gramanet, i també a al-
tres comunitats com Castella-La Manxa, 
Andalusia, Extremadura o Aragó.

Retallar despeses
Segons els populars, l’Ajuntament hau-
ria de retallar despeses ‘inútils’ amb 

l’objectiu de fer front a la crisi i poder 
assumir la despesa d’iniciatives com la 
dels llibres de text adreçades a millorar la 
qualitat de vida dels mataronins. ‘Només 
amb el que costa el butlletí municipal ja 
es podria fi nançar’, assegura Mojedano, 
que ha titllat aquesta publicació de ‘pro-
paganda del govern’. A més d’aquesta 
proposta, el Partit Popular, igual que 
Convergència i Unió, han presentat una 
sèrie de propostes per a fer front a la 
crisi. Entre altres idees, l’equip de Mo-
jedano ha proposat la reorganització de 
l’estructura municipal, que passa per la 
reducció d’àrees i del nombre de regidors 
amb dedicació exclusiva, així com dels 
càrrecs de confi ança o la reducció de 
despeses destinades a premsa i publica-
cions, dietes i desplaçaments, activitats 
lúdiques, estudis i treballs tècnics i con-
ferències o cursos.

El Partit Popular de Mataró vol 
els llibres de text gratuïts

El Partit Popular demana 
que l’Ajuntament subvencioni 
els llibres de text als escolars 
mataronins

REDACCIÓ

‹

ARXIUSubvenció pels llibres escolars



Ana Pozo

Economista

Pau Gonzàlez

Politòleg

“El més fàcil en dies d’exageració numèrica 
és caure en el cau del paradigma” va dir un 
director d’una famosa empresa amenaçada 
per un mal dia de borsa, d’aquells que ame-
nacen l’empresa i l’economia d’un país. Eren 
temps de mans lligades amb el petroli. Ara no 
les teníem lligades però sí que inconscient-
ment vam avançar pel camí que s’allunya de 
la productivitat i s’acosta a un mercat primari 
com va resultar ser l’immobiliari.

La jugada la van fer els que juguen amb 
la banca amb el que se n’ha dit especulació. 
Consisteix en vendre el que no es té en base 
a un benefi ci que calcules respecte el que 
creus que valdrà. Canvien els condicionants, 
la cosa val menys i no tens els recursos que 
volies oferir. Perds el que no tens i, el pitjor, 
no hi ha líquid ni diner real.

La crisi actual és culpa d’un sisterma de 
facilitats hipotecàries als Estats Units però 
també del model economic d’una Europa 
endogàmica, poc oberta, condemnada al 
proteccionisme de vici. O s’aposta per la pro-
ductivitat del sector privat o Europa tornarà a 
fer bona la dita aquella de quan Amèrica té 
fred, Europa ja està constipada. No pot caure 
en vells errors, ha d’enterrar la intervenció i 
la planifi cació i no alarmar-se. I el proper cop  
podrà fer-ho millor. 

Algun cop n’aprendrà.

‘No podem caure al para-
digma de la intervenció’

FALTA PRODUCTIVITAT

‘El capitalisme ha quebrat, és 
un abans i un després’

L’ESPECULACIÓ S’HA D’ACABAR

La crisi econòmica declarada a partir del 
naufragi financer d’Estats Units (que ens 
arrossega així a tots) és un abans i un 
després en la història política i sobretot 
econòmica, representa un canvi total de 
situació en la qual el capitalisme salvatge 
sembla que podria quedar més que enter-
rat. Va ser una senyora sacsejada la que el 
1929 va fer trontollar el món per obrir la 
dèbil via Keynesiana i ara el ‘Crash’ (que 
deia La Vanguardia dimarts) el que repre-
sentarà un canvi total.

Un món sostenible no pot arrelar el 
pes de tot el seu edifici financer en 
l’especulació de pocs en pro del treball 
de molts. Aquí érem molts els que treba-
llàvem, no menjàvem el pastís mentre un 
tercer, d’americana de marca i corbata de 
colors sedosos, venia el postre a ves a sa-
ber quin preu. He fet una metàfora, però 
és il·lustrativa.

Darrera la il·lusió immobiliària a l’ombra 
volguda dels que manen i mamen a la 
vegada de la mamella especulativa, el 
capitalisme ha devorat el seu propi crea-
dor i amenaça el pare de tots els estats. 
Podem fer pedaços o podem admetre la 
realitat, el capitalisme ha quebrat.

CULPES DE LA CRISI



Els treballadors dels pàrquings 
públics van a la vaga

El treballadors dels dos pàrquings pú-
blics de la Plaça de Tomás i Valiente i 
del Parc Central van a la vaga el dia 3 
per protestar per les condicions laborals 
que se’ls imposa. Així ho va anunciar un 
comitè de vaga que encapçalen Juan De 
la Rosa i José Antonio Domínguez. 

La vaga és sense serveis mínims i 
l’anuncien permanent fi ns que se solu-
cioni el condicionant que l’ha provocat: 
a saber, que l’empresa EYSA, fi lial de 
Fomento de Construcciones y Contratas 
obliga els treballadors a dur a terme una 
tasca fora del plec de condicions i que 
posa en perill la seva vida, segons mani-
festen els treballadors que s’acullen al 
dret a vaga i que deixaran sense personal 
dos aparcaments d’important volum de 
vehicles. En total són 5 els treballadors 
que aniran a la vaga.

El problema, a Tomás i Valiente
“El problema es localitza al pàrquing de 
Tomás i Valiente, que és de l’empresa 
municipal GINTRA i els treballadors del 
Parc Central també tancarem en soli-
daritat” explica De la Rosa. Segons el 
comitè de vaga manifesta fa setmanes 

que l’empresa EYSA els ha encomanat 
una tasca “molt perillosa que no podem 
explicar, però tenim clar que no la farem, 
amb el preu de la vida no s’hi juga” ma-
nifesta De la Rosa. 

El paper de l’Ajuntament
Per això es declaren en vaga, per la pròpia 
feina que se’ls encomana, perquè aques-
ta no està legalitzada i per intentar que 
l’Ajuntament faci de mitjancer en aques-
ta problemàtica. “De moment l’Alcalde 
no ens ha volgut rebre però confi em en 
què GINTRA faci de mediador” explica 
el mateix treballador. 

L’adjudicació de la gestió dels pàr-
quings públics per part de GINTRA, 
depenent de Via Pública, a EYSA col·loca 
l’Ajuntament en la mera intersecció del 
problema.

Vaga permanent
La vaga afectarà el funcionament dels dos 
pàrquings citats ja que els treballadors no 
hi seran. “Els pàrquings funcionaran però 
si hi ha un problema amb la màquina 
nosaltres no hi serem per arreglar-lo, la 
nostra postura és ferma i no treballarem 
fi ns que no es legalitzi la situació i les 
nostres vides no corrin perill a l’hora de 
treballar” va dir De la Rosa.

El PP reclama la reducció 
de despeses ‘inútils’ per 
invertir en polítiques socials

Demana la supressió del butlletí 
i de partides de la ràdio i la TDT
‹Acusen l’empresa que 

els contracta de posar en perill 
la seva vida

‹

El grup municipal del PP ha presentat un 
pla d’austeritat al govern municipal per-
què redueixi despeses de l’Ajuntament 
que consideren que són ‘inútils’. Els 
populars veuen innecessàries partides 
destinades al butlletí i la ràdio munici-
pals o al canal públic de televisió digital 
terrestre, alhora que reclamen aprofi tar 
aquests recursos per invertir-los en po-
lítiques socials. En aquest sentit, el PP 
proposa reservar una partida d’uns tres 
milions d’euros per fi nançar els llibres 
de text als 15.000 escolars que hi ha 
a la ciutat. El portaveu dels populars a 
Mataró, Pau Mojedano, assegura que 
‘només amb el que costa el butlletí mu-
nicipal ja es podria fi nançar’.

Polítiques socials contra la crisi
El portaveu dels populars a la ciutat, 
Pau Mojedano, diu que en períodes de 
crisi econòmica les polítiques socials 
com aquesta ‘és quan prenen més sen-
tit’.  ‘Només amb el que costa el butlletí 
municipal ja es podria fi nançar els lli-
bres de text’, assegura Mojedano, que 
ha titllat aquesta publicació de ‘propa-
ganda del govern’. 

A més d’aquesta, el portaveu del PP 
ha retret al govern municipal altres des-
peses ‘innecessàries’ com la d’alguns 
salaris de regidors. Mojedano diu que 
és una ‘barbaritat’ separar les compe-
tències de Gent Gran de la regidoria de 
Benestar Social per ‘tenir ocupada’ una 
regidora, en clara al·lusió a la socialista 
Núria Aguilar. REDACCIÓ

REDACCIÓ

XÈNIA SOLAEls pàrquings afectats: a la plaça Tomàs i Valiente i al Parc Central

ARX.La despesa en TDT és ‘inútil’ pel PP





Música        
Divendres 3 d’octubre. Concert: "VINODELFÍN". 
Aquests barcelonins consegueixen l’equilibri 
entre l’indie i el mainstream a base de lletres 
preciosistes i melodies directes. 

A les 22h a la Sala gran Clap (c/ Serra i Moret, 6). 
Preu web i punts habituals: 5€. Taquilla: 8€.

Divendres 3 d’octubre. Recital: MONSERRAT CABA-
LLÈ I MONTSERRAT MARTÍ. Recital a benefi ci 
de l'AFAM (Associació de Familiars Alzheimer 
Maresme). 

A les 21h al Teatre Monumental (La Riera, 169). 
Venda de localitats al PMC, a l'AFAM, i una hora 

abans a la taquilla del teatre.

Dissabte 4 d'octubre. Mil·lenari de Santa Maria: 
"PILAR ADAN". Recital a càrrec de la soprano, 
acompanyada al piano per Marcel Olm.  

A les 21,30h a la Basílica de Santa Maria (Mataró). 
Entrada lliure

Dissabte 4 d'octubre. Concert: "PIGMY". Vicente 
“Willy” Macià ens presenta, amb motiu de 
la inauguració de l’exposició "Cuba", el seu 
particular pop folk psicodèlic.

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

Dissabte 4 d'octubre. Concert coral: "CANÇONS". 
10è aniversari de la Coral “La Nota”, a càrrec 
del Cor Infantil “Amics de la Unió” de Grano-
llers, dirigit per Josep Vila Jover.

A les 21h a l'Església de Sant Josep (Mataró). 
Entrada lliure

Divendres 10 d'octubre. Teatre: "GERMANES".
Adaptació de l'obra de Txèkhov: la mort del 
pare reuneix les tres germanes amb la seva 
família. Dramatúrgia i direcció: Carol López.

A les 21h al Teatre Monumental (La Riera, 169). 
Platea: 22,50€. Amfi teatre: 18,50€.

Dissabte 11 d'octubre. Teatre: "SUEÑOS". Espec-
tacle amb motiu de la "Trobada de grups 
de teatre amateur de la coordinadora del 
Maresme", a càrrec d’Alba Hayal.

A les 19h al Teatre Monumental (La Riera, 169).
Anticipada: 10€. Taquilla: 12€.

Diumenge 12 d'octubre. V Mostra de teatre amateur 
del Foment Mataroní: "VODEVIL". Representació 
de la comèdia d’Hugo Daniel Marcos, a càrrec 
del Grup de Teatre Segle XX.

A les 18,30h al Foment Mataroní (c/ Nou, 11). 
Entrada: 6€. Socis i jubilats: 5€.

Infantil        
Dimarts 7 d'octubre. L'HORA DEL CONTE: "La meva 
àvia té Alz... no sé què". Conte sobre la malaltia 
de l'Alzheimer, de Véronique Van den Abeele. 
A càrrec de Mercè Garcia.

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

Dimecres 8 d'octubre. L'HORA DEL CONTE: "Les 
fades". Conte per a infants que Mercè Rodoreda 
va escriure en la seva joventut.

A les 18h a la Llibreria Robafaves Jove                     
(c/ Nou, 27. Mataró)

Dimecres 8 d'octubre. Cicle Banc de Proves: 
"BRISK". Ritmes ràpids i guitarres accelerades 
defi neixen aquest grup.

A les 22h a la Sala Clap (c/ Serra i Moret, 6). 
Entrada gratuïta.

Dijous 9 d'octubre. Concert: "DUAL + SEN". Con-
cert de rock alternatiu d’aquests grups de 
Mataró i Granollers.

A les 22h a la Sala Clap (c/ Serra i Moret, 6). 
Entrada: 3,5€.

Divendres 10 d'octubre. Concert: "ANÍMIC".
Concert de pop folk amb composicions 
tranquil·les i hipnotitzadores.

A les 22h a la Sala gran Clap (c/ Serra i Moret, 6). 
Preu web i anticipada: 5€. Taquilla: 7€.

Divendres 10 d'octubre. CONCERT COMMEMORATIU 
DEL 25È ANIVERSARI DE LA CORAL PRIMAVERA 
PER LA PAU. S’interpretarà la cantata "Santa 
Maria de Iquique" del xilè Luis Advis, una peça 
emblemàtica de la formació.

A les 21,30h al Foment Mataroní (c/ Nou, 11). 
Entrada gratuïta

Teatre i dansa
Dissabte 4 i  diumenge 5 d'octubre. Teatre: 
"L’HABITACIÓ DEL NEN". Un drama sobre l'amor 
fi lial, de Josep M. Benet i Jornet. Direcció de 
Pere Vázquez.

A la Sala Cabañes. Horari: dissabtes a les 22h i 
diumenges a les 19h. Entrada: 8€. També dies 11, 

12, 18 i 19 d'octubre. 

elmésdestacatTeatre

De Josep Maria Benet i Jornet

Sala Cabañes estrena “L’Habitació del Nen”, un drama sobre 
l’amor fi lial i les relacions de parella. Pere Vàzquez debuta 
en la direcció teatral, amb aquest text on un home i una 
dona es lleven il·lusionats per a celebrar l’aniversari del seu 
fi ll. Particular escenografi a, en que el públic es troba enmig 
de l’habitació on es desenvolupa l’obra. Repartiment: Roser 
Montlleó (Mare), Jordi Romagosa (Pare) i Oriol de Ramon i 
Esteve Vallmajor (que s’alternen com a Nen).

A la Sala Cabañes. Dissabtes a les 22h i diumenges 
a les 19h.  Dies: 4, 5, 11, 12, 18, 19 octubre.

"L'HABITACIÓ DEL NEN"

Estrena: dissabte 4 d'octubre.

Un fragment de la imatge del cartell de l'obra

guia



Dimarts 7 d'octubre. Monogràfic: "PIRÀMIDES 
D’EGIPTE. MONUMENTS PER A L’ETERNITAT".
A càrrec de Maite Rada, membre de l’Escola 
d’Egiptologia. 2a conferència: "Evolució de les 
piràmides. De la mastaba a la piràmide esglao-
nada i d’aquesta a la piràmide de Keops".

A les 18h a la Sala d’actes de Can Palauet 
(c/ d'en Palau, 32). Preu: 3€ per sessió.                           

També dies 14 i 21 d'octubre.  

Dimecres 8 d'octubre. Aula d'Extensió Universitària 
AULES SÈNIOR DE MATARÓ. Conferència: "MU-
SICA: 250 anys de la mort de Georg F. Haendel". 
A càrrec de Joan Vives (professor d'Història 
de la Música, fl autista i redactor-locutor de 
Catalunya Música). 

A les 19,15h al Foment Mataroní (c/ Nou, 11).  

Dimecres 8 d'octubre. 50È ANIVERSARI DE L’IES 
ALEXANDRE SATORRAS. Acte acadèmic amb 
motiu de l’aniversari del centre educatiu.

A les 19h al Saló de Sessions de l'Ajuntament

Dimecres 8 d'octubre. SETMANA MUNDIAL DE 
LACTÀNCIA. Conferència "Criança respectuosa: 
pautes per educar els nostres fi lls i fi lles", a 
càrrec de Rosa Jové (psicóloga i autora del 
llibre "Dormir sin lágrimas").

A les 18h al Centre Cívic Pla d’en Boet                  
(c/Juan Sebastian Elcano, 6). 

Dijous 9 d'octubre. 7è Cicle d'Activitats Forma-
tives per a la Gent Gran: Conferència "EL MAL 
D’ESQUENA I L’AUTOMASSATGE". A càrrec de 
Assumpta Sal (metge del servei de rehabili-
tació ICS) i Alícia Macià (fi sioterapeuta del 
servei de rehabilitació ICS).

A les 17 a Can Palauet (c/ d'en Palau, 32-34).

Sardanes i danses 
Dissabte 4 d'octubre. BALLADA DE SARDANES. A 
càrrec de la cobla La Principal del Llobregat. 
En motiu de la 53 Festa de la Vellesa. 

A les 19,15h a la Plaça de Santa Anna (Mataró) 

Diumenge 12 d'octubre. DIADA DE L’ASSOCIACIÓ 
CULTURAL “ELS PLANELLS”. Ballada de sarda-
nes a càrrec de la Cobla Costa Daurada.

 A les 12h a la Plaça de les Tereses. A les 14,30h, 
dinar de Germanor al Casal de l’Aliança. 

Venda de tiquets al Bar del Casal. 
Preu del tiquet: 17€.

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

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

Dijous 9 d'octubre. CLUB GOMET VERMELL. Troba-
da literària per a nens i nenes a partir de 7 
anys. A càrrec de Yolanda Gómez.

Cada dijous a les 18h a la Bibloteca Pompeu Fabra.

Dijous 9 d'octubre. ELS DIJOUS A LA BIBLIO: "El 
Mag dels colors". Conte de Arnold Lobel. 

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

Cursos i tallers 
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

CURSOS DE LA CASA DE LA MÚSICA POPULAR. 
Inici: a partir 1 d'octubre. Cajón fl amenc: dimecres 
de 18h a 21h.Batucada jove: Dilluns a les 
19:30h. Gratuït.  

Per a inscripcions, cal trucar per telèfon al 93 798 
36 32 de 10 a 14h i de 16 a 18h. 

CURSOS ESPAI MUSICAL. Cursos per a infants i 
joves des dels 4 fi ns els 18 anys. Sensibilització 
artística (per a alumnes de P4 i P5). / Ini-
ciació musical (Per a alumnes de 1r i 2n de 
primària). / Fem música (Per a alumnes de de 
3r a 6è de primària i secundària).
Per a inscripcions als dos primers cursos, cal dirigir-
se a l’AMPA de cada escola o al web www.casade-

lamusica.com/espaimusical. Per a inscripcions del 
tercer, cal trucar per telèfon al 93 798 36 32. 

CURSOS DE DANSA I BALLS 2008-09. EL SAC 
AMBULANT  I  L’AULA DE MÚSICA MASAFRETS. Tastet  de 
Dansa  grega (3 sessions: dies 13, 20 i 27 d’ 
octubre de 21 a 22,30h), inscripció fi ns al 6 
d'octubre. Del  vals.....A  la  jota! (5  Sessions: 
dies  4, 11, 18  i  25 de novembre i 2  desem-
bre), inscripció fi ns el 28 d'octubre. 

Per a més informació: El Sac Ambulant, al 
telf.: 667794499 (Dani) o al correu electrònic: 

ballalajota@gmail.com Inscripcions: Aula de Música 
Masafrets (Palau Arnau, 3. Mataró). 

Varis           
Del 27 de setembre al 7 d'octubre. DIA INTERNACIO-
NAL DE LA GENT GRAN.
• Divendres 3 d'octubre: Taller de cuina al Casal 

de Gent Gran de la Llàntia, a les 16h (prèvia ins-

cripció). Exhibició de Tai-txí (17,30h) i de Country
(18,30h) al Casal de Gent Gran de l'Havana. • 

Dissabte 4 d'octubre: ball amb música en viu, 

a les 17h al Casal de gent gran de Cerdanyola. 

Sopar-ball a les 20,30h al Casal de l'UDP. • 
Diumenge 5 d'octubre: ball, a les 17h al Casal de 

gent gran de Cirera. • Dimarts 7 d'octubre, Diada 
de Germanor. Trobada entre els diferents casals al 

Parc Forestal, recollida amb autobús en els llocs 

habituals a partir de les 8’30 del matí.

Festes i fi res   
Dissabte 5 d'octubre. 53a FESTA DE LA VELLESA. 
A les 9,15h, celebració eucarística a la Capella 

del Col·legi Valldemia. A les 10h, concentració al 

Teatre Monumental. A partir de les 10,30h, Acte 

Principal: Lectura de la memòria (a càrrec de 

Joan A. Ferreras), Cant a la Vellesa (a càrrec de 

Xavier Ubach), Repartiment d'obsequis, Glossa de 

l'acte, Cloenda de l'acte (a càrrec de l'alcalde Joan 

Antoni Baron). Sorteig de premis en metàl·lic. Fi 

de festa amb l'actuació de Trio Bonanova (Maria 

Teresa Vert, soprano; Gabriel Blanco, tenor; Daniel 

García, piano).

Dissabte 4 d'octubre. CORRELLENGUA 2008.
Activitats festives i culturals organitzades  
anualment amb l’objectiu de promocionar i 
difondre la llengua catalana.
Des de la plaça dels Bous, a partir de les 17,45h: 

cercavila de gegants pels carrers del nucli antic 

de la ciutat. Plaça de l’Ajuntament, a les 19h: acte 
institucional i rebuda de la Flama de la Llengua. 
Lectura del manifest a càrrec de l’actriu Anna Lluc 

i animació infantil a càrrec del grup País de Cotó.

Excursions 
AGRUPACIÓ CIENTÍFICO EXCURSIONISTA DE MA-
TARÓ. El Carreró, 39. Telf: 93.790.27.30.
SORTIDES COL·LECTIVES 2008: 

· Diumenge 19 d'octubre: Montseny - Riells 
- Santa Fe.

Rutes i visites guiades 
Dissabte 4 d'octubre. VISITA AL MUSEU ARXIU DE 
SANTA MARIA.

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

Llibresi conferències
Dimarts 7 d'octubre. CLUB DE LECTORS PLA D’EN 
BOET. Creació d'un club de lectors, on periòdi-
cament es seleccionaran i comentaran obres 
literàries, i s'organitzaran cafè-tertúlies.

A les 20h al Centre cívic antic Pla d'en Boet. Per a 
més informació: telèfon 93-757.76.52 



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.

Fins el 12 de novembre. 

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

· Impactes. Pintures de Xavier Ubach.
Fins al 19 d'octubre.

· L’eròtica del vidre. II trobada nacional 
d’artesania Catalònia.

Del 2 al 19 d’octubre.

SALA D’EXPOSICIONS CASAL NOVA ALIANÇA. c/ 
Bonaire, 25. Mataró. 

· Ad Hoc. Exposició d'Antoni Luis.
Fins el 5 d’octubre.

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

Més enllà de l’objecte. Un cicle vital a les 
col·leccions del Museu de Mataró.

Inauguració el dissabte 4 d'octubre a les 19h.                   
Fins al 13 de setembre de 2009.

· J.A.C. / 1977. El quadern d’homenatge a 
Jaume Arenas.

Al Menjador. Inauguració el dissabte 4, a les 19h.
Fins al 14 de desembre.  

· Josep Maria Codina. 
A la Sala 1. Inauguració el dissabte 4, a les 19h.

Fins al 14 de desembre. 
· Raül Roncero. Interiores por sólo 1,5€.

A la Sala 2.  Inauguració el dissabte 4, a les 19h.
Fins al 9 de novembre. 

· Santi Erill.
A la Galeria. Inauguració el dissabte 4, a les 19h.

Fins al 9 de novembre. 

CENTRE CÍVIC DE CERDANYOLA. Avda. Ramon 
Berenguer, 82-84. Mataró.

· La geografi a humana del gran Drac. Fotogra-
fi es de Sergi Bernal sobre la Xina rural.

Del 6 al 17 d’octubre.

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

· Escultures i dibuixos. De Manuel Cusachs.  
Fins al 19 d'octubre.

CENTRE CÍVIC EL GORG. Casal de Gent Gran de Sant 
Vicenç de Montalt. 

· "160è aniversari del primer Ferrocarril 
d'Espanya". Cedida per Josep Maria Canal.

De l'1 d'octubre al 30 de novembre.

ATENEU CAIXA LAIETANA. c/ Bonaire, 3-5. Mataró.
· Col·lectiva Sant Lluc 2008. Dibuix, pintura, 
escultura, ceràmica, esmalts...

Fins el 19 d’octubre.

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

Fins a fi nals d'octubre. 

ESPAI ENBLANC. c/ Lepant, 56. Mataró.
· Ramon Torruella. Dibuixos a la tinta xinesa. 

Inauguració divendres 3 a les 19,30h.                 
Fins al 22 d’octubre.

COMUNA DE L'ART. Camí Ral, 351. Mataró.
· Cuba. Exposició de fotografi es sobre Cuba 
de Cristina Amposta. 

      Inauguració dissabte 4 d'octubre a les 19h. 
De l’1 al 31 d’octubre.

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

· Rodalies 2. Mataró: Processos identitaris. 
Anna Estany. Exposició d’art contemporani.

Inauguració el divendres 10 a les 20h.                
Fins el 7 de desembre.

MUSEU DE MATARÓ.  El Carreró, 17. Mataró. 
· Art religiós del Museu de Mataró. Dins cele-
bració del Mil·lenari de Santa Maria.

Fins al 26 d’octubre. 

BIBLIOTECA POMPEU FABRA. Pl. Occitània, s/n.
· 15 anys de Voluntaris per al Futur.

Del 30 de setembre al 10 d’octubre. 

Pintura elmésdestacat

Fins el 26 d'octubre.

Exposició de pintura de l'artista Esther 
García Tarrés, nascuda a Banyoles i resident 
a Sant Andreu de Llavaneres.

Inauguració divendres 3 a les 19,30h. 

"Essència de paisatges"

Museu Arxiu de Can Caralt       
(Sant Andreu de Llavaneres)"Colors", 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



 ASSOCIACIÓ DE JUBILATS I PENSIONISTES DEL 
MARESME UDP. Plaça del Forn del Vidre nº 1. 
93.790.36.72 Mataró.
• 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 diven-
dres, petanca.• Cada dijous, bingo. • Taller gratuït 
de pintar Mandales i Manualitats de targeteria. • 
Excursions: Dia 16 d'octubre, Igualada, casc vell i 
visita a la fàbrica de ceràmica. Dia 13 de novembre, 
Teatre Museu Dalí i visita a Figueres. Dia 11 de 
desembre, Pre-nadal a Platja d'Aro, visites a Castell 
d'Aro i Castelló d'Empúries. 

ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN LA GATASSA. 
Avinguda de La Gatassa, 43. Mataró. Telf: 
93.757.87.30.
• Ball amb música en viu, dimecres 1 d'octubre a 
les 16,30h. Preu: 2€.

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/ Bo-
naire). • Cada diumenge del mes, melé de petanca 
a les pistes del Casal.  

ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN DEL PARC. 
c/Corregiment, 28.  93.757.13.17. 
• BALL: cada diumenge, música en directe. • Ca-
minades Matinals: cada dimarts, sortida des del 
Casal a les 9h. • Bingo, cada divendres a les 17h. 
• Petanca, de dilluns a divendres, matí i tarda. • 
CURSOS: Informàtica, Català, Puntes de Coixí, Balls 
de Saló, Artesania Tèxtil, Dibuix i Pintura, Relaxació, 
Manualitats i Modisteria. • Un dijous al mes a les 17h, 
cafè-tertúlia amb la projecció d'una pel·lícula.

CASAL MUNICIPAL DE GENT GRAN DELS MOLINS. 
c. Mare de Déu dels Angels,16.
• Exposició de Manualitats: del 29 de setembre al 
4 d’octubre.

ACTIVITATS DE LA UGT SINDICATO DE JUBILADOS 
Y Pensionistas del Maresme. Pl. de les Tereses, 
17. 93.755.14.17.
• OCTUBRE: Dia 12, gran Castanyada per Verdú i 
Guimerà. • Dies 18 i 19, descobrir Camprodón. • Dies 
25 i 26, cap de setmana a Andorra (excursió matinal 
diumenge). • Dia 30, de compres a Andorra. 

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. 

ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN DE CIRERA. c/ 
Frederic Mistral, 8. Mataró.
• Ball amb música en viu: diumenge 5 d'octubre a 
les 17h. Preu: 2€.

CASAL DE LA GENT GRAN DE L’HAVANA. Camí 
Ral, 163. Mataró. Telf.: 93.169.67.47.
• Activitats matins: Gimnastica pasiva i de mante-
niment / Patchwork / Informàtica / Tall i confecció 
/ Tai-Txi • Activitats tardes: Ball de saló / Taller de  
català / Pintura sobre roba / Pintura i dibuix / Cada dia 
jocs de taula. • Excursió cultural mensual.

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.

Per enviar informació: 
Mataro@totmataro.cat 

Preguntes freqüents 
sobre el Botox (Vistabel©)
• Què és Vistabel®?
És toxina botulínica. És una proteina 
purifi cada derivada d’un bacteri. Quan 
s’usa per al tractament de les arrugues 
d’expressió, la quantitat que s’aplica 
és tan petita que és completament 
innòcua.
• Com actua?
Vistabel ® relaxa el múscul, atenuant les 
arrugues i marques d’expressió provoca-
des per la contracció muscular.
• Quant temps suposa el tractament?
Generalment després de la primera con-
sulta el tractament només comporta 15 
minuts. L’avantatge d’aquest tractament 
és que no ocasiona cap baixa laboral o 
social. Vostè pot tornar a la seva feina o 
a la seva activitat quotidiana sense cap 
problema.
• Com s’aplica?
S’injecta una petita quantitat al múscul 
que causa l’arruga. A causa de la petita 
mida de l’agulla i la poca quantitat de 
líquid que s’usa, el dolor de la microin-
jecció és mínim. Per tant no es requereix 
ni tan sols anestèsia local per a la seva 
aplicació.
• En quines arrugues pot aplicar-se?
Les zones més comunes són les arrugues 
de les celles, frontals i potes de gall.
• L’ús del Vistabel® pot canviar l’expressió 
de la meva cara?
NO. El producte només afecta la hiperac-
tivitat dels músculs de l’arruga tractada, 
la resta de la cara roman activa.
• Quant dura el tractament?
Normalment, el tractament és efectiu 
durant 3 o 4 mesos la primera vegada i 
uns 6 mesos les següents sessions.
• És un tractament segur?
Aquest tractament ha estat utilitzat 
durant prop de 30 anys en oftalmologia 
i neurologia amb gran èxit i seguretat. En 
arrugues el tractament es porta utilitzant 
al voltant de 10 anys. Poden donar-se 
alguns efectes secundaris però són molt 
lleugers i de durada molt limitada i afec-
ten només la zona d’injecció.
• Pot aplicar-se a qualsevol persona?
Pràcticament tothom pot usar-lo, només 
hi ha algunes limitacions en l’embaràs, 
lactància, o si pateix alguna malaltia 
neuromuscular o sensibilitat a alguns 
dels components.

DR. SEBASTIÁN MIR-MIR 
CENTRE CLÍNIC MIR-MIR

WWW.CCMIR-MIR.COM





L’habitació del nen està d’estrena. El 
proper dissabte la Sala Cabañes acollirà 
aquest “thriller psicològic”, tal i com l’ha 
defi nit el seu director Pere Vàzquez. El 
drama, escrit per Josep Maria Benet, té 
com a argument central les relacions de 
parella i l’amor fi lial. 

La història que dissabte es podrà veure 
a la Sala Cabañes té com a punt d’inici 
la feliç convivència d’un matromini en-
cara jove i el seu fi ll, el millor fi ll que 
una parella podria haver desitjat mai. 
Tanmateix, l’obra experimentarà un gir 
de 180º sobtadament amb la incursió a 
la trama d’una situació, d’un fet que ho 
canviarà tot. A partir d’aleshores, la por  
prendrà protagonisme en cadascún dels 
personatges.

 
D’actor a director
Pere Vàzquez va començar a pujar-se 
als escenaris per rebre les ordres dels 
directors des de ben jove. Ara, els papers 
s’han tornat i és ell qui dirigeix els passos 
que han de seguir els intèrprets. La Sala 
Cabañes el va veure créixer com a actor 
i el proper dissabte el veurà convertit en 
mestre d’obra.

El debutant en l’art de dirigir afi rma 
que “ha estat una experiència increi-
ble” i, alhora, un pas més en la seva 
carrera. 

L’habitació del nen 
s’estrena a Sala Cabañes

Pere Vàzquez debuta com a 
director a l’obra
‹

ESTEFANIA RUIZ

COMAS SOLER

La Cita 
L’habitació del nen
dirigida per Pere Vàzquez

Dissabte 4 d’octubre a les 22h 
A la Sala Cabañes

A Ibsen 
no li cal el lifting

Divendres passat el Monumental obria 
temporada amb la sala plena fi ns a dalt i 
el presagi de que la cubellada es repetirà 
en totes les altres obres programades. S’hi 
presentava ‘Espectres’, d’Henrik Ibsen, en 
la versió dirigida per Magda Puyo.  

El cafè, un encert
Dues hores abans de la representació, 
com a les temporades anteriors, hi va 
haver el cafè-tertúlia, una activitat cada 
cop més participada que permet fer una 
primera aproximació a l’espectacle i al 
seu procés de creació, a través de la 
conversa directa amb algun dels seus 
protagonistes. I aquesta va ser una 
ocasió de luxe. Perquè no només hi 
va comparèixer la directora, que és el 
que s’havia anunciat, sinó tota la com-
panyia. El col·loqui, doncs, que va ser 
portat afablement per en Carles Maicas, 
va permetre desentrellar algunes pautes 
del muntatge i, sobretot, argumentar la 
vigència d’Ibsen.

L’adaptació, no
Magda Puyo, parteix de la premissa que 
avui l’obra del dramaturg noruec no es pot 
dur a l’escena amb criteris “museístics”. 
D’aquí que hagi optat per uns ‘Espectres’ 
pretesament rejovenits amb retocs en el 
text, en les situacions i en els personatges. 
Però l’erra. Perquè el cert és que la versió 
que n’ha sortit –i que signa conjuntament 
amb en Carles Mallol– devalua el drama 
original d’Ibsen sobre la senyora Alving, 
la depravació del seu difunt marit i les 
seqüeles en el seu fi ll. I és que a base 

de tergiversacions costa empassar-se, 
per exemple, la moralina arbitrària d’un 
reverend Manders convertit en advocat 
mercantil o el furor uterí de la jove Regina, 
que més que de serventa sembla que li 
hagi tocat el paper de nimfòmana. Per no 
parlar dels incisos gratuïts de llenguatge 
groller o les referències extemporànies a 
fets escabrosos d’actualitat que esquitxen 
diverses escenes. En defi nitiva, massa 
desfi guracions, que són precisament el 
motiu que li ha reportat un munt de crí-
tiques negatives.

Joc escenogràfi c 
Més enllà, però, del caràcter discutible 
de l’enfocament i de l’adaptació que 
n’ha fet la Magda Puyo, s’ha de remarcar 
igualment la seva licitud, així com els ele-
ments interessants d’aquests ‘Espectres’. 
Que hi són. Començant pel treball rigorós 
en la direcció dels actors. O la interpreta-
ció, en especial la d’en Jordi Boixaderas, 
que resulta magistral. També és remar-
cable l’escenografi a d’en Ramon Simó. 
Feta de plafons de metacrilat, defuig la 
clau naturalista i és d’una simplicitat 
modèlica. Convenientment apuntada per 
la il·luminació, permet un joc laberíntic 
de transparències, de projeccions i de 
refl exos que serveix extraordinàriament 
a l’acció dramàtica i a les al·lusions fan-
tasmagòriques que hi dominen. I té, a 
més, un efecte especular molt suggeridor, 
quasi metafòric: ve a ser el mirall que ens 
retorna a nosaltres, espectadors del segle 
XXI, la plena vigoria artística i social de 
l’obra d’Ibsen. Una obra de més de cent 
anys que pels seus valors no necessita 
cap tractament cosmètic artifi ciós.

‘Espectres’ omple el Teatre 
Monumental fi ns a dalt
‹

CEDIDA





   

El quartet de Jordi Bonell tanca 
amb èxit les Nits de Jazz

Cues a l’entrada, gent de peu, i ni una 
cadira buida. Aquest és l’aspecte que pre-
sentava dijous passat el casal de l’Aliança. 
El motiu, l’últim concert de la temporada 
del “Nits de Jazz”, un cicle organitzat 
pel Big Sam Hal·ler Quartet Jazz que tot 
i estar als inicis, ja comença a veure els 
fruits de la seva feina. La cita escollida 
per a l’ocasió va ser el quartet de Jordi 
Bonell, una formació versàtil i animada 
que va entusiasmar el públic del casal. 
El quartet, liderat per la guitarra elèctri-
ca de Bonell i acompanyat per l’acústica 
d’Antonio Martínez, Jordi Coll al baix i Ro-
ger Blàvia a la bateria, actuava en aquesta 
ocasió per primer cop, però el cas és que 
la compenetració era evident.

Tot i així, el concert va tenir els seus 
alts i baixos, aquests últims marcats espe-
cialment per uns temes massa monòtons i 
balades que no van acabar de transmetre 
el que caldria. Per sort, el quartet va saber 
reaccionar amb el que millor sabien fer: el 
fl amenc i els temes marcats pel latin jazz. 

On el quartet va brillar de veritat amb una 
sonoritat molt genuïna, marcada per la 
guitarra acústica, i un toc molt original de 
la mà de les cordes elèctriques de Bonell. 
Aquest va demostrar, no només molta tèc-
nica, sinó també molta sensibilitat, amb 
uns començaments suaus i un ritme que 
pujava subtilment d’intensitat. Tot plegat 
sense restar protagonisme a la bateria, que 
va oferir poques improvisacions però segu-
rament les més espectaculars del recital.

‘Tornarem’
Des de l’organització, van agrair el suport 
del públic en aquesta primera edició del 
“Nits de Jazz” que a jutjar per l’alta qua-
litat del cartell i la resposta per part del 
públic, ha funcionat més que bé. L’aposta 
d’aquesta espècie de club de jazz selecte 
per a tots els públics, no era fàcil, però en 
tant sols una edició, ja es pot afi rmar que 
el certamen es pot fàcilment consolidar a 
la ciutat. De moment, i per anar fent boca, 
els del Big Sam Hal·ler Quartet Jazz van 
assegurar que de cara a l’abril vinent ja 
hi ha programada una oferta molt àmplia 
i van assegurar que doblarien el nombre 
de concerts.

L’organització reprendrà el 
festival la pròxima primavera 
doblant l’oferta de concerts

‹

LAIA BERNAUS

XÈNIA SOLA

Narcís Perich va disparar a tort i a dret 
amb el seu particular pop folky i va 
matar la nit, se la va fer seva. En un 
concert celebrat en un Clap més que 
correcte, notable de gent amb unes 200 
persones, aquest cantant d’Alella va de-
mostrar predicament i missatge musical 
de la mà dels seus companys de pisto-
les, la ‘Caravana de la Bona Sort’.

Tocava presentar disc i Perich ho va 
aconseguir amb el sempre murri recurs 
d’interposar versions i cançons anti-
gues. Un dels moment més curiosos del 
concert va ser l’irrupció de Perich guar-
nit de pistoler, literalment, amb tota una 
banda que agafa alguna reminiscència 
del folk més ranxero en algun paratge 
dels seus temes.

El concert va convèncer el públic de 
Perich, molt de la seva corda, que va 
aclamar els artistes. I no és fàcil portar 
200 persones al Clap.

El Dylan del Maresme
és profeta a casa seva

Narcís Perich aconsegueix 
omplir el Clap del seu públic
‹

ARXIU

Alguns dels assistents es van quedar 
sense cadira per la manca de previsió

Va ser una cita molt animada, 
adient per concloure el festival

La versió més que particular del 
‘Cant dels Ocells’

En algun moment les cançons 
sonaven massa similars

CUGAT COMAS



La resposta de Daniel va ser la se-
güent:

“A tu, oh rei, rei de reis, el Déu del cel 
t’ha donat el regne, el poder, la força i la 
glòria. I onsevulla que ells habitin, els 
fi lls dels homes, els animals dels camps 
i els ocells del cel, ell els ha posats entre 
les teves mans i t’ha concedit el domini 
sobre tots ells. Ets tu el qui té el cap d’or. 
I després de tu s’aixecarà un altre regne 
inferior al teu i de seguida un tercer reg-
ne que serà de bronze i dominarà sobre 
tota la terra. I un quart regne serà fort 
com el ferro perquè el ferro ho esbocina 
i ho capola tot, i com el ferro que trenca, 
ell els farà trossos i els trencarà tots, 
...però essent els dits dels peus en part 
de ferro i en part d’argila una part serà 
forta i una part serrà fràgil. ...I en quant 
aquests regnes tot caurà... tot serà una 
muntanya”. Ho trobareu a la Bíblia en 
el llibre de Daniel al Antic testament, al 
capítol 2 (Bíblia de la Fundació Bíblica 
Catalana). 

I així va passar. Els reis van anar can-
viant fi ns arribar a la destrucció per la 
seva fragilitat malgrat l’aparença forta. 

I si el lector o la lectora vol, també el 
somni dóna cabuda a l’aplicació no úni-
cament dels regnes, que és la societat, 
sinó de la individualitat. 

Cada individu té el seu punt fl ac. 
També en diem el tendó d’Aquil·les. I a 
partir del somni: “els peus d’argila”.

La supèrbia, l’orgull, el narcisisme, 
l’autocomplaença (tot l’or, diamants i 
ferro) de l’estàtua poden fer considerar 
a un ésser humà que és tot, ho té tot i ho 
pot tot. Però la realitat ja s’encarrega de 
fer-lo situar o tocar de peus a terra. Això 
es pot veure en somnis on s’estavellen 
persones, cotxes o d’altres andròmines. 

Per tant, un somni ens indica aspectes 
de la nostra vida. Certament, cal fer una 
bona lectura i diferenciar el text mani-
fest del tex latent. Es a dir, un somni 
és una traducció d’un original que no 
coneixem i que pot ser, a vegades, fàcil 
de conèixer.

Podem concloure dient: No hi ha 
somnis sinó persones que somien.

El somni del rei 
Nabucodonosor (i 2)...!

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



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



Essencialment un implant és una arrel 
artificial de titani pur col·locada en el si del 
teixit ossi del seu maxil·lar o mandíbula. 
Sobre aquest implant es fixa, en una segona 
etapa, la dent o les dents necessàries. 

Els implants són una manera segura i 
duradora de reemplaçar les dents que falten. 
Tant la funció com l’estètica de les dents 
perdudes poden recuperar-se plenament. 
És important que les condicions de salut 
generals siguin adequades per a rebre uns 
implants. També és important disposar 
de l’os adequat per a col·locar-los. Totes 
aquestes condicions han de ser analitzades 
per l’especialista, així com d’altres possibles 
solucions del problema que presenti. En el 
cas de no disposar d’un os suficient s’hauran 
de considerar altres tècniques complemen-
tàries, com per exemple la col·locació d’un 
empelt previ.
Com es col·loca un implant?
Generalment amb una simple anestèsia local 
es col·loca un petit cargol a l’os del maxil·lar 
o mandíbula (això és l’implant pròpiament 
dit). Estan fets d’un material molt resistent 
i lleuger (titani) que a més és extraordinària-
ment biocompatible. Generalment el posto-
peratori d’aquesta intervenció és molt lleu, 
ja que és essencial no traumatitzar l’os per 
a garantir una perfecta cicatrització. A partir 
d’aquesta cirurgia  es produeix el procés que 
anomenem “osteointegració” que consisteix 
en el creixement d’os en íntim contacte amb 
la superfície de l’implant, de manera que 
aquest quedi literalment soldat a l’os. Una 
vegada finalitzat el període d’osteointegració 
(que variarà segons el cas, pot durar uns 
mesos) el seu dentista prodecirà a construir 
la pròtesis definitiva, que quedarà fixada 
sobre els seus implants. El tipus de pròtesis 
i el sistema de subjecció dependrà de cada 
cas, ja que és diferent una pròtesis de moltes 
dents sobre diferents implants que, posem 
per cas, un implant unitari que suporta una 
única dent.

Una vegada completat aquest procés 
s’hauran de fer controls de seguiment mit-
jançant visites periòdiques. Resulta fonamen-
tal una higiene meticulosa i permanent, amb 
l’ús correcte del raspall i la seda dental.

Uns implants ben col·locats i de mida 
adequada a la càrrega que han de suportar 
tenen una llarga vida. L ‘implant que treballa 
correctament té una durada superior a la vida 
natural d’una dent.



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

     5     

  9 4 2    6  

 1 2  7  9    

  8   4    1 

   5 9    3  

 2  9 5     4 

  7     3   

  5 6 8   9   

        4

429

Psicologia
Llegir, igualment que escoltar o mirar, no 
sempre és agradable ni plaent. Però cal 
fer-ne ús -si més no- per anar pel món 
una mica informat del que s’hi esdevé. 
Que és molt i àmpliament divers. I tinc 
la impressió que com més avancem en 
el temps més preocupant. I no vull ésser 
apocalíptic malgrat que la coral sensata 
del món ja ens canti el preludi d’un futur, 
a girar la cantonada dels anys propers, 
molt inquietant.

Però no vull referir-me a la cosa magna 
sinó, simplement, a opinar sobre un tema 
repetitiu en les Revistes gratuïtes que són 
al nostre abast setmanalment. I aquest 
tema el fixo en els diversos escrits temàtics 
que es refereixen a la Psicologia. Haurà 
observat que els autors són professionals 
d’aquesta branca. I que, a més a més, 
d’una voluntat de divulgació i de guiatge 
hi ressona una lògica propensió a la publi-
citat pròpia.

És un tema transcendent, ja que la salut 
psíquica s’ha vist d’uns anys ençà molt 
afectada pel sistema de vida que entre 
tots hem implantat en la nostra vida. Ja 
no és, com en les pel·lícules d’Hollywood 
de mijant del segle passat, un tema dut a 
l’espectador amb un traç sorneguer i in-
substancial, sinó un problema que reclama 
una atenció fonamental.

I aquí, tornem al llegir. A llegir aquests 
textos setmanals. Per escriure amb solvèn-
cia cal posseir unes aptituds determinades i 
determinants, ni que sigui per a futileses.

Però escriure de psicologia, esdevé una 
funció molt delicada que requereix co-
neixement del tema, claredat d’idees per a 
donar-li una expressió conceptual correcta 
i aquell mecanisme mental capaç de fer-lo 
entenedor al lector. Alhora que la redacció 
sigui impregnada d’una magnitud literària 
que el faci atractiu.

No sempre el professional apte posseeix 
agilitats didàctiques. I és un risc que algun 
autor sigui mancat d’aquest do imprescin-
dible per dur a terme una benemèrita labor. 
Perquè, llavors, el resultat esdevé no única-
ment contradictori en l’esquema expositiu 
sinó que crea una confusió mental i obre 
un interrogant sobre l’eficàcia d’acudir a la 
consulta del signant de l’article.

Als divulgadors de psicologia els cal 
prendre consciència objectiva del grau de 
capacitat que posseeixen per a donar-ne un 
missatge clar i sòlidament congruent.

 ISIDRE JULIÀ -  MESTRE EN GAI SABER





Cinesa - Mataró Parc I 902 333 231 I Matinals: Diss. i festius
I En blau: Dis. i diu.I Golfes: Div. i diss.

Cinema Foment I 93 790 34 50  I Dill. 1ªsessió preu reduït 
I C/ Nou, 11

Cinemes Arenys I 902 101 008 I Golfa: Div., diss. i vigília de festiu

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

   Asesinato justo
   16,00 18,00 20,15 22,30 00,40 

 El niño con el pijama de rayas
   16,00 18,00 20,15 22,30 00,40 

  Refl ejos 16,00 18-18,15 20,20-20,30 22,40 01,00

 Vicky Cristina Barcelona (en català)

   16,00 18,00 20,15 22,30 00,40 

   La carrera de la muerte
   16,00 18,00 20,15 22,30 00,40 

  Babylon  18,00 20,15 22,30 00,40

   Sangre de mayo
   16,00 18,00-19,00 21,00dv. 22,00 00,00dv.-00,45 

  Tropic Thunder
   16,00 18-18,15 20,20-20,30  

 Atrapado en un pirado
   16,00 18,00 

  Los extraños    22,40 00,40
      

 Asesinato justo 12,15-16-18,15-20,30 22,45 01,00

 Babylon     16,00 18,10 20,15 22,20 00,30

 La carrera de la muerte 
 12,10 16,00 18,15 20,30 22,45 01,00

 Atrapado en un pirado  16-18,10-20,10  

 Refl ejos 12,10-16 - 18,15 20,30 22,45 01,00

 El niño con el pijama a rayas
 12,15 16,00 18,15 20,30 22,45 01,00

 Sangre de mayo 
 12,00 16-17,00 18,15 19-20,30 22,00 01,00

 El patio de mi cárcel   01,00

 Los extraños 17,00 19,30 22,00 00,30

 Passengers   22,20 00,30

 Che, el argentino 16,15 19,10 22,00

 Wanted (Se busca)  22,35 01,00

 Vicky Cris... 12,15-16-18,15 20,30 22,45 01,00

 Espíritu del bosque 17,00   12,15

 El tren de las 3:10      00,45

 Los Girasoles ciegos  20,15  

 La isla de Nim  17,00   12,10

 Viaje al centro de la Tierra  12,15-16- 18,00

 Caballero oscuro     12,00

 Mamma mía! 12,10-16-18,15- 20,30 22,45 01,00

 Stars Wars: The Clone Wars       12,15

 Wall-e 16,00 

Posdata: Te quiero 
 03 d’octubre  18,00 
 04 d’octubre  20,00
 05 d’octubre  18,00
 06 d’octubre  18,00

Una palabra tuya 
 03 d’octubre  20,15-22,10 
 04 d’octubre  18,00-22,15
 05 d’octubre  20,15
 06 d’octubre  20,15



Sinopsis Crítica de Cinema

Una més d’Eddie Murphy

Atrapado en un pirado. Brian Robbins. 
Estats Units. 2008

L’argument: Un home s’estrella al planeta 
Terra desorientat i confús. En realitat, però, 
d’home en té ben poca cosa. El que s’ha es-
tavellat contra el terra no és altra cosa que 
una nau amb forma d’ésser humà. Els seus 
integrants han fet el viatge a la Terra amb 
l’objectiu de salvar el seu planeta a costa 

de destruir el nostre. 
L’anècdota: El personatge de Dave 

Ming Chang interpretat per Eddie Mur-
phy presenta moltes similituds amb el 
personatge literari que Eduardo Mendo-
za va crear a la seva obra “Sin noticias 
de Gurb”. Tanmateix, aquestes sem-
blances es localitzen només a l’inici 
del fi lm.

Diagnòstic: Una comèdia que queda 
molt lluny de ser-ho. Així es pot defi nir 
la nova pel·lícula d’Eddie Murphy que a 
part de quatre gràcies repartides en hora 
i mitja, té poca cosa del gènere que la 
tipifi ca. A més, el personatge que interpreta l’Eddie torna a ser 
més del que ja havíem vist de l’actor fi ns avui dia. Continuen 
doncs el repertori ja conegut de ganyotes i la interpretació de 
més d’un personatge per part d’Eddie Murphy. Repetitiva, poc 
innovadora i amb uns efectes especials que deixen molt que 
desitjar, Atrapado en un pirado passarà sense pena ni glòria per 
les cartelleres espanyoles i americanes.

Efectes secundaris: Si el que voleu és riure fi ns que us facin 
mal totes les faccions de la cara aquesta no és la pel·lícula ideal. 
El meu consell: proveu amb una altra.

Fco. Javier Magro Romero
Eloi Figueras Trouwborst
Raquel Dominguez Muñoz  

Guanyadors del concurs 
de l’edició núm. 1352 

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:

‘Vicky Cristina 
Barcelona, Scoop 
i Match Point’

 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

Amb quina pel·lícula 
va guanyar l’Oscar el director 
de “Sangre de Mayo”?

Envia la resposta a l’adreça:

 

 



Sinopsis

La carrera de la muerte
Dir.: Paul WS Ander  -            
son. Int.: Jason Sta -          
tham, Tyrese Gibson, 
Ian McShane. 105min.
Argument: El tricampió 
de velocitat Jensen 
Ames és tot un expert 
a l’hora de sobreviure 

en el desèrtic paisatge en el qual s’ha 
convertit el país. Creu haver canviat de 
vida, però l’ex convicte és acusat d’un ter-
rible crim que no ha comès. La alcaidesa 
de Terminal Island li obliga a posar-se la 
màscara de Frankenstein, un favorit del 
públic al que sembla impossible matar, 
i li dóna dues opcions: competir o podrir-
se en una cel·la.   

Sangre de mayo

Dir.: José Luis Garci. 
Int.: Lucía Jiménez, Na-
ta lia Millán, Manuel 
Galiana. 162min.
Argument: El jove Ga-
br ie l  t rebal la  de 
caixista en una mo-
desta impremta de 

Madrid. La seva xicota, Inés, és una  noia 
bonica, òrfena, que viu a Aranjuez, aco-
llida pel seu oncle, don Celestino Santos 
del Malvar, humil sacerdot parent llunyà 
del poderós ministre Godoy. En la visita 
al ‘Real Sitio’ per a veure a la núvia, Ga-
briel coincideix amb l’històric motí del 
19 de març contra Godoy, el palau del 
qual és assaltat per la torba.

Refl ejos

Dir.: Alexandre Aja. Intreprets: Kiefer 
Sutherland, Paula Patton, Amy Smart. 
110min.

Argument:  Ben Car-
son ha tingut dies 
millors. Ha passat 
gairebé un any des 
que l’inestable de-
tectiu fora suspès de 
la feina en el Depar-
tament de Policia de 

Nova York després d’haver disparat fa-
talment un altre policia que treballava 
d’incògnit, un accident que no només li 
va costar el seu lloc de treball, sinó que 
el va dur a l’alcoholisme i va deslligar 
l’ira que el va allunyar de la seva esposa 
i fi lls, havent de pernoctar ara en el sofà 
de la seva germana, a Queens.    

Asesinato justo

Direcció: Jon Avnet. 
Intèrprets: Robert De 
Niro, Al Pacino, Curtis 
Jackson. 100min.
Argument: La història 
comença quan els 
altament condeco-
rats detectius Turk i 

Rooster de la NYPD (Departament de 
Policia de Nova York) s’enfronten a la 
jubilació encara que cap dels dos està 
encara preparat per a això. Abans que 
“pengin” les seves plaques són cridats 
per a investigar l’assassinat d’un cone-
gut proxeneta, que sembla estar lligat 
a un cas resolt per ells en el passat. 
Igual que en el crim de llavors, la víc-
tima és un presumpte delinqüent i en 
el cos s’ha trobat un poema de quatre 
línies que justifi ca l’assassinat.     

Una palabra tuya

Direcció: Angeles Gonzàlez-Sinde. Intèr-
prets: Malena Alterio, Antonio de la Torre, 
Maria Alfonsa Rosso. 100min.
Argument: “Una palabra tuya” és el 
retrat de Rosario i Milagros, de dues 

vides corrents que 
d e s p r é s  d ’ a n y s 
d ’ e n s o p e g a d e s , 
il·lusió, por i rea-
litats, han donat 
forma al temor de 
no merèixer ser fe-
liços. En companyia 

de Morsa, les dues amigues recorren 
dues trajectòries vitals: una cap al 
no-res més cruel, des d’una actitud 
alegre i vitalista, i l’altra cap a un futur 
expectant des d’una vida redimida; i al 
mig el perdó.

Posdata: te quiero

Dir.: Richard LaGra-
venese. Int.: Hilary 
Swank, Harry Connick 
Jr, Gerard Butler. 
125min.
Argument: Holly Ken-
nedy és  bonica, 
intel·ligent i casada 

amb l’amor de la seva vida Gerry. Però 
un dia, la malaltia se l’emporta, i amb 
ell també se’n va l’esperit de Holly. Te-
rriblement trista, l’única persona que 
pot ajudar-la ja no és allà. Però el seu 
marit, molt previsor, li ha deixat cartes 
per guiar-la al seu camí.

Babylon. Direcció: Mathieu Kassovitz. 
Intèrprets: Vin Diesel, Melaine Thierry, 
Michelle Yeoh. 90min.

El niño con el pijama de rayas. 
Direcció: Mark Herman. Interprets: Vera 
Farmiga, David Thewlis, Rupert Friend. 
96min.

El patio de mi cárcel. Direcció: Belén 
Macías. Int.: Candela Peña, Verónica Eche-
gui, Ana Wagener, Violeta Pérez . 99min.





El Rebost de la Fina
Per tenir la qualitat del menjar d’un 
restaurant amb la comoditat de casa, 
res millor que acostar-se al Rebost de 
la Fina on podem triar entre un ampli 
ventall de plats que ens permeten des 
de solucionar el dinar d’un diumenge 
d’aquells que no ve de gust cuinar o 
fi ns i tot quedar bé amb els convidats 
en un sopar de dissabte a la nit. Aquest 
negoci familiar fa poc més d’un any que 
és obert amb la seva oferta de menjars 
100% casolans, ja que no utilitzen cap 
ingredient prèviament elaborat. Tot es 
cuina directament de la matèria prima, i 
a més molts dels productes utilitzats són 
ecològics. Com ens diuen ells mateixos, 
un dels secrets de la seva cuina és que 
tot es fa amb molt de “carinyo”, com si 
realment cuinessin per als seus.

Algunes de les especialitats de la casa 
són les croquetes casolanes de pollastre 
rostit –criat amb blat de moro–, els car-
gols guisats, el bacallà amb samfaina, la 
fi deuà o el pollastre rostit amb prunes. 
També podem solucionar el postre amb 
alguna de les seves especialitats en re-
posteria, per encàrrec poden fer fi ns i 
tot pastissos d’aniversari. A més també 
tenen plats vegetarians com la paella ve-
getariana, l’arròs amb tofu, els canelons 
de verdures o el cous-cous amb verdures. 
I també tenen sempre plats de tempora-
da, així com pollastres a l’ast, amb un toc 
especiat molt característic. Resumint, 
un lloc ideal on passar després de fer la 
compra a la Plaça de Cuba per solventar 
algun àpat del cap de setmana.



Tota la informació a www.portalmataro.com/restaurants

Cuetes de rap a la marinera

Especialitat de la casa

Elaboració:
Fem un sofregit amb la ceba, l’all i el 
tomàquet. S’afegeix el fumet i es fl am-
beja amb el conyac, llavors es passa pel 
xinès. El rap es fregeix a part, també es 

xefLA RECEPTA DEL xef
Ingredients
- Fumet de peix
- Picada d’ametlles i all
- Cues de rap
- Musclos
- Llagostins
- Tomàquet
- Ceba
- Una mica de conyac.

La recomanació del Xef
Per aquest plat la fina ens 
recomana un Cava Bartolí 
Brut Nature.

cuinen a part els musclos i els llagostins, 
i fi nalment s’ajunta tot amb el sofregit. 
Per postres, res millor que un bon mous-
se de xocolata.

El rebost de la fi na

Carrer de Cuba, 23, Mataró.
Tel. 639 624 314
Obert de dissabtes, diumenges i festius de 
11h a 15,30h. També treballen per encàrrec.



La Societat Protectora d’Animals 
munta uns encants solidaris

Després de la suspensió per possible 
mal temps la setmana passada, els En-
cants Solidaris de la Societat Protectora 
d’Animals (SPAM) tindran lloc aquesta 
setmana. 

Des de dimecres, dia 1, i fi ns avui di-
vendres, dia 3 d’octubre, l’equip de la 
protectora ha estat a la plaça de Santa 
Anna, de 9 a 21h, per vendre tot tipus 
de materials. Partint dels 50 cèntims, 
mig euro, es poden adquirir tota classe 
d’objectes de decoració per a la llar i jar-
dí, plantes i fl ors, música, llibres i molts 
altres objectes.

Diners pels animals
Els Encants Solidaris tenen com a ob-
jectiu recollir diners pels animals de la 

protectora, diners que s’utilitzaran per 
a llits, medicaments i millores en les 
instal·lacions dels refugis de la SPAM.

Mataró envia 9.000 euros 
a Cuba i Haití per pal·liar 
els efectes dels huracans

El compromís s’emmarca dins la 
campanya d’emergència
‹Els Encants Solidaris de la 

Societat Protectora d’Animals se 
celebren aquesta setmana

‹

L’ajuntament de Mataró farà una apor-
tació al Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament de 9.000 euros amb 
l’objectiu d’ajudar als territoris afectats 
pels huracans que van assetjar Cuba i 
Haití durant els mesos d’agost i setem-
bre. L’aportació s’emmarca dins de la 
campanya d’emergència engegada des-
prés dels fenomens meteorològics.

El Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament va fer una crida als 
ajuntaments per fer un enviament con-
junt que ajudi a pal·liar la greu crisi que 
viuen els habitants de les zones afec-
tades. Cal tenir present que els efectes 
dels huracans han mermat les oportu-
nitats, tant a mig com a llarg termini, 
de desenvolupament dels territoris de 
Cuba i Haití.

Compromís des de l’ajuntament
L’aportació econòmica de 9.000 euros  
està dins de les línies del Pla Director de 
Solidaritat i Cooperació al Desenvolupa-
ment. El document recull el compromís 
de l’Ajuntament per canalitzar la vo-
luntat dels ciutadans de col·laborar en 
situacions d’emergència, encara que 
no siguin dins les fronteres de la nostra 
ciutat. Així, l’Ajuntament potencia els 
seus recursos humanitaris.

Desastre a Cuba i Haití
Els huracans han deixat milers de dam-
nifi cats als dos països. Les tempestes 
tropicals, juntament amb els huracans 
Gustav i Ike, han pres la vida a 326 
persones, 50 desapareguts i prop de 
800.000 damnifi cats sobre una pobla-
ció de 8,5 milions d’habitants.

REDACCIÓ

Dimecres comença la celebració 
dels 50 anys del Satorras

En el transcurs d’aquest curs escolar 
l’Institut d’Eduació Secundària Alexan-
dre Satorras està d’enhorabona ja que 
celebra el seu 50è aniversari. Ja fa 
mig segle que va començar l’activitat 
d’aquest Institut que ha passat per tres 
seus diferents, a la Plaça de Cuba, a la 
Plaça dels Bous i fi nalment on és ara, a 
l’Avinguda del Velòdrom

El Satorras ha preparat un extens pro-
grama d’actes en el qual encara s’està 
treballant i que comença dimecres que 
ve a les set de la tarda al Saló de Sessio-
ns de l’Ajuntament de Mataró on es farà 
l’acte institucional de l’Aniversari. 

Els responsables dels primers anys
Serà una xerrada que presidirà l’Alcalde 
de la ciutat Joan Antoni Baron i el 
Director dels Serveis Territorials del 

Amb l’acte institucional amb 
motiu de l’aniversari a la Sala de 
Sessions de l’Ajuntament

‹

Maresme-Vallès Oriental, Josep Maria 
Fernández. Intervindran també Joan 
Roig, Secretari i Cap d’Estudis del CO-
PEM, Elvira Rocha Directora del mateix 
i Joan Pagès, alumne de la primera pro-
moció que va començar els estudis ja 
fa 50 anys. REDACCIÓ

X.S.Un dels animals de la Protectora

RED.

CED.La bilbioteca del Satorras
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HOQUEI PATINS OK LLIGA: Grup-
clima Mataró-Liceo de la Corunya. 
L’equip d’Ivan Sanz buscarà la seva primera 
victòria. DISSABTE DIA 4 A LES 21 HORES AL 
PAVELLÓ MUNICIPAL DE CIRERA

FUTBOL Tercera Divisió: Mata-
ró-l’Hospitalet. El Mataró rep aquesta 
setmana l’Hospitalet, el líder de la categoria 
que mai ha guanyat a Mataró. DIUMENGE A LES 
17 AL CAMP MUNICIPAL D’ESPORTS DE MATARÓ

FUTBOL Divisió d’Honor Juve-
nil: Mataró-Ciutadella. Intentaran la 
primera victòria de la temporada davant el 
Ciutadella de Menorca. DIUMENGE A LES 12:30 
AL CAMP MUNICIPAL D’ESPORTS DE MATARÓ

FUTBOL Primera Territorial: 
Cerdanyola-Premià de Dalt. Duel 
Maresmenc a casa. DIUMENGE A LES 12 AL CAMP 
MUNICIPAL DEL CAMÍ DEL MIG

BÀSQUET Lliga EBA: Platges de 
Mataró-Granollers. Els homes d’Albert 
Illa s’enfronten al Granollers, un dels equips 
forts de la categoria. DIUMENGE A LES 19 HORES 
AL PALAU JOSEP MORA

BÀSQUET Lliga Catalana Feme-
nina: Platges de Mataró-Cornellà. 
Les noies del Platges reben al Cornellà un 
equip que com les mataronines van perdre el 
primer partit de lliga. DISSABTE A LES 19 HORES 
AL PALAU JOSEP MORA

FUTBOL SALA Nacional B: Futsal 
Mataró-Manlleu. El Futsal rep diumen-
ge el Manlleu on intentarà sumar la seva 
primera victòria. DIUMENGEA LES 11:45 HORES 
AL TERESA MARIA ROCA

FORA DE MATARÓ

WATERPOLO Copa Catalunya fe-
menina: CN Mataró Quadis-Rubí. Les 
noies del CNM juguen els quarts de fi nal de 
la Copa Catalunya davant el Rubí, si guanyen 
dissabte a les 12 jugaran les semifi nals. DIVEN-
DRES A LES 16 HORES A MOLINS DE REI

HANDBOL Lliga Catalana 2a Esta-
tal: Gavà-Joventut Handbol Mataró. 
El Joventut Handbol Mataró vol seguir amb 
el seu exitós inici de lliga guanyant a la pista 
del Gavà. DISSABTE A LES 20:15 HORES A AL 
PAVELLÓ JAUME MARCH DE GAVÀ

HOQUEI PATINS OK Lliga: Maça-
net-GrupClima Mataró. Visita a la 
complicada pista del Maçanet. DIMARTS A LES 
21 HORES A MAÇANET

D
issabte passat l’estadi olímpic 
Lluís Companys de Barcelona va 
acollir el derbi entre l’Espanyol i el 

Barça. Però una setmana després del matx 
no es parla del bon joc, o de l’actuació 
de l’àrbitre ni de la “lliga prostituïda” del 
president de l’Espanyol, sinó dels greus in-
cidents que van passar a la graderia. Tot va 
començar amb el llançament de bengales 
dels seguidors més radicals del Barça cap 
a la graderia on hi havia els seguidors de 
l’Espanyol, i després alguns afeccionats de 
l’equip local de l’altra banda de l’estadi van 
trencar una valla del camp i van saltar a la 
gespa en direcció als seguidors blaugranes.

Tot plegat vergonyós i espantós, però 
la pregunta que tothom es fa ara és com 
van entrar les bengales al camp, si aquest 
mateixos afeccionats que les van llençar ja 
havien fet el mateix quan es dirigien cap al 
camp. Doncs bé, primer perquè els mossos 
que els van acompanyar fi ns l’estadi no els 
van detenir, i segon perquè el control de 
seguretat de l’entrada al camp de 
l’Espanyol va ser inefi caç i gaire-
bé inexistent. Ara tothom se’n 
farà ressò d’aquests fets, però 
d’aquí a unes setmanes ja no 
s’en parlarà més, i d’aquí un 
temps la violència tornarà 
al camp, tal i com va passar 
ara fa un any en el mateix 
derbi a l’estadi Lluís Companys.
Però aquest problema no el trobem 
només al camp  de l’Espanyol, sinó que 

Stop de la violència a l’esport

el podem trobar a qualsevol dels camps de 
tot l’estat. I si els clubs, la policia i els que 
manen no ho arreglen aviat, d’aquí a un 
anys anys els caps de futbol espanyols poden 
ser com els de Grècia o Itàlia, on ampolles, 
pedres i fi ns tot alguna moto han servit 
de projectils entre afeccions rivals.  Abans 
aquest problema també el tenien països 
com Anglaterra o Alemanya, però tant els 
clubs com la policia van posar fi l a l’agulla, 
i ara el “hooligan” que es passa de la ratlla 
és castigat i pot arribar a veure cada dissabte 
el partit del seu equip des del calaboç de la 
comissaria. Un cop dit això esperem que a 
qui els hi pertoqui posin fi l a l’agulla aquí i 
no haguem de veure més nens plorar en un 
terreny de joc.

El CE Mataró és notícia
Aquest dilluns el nostre CE Mataró va 

ser notícia, però malauradament ho va ser 
negativament. Ja que dilluns passat en la 

secció del futbol català, el Periodico 
de Catalunya, es va fer ressò 
de la greu crisi de molts clubs 
catalans, entre ells el Mataró 
que sembla que està a l’espera 
de vendre vivendes que li va 

cedir el seu antic patrocinador 
com a compensació després de no 

poder pagar a l’entitat el que s’havia 
acordat.  Els diners d’aquestes vendes 

aniran destinats  a pagar deutes.                                              
                                          EL TOT ESPORT

  ediToRiaLEDITORIAL aGeNdaAGENDA ESPORTIVA

PersoNatGeELPERSONATGE

L’estadi Lluís Companys va presenciar un actes innacceptables

PARTITS A MATARÓ
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destacat
Visita de l’Hospi 
El CE Mataró aquest diu-
menge rep l’Hospitalet, 
l’actual líder de la categoria. 
Els homes de Jaume Creixe-
ll que no van començar 
gaire bé el campionat tenen 
l’estadística de la seva part, 
ja que els visitants mai han 
guanyat a Mataró.

Bernat Muñoz
El jove jugador del Joven-
tut Handbol Mataró que 
encara es troba en edat de 
juvenil, va contribuir amb 
tres gols a la victòria de 
l’equip davant el Palau-
tordera. Sens dubte ens 
trobem amb un noi que 
serà el futur de l’entitat.

FET DESTACAT
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X.S.A prop de guanyar el Barceloneta

TENNIS TAULA ›› COPA ETTU

El CN Mataró 
Quadis eliminat 
de la Copa ETTU
L’equip portuguès va donar la sor-
presa i la darrera victòria contra el 
Fenerbahce no va servir de res

El Centre Natació Mataró Quadis va jugar el 
passat cap de setmana la segona ronda de 
la Copa ETTU a les seves instal·lacions i va 
caure eliminat de forma una mica sorprenent 
davant de dos equips que van sorprendre 
pel seu potencial, ja que disposaven d’un 
parell de xineses que havien jugat als Jocs 
Olímpics.

MATARÓ QUADIS PONTA DO PARGO1 3
El dissabte al matí el CN Mataró Quadis 
s’enfrontava al Ponta do Pargo de Portugal, i 
en un matx que inicialment es podia preveure 
com a còmode, va saltar la sorpresa ja que la 
xinesa de l’equip portugués Fu Yu va guanyar 
els seus dos punts, mentre que Neves aprofi -
tava que Marina Shaviryna estava una mica 
lesionada per anotar el tercer.

Els resultats van ser: Wu Xue- Ana Johnson 
3-2; Gàlia Dvorak- Fu Yu 2-3; Marina Shavyri-
na- Ana Neves 2-3; Wu Xue- Fu Yu 1-3.

FENERBAHCE PONTA DO PARGO3 1
En el segon matx, disputat el dissabte a la 
tarda, l’equip turc va superar el portuguès 
amb certa comoditat, gràcies a l’espectacular 
joc de la seva xinesa Hli Melek, molt millor 
encara que la de l’equip portuguès. 

MATARÓ QUADIS FENERBAHCE3 2
Els dos resultats produïts en els dos primers 
partits, obligaven l’equip mataroní a guanyar 
per 3-0 a les turques per classifi car-se per a 
vuitens de fi nal, i d’entrada semblava una 
cosa molt complicada.

En el primer matx Wu Xue va guanyar, 
però en el segon Hli Melek va imposar la seva 

superioritat davant Gàlia Dvorak guanyant 
per 3-0. Ja amb tot decidit, les jugadores de 
casa simplement van lluitar per una victòria 
honorífi ca que fi nalment van aconseguir.

Els resultats van ser: Wu Xue- Ya Nan 
Zhang 3-0; Gàlia Dvorak- Hli Melek 0-3; 
Marina Shavyrina- Meral Ali 1-3; Wu Xue- Hli 
Melek 3-1; Gàlia Dvorak- Ya Nan 3-2.

Passa el Fenerbahce
Amb aquests resultats l’equip classifi cat per 
a vuitens de fi nal ha estat el Fenerbahce de 
Turquia, suposant una lleugera decepció per a 
l’equip local ja que és la primera vegada que 
no se supera una eliminatòria jugada a les 
seves instal·lacions. Però quedant el bon sabor 
d’haver vist un tennis taula d’altíssim nivell.

XÈNIA SOLADvorak va caure davant la superioritat de la xinesa Hli Melek per 0-3

WATERPOLO ›› COPA CATALANA

El CN Mataró 
fa patir el 
CN Barcelona
El Quadis només va cedir al tercer 
quart

CN BARCELONA:  Aguilar, Campbell (2), Sziran-
yi (1), Ricardo Perrone, Marsal (2), Hernàndez, 
Howden, Esteller (2), Estrany, Mallarach (3), 
Rodríguez, Sullà.

CN MATARÓ QUADIS:  Jordi Fernàndez; Pau 
Bach, Fran Sànchez (1), Nick O’Halloran (1), 
Roman Blary (1), Josep Picas, Kiku Garcia (1), 
Víctor Fernàndez, Jordi Garcia (1), Pei Garcia, 
Marc Roca, Mako Dragevic (4).

PARCIALS:  2-4, 2-2, 5-2, 1-1 

En el primer partit ofi cial de la nova tempo-
rada disputat el passat dijous dia 25, en els 
quarts de fi nal de la 3a edició de la Copa 
Catalunya que es va disputar a Manresa, 
l’equip del Centre Natació Mataró Quadis va 
fer patir de valent el totpoderós Club Natació 

Barcelona, equip que compta pràcticament 
amb la mateixa plantilla de la temporada 
passada, i que acabaria sent subcampió 
perdent a la fi nal per un ajustat 10-9 davant 
de l’imbatible Barceloneta.

L’equip mataroní va fer un treball de 
gran intensitat, amb sortides al contraatac 
i circulacions de pilota molt ràpides i van 
col·locar un 2-4 en el primer quart, i un 2-5 
a l’inici del segon, davant la incredulitat del 
rival. Dragcevic amb tres grans xuts i Blary i 
Sànchez amb un altre, cada un havia obert 
una escletxa important. Al descans s’arriba 
amb 4-6 encara favorable. Però igual que ha 
passat en altres ocasions davant d’aquest 
rival, els cenebistes van acabar remuntant 
gràcies al seu gran potencial. Tot va decidir-
se en un tercer quart nefast. El Barceloneta, 
amb un contundent 5-2, va capgirar el 
marcador assolint el primer avantatge en el 
marcador (9-8). 

El darrer quart va ser duríssim. Ambdós 
equips varen notar la manca de ritme i varen 
baixar la seva efectivitat i les defenses es 
varen imposar als atacs d’una manera abso-

luta. Quan faltaven poc més de tres minuts el 
Quadis va poder empatar en una contra, i en 
canvi va ser Campbell qui va marcar el 10-8 
que decidia el partit faltant poc més de dos 
minuts. Kiku va fer el 10-9  en home de més, 
i encara mancaven 1’40”, el CN Barcelona 
va intentar aguantar el resultat, i en un últim 
atac del Quadis, Pau Bach, des de la boia i 
en situació molt forçada va llençar un xut 
duríssim que va sortir per ben poc.

 CN BARCELONETA  CN MATARÓ QUADIS10   9

tennis taula - waterpolotennis taula - waterpolo
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›› PRÈVIA DISSABTE, 20,15H , A GAVÀ.

HANDBOL ›› LLIGA CAT- 2A EST.

El Joventut Mataró 
doblega el 
Palautordera
L’equip groc-i-negre, amb un una 
gran defensa i una sensacional 
porteria, supera un altre dels can-
didats al títol 

JOVENTUT MATARÓ:  Ignasi Raluy i Carles Núñez 
porters; Teti Fuster (5), Bernat Muñoz (3), Ber-
nat Batlle, Sergi Rodríguez (6, 2 de p.), Marc 
Raga, Toni Busquets (5), Raul Mangas (4), Brais 
Lorenzo (2), Jaume Solé, Marc Fuster, Xavi Reyes 
i Ferran Rivera.

PALAUTORDERA:  Catarain i Abel Garcia porters; 
Puig, Sala (1), Planas, Manzano, Bonjorn (2), 
Orio (5, 1 de p.), Crivillé (5, 3 de p.), López, 
Magem (1), Comulada (4), Xorto i Pol (2).

PARCIALS CADA 5’:  0-0, 4-2, 6-3, 9-4, 10-5, 
12-9 descans; 12-12, 15-14, 17-15, 20-17, 
22-18, 25-20.

EXCLUSIONS:  4 de l’equip local i 3 de l’equip 
visitant.

XUTS A PORTERIA:  25 gols de 47 xuts del Joventut 
i 20 gols de 49 xuts l’equip visitant.

El Joventut Mataró va aconseguir la segona 
victòria a la Lliga Catalana superant el Palau-
tordera un dels més ferms candidats al títol 
i que la temporada passada havia deixat fora 
de l’ascens a l’equip groc-i-negre.

El partit va ser vibrant i d’una altíssima 
intensitat defensiva per ambdues parts, amb 

un 6:0 l’equip local i amb un 5:1 l’equip 
vallesà, i tots dos equips amb bons porters 
al darrere.

De forma especial va brillar Nacho 
Raluy, el porter local incorporat aquesta 
temporada procedent de l’OAR Gràcia de 
Sabadell, que als 22’ de joc només havia 
deixat que l’equip visitant marqués 4 gols 
després d’haver realitzat 20 llançaments. 
L’equip local a més resolia bé en atac 
i el marcador es va situar en un 10-4, 
que seria la màxima diferència del partit. 
Però al davant hi havia un gran equip que 
conduït pel veterà Aimar Orio, ex-jugador 
d’Asobal, va reaccionar arribant al descans 
amb un 12-9.

A la represa l’atac local es va bloquejar, 
amb sis llançaments consecutius fallats, i el 
Palautordera va empatar a 12, cosa que va 
obligar a Guiteras a demanar temps mort, 
quan només es portaven cinc minuts de la 
segona part.

Les pilotes van tornar a arribar als extrems 

locals, on Mangas i Teti Fuster van estar 
molt efectius, i un dels moments claus va 
produir-se amb 15-14 al marcador, quan 
el juvenil Bernat Muñoz va encadenar dos 
gols consecutius en poc menys d’un minut 
i va tornar a obrir el forat al marcador. El 
protagonisme va passar del més jove al més 
veterà, i Orio va replicar tornant a situar la 
diferència mínima.

La defensa groc-i-negra aleshores es va 
mostrar insuperable pel centre, que és per 
on atacaven més els visitants, Raluy es va 
entonar novament, encaixant un sol gol en 10 
minuts, i el marcador es va tornar a obrir amb 
tres bones accions de Busquets, permetent 
un fi nal relativament còmode, per arribar a 
una brillant i treballada victòria.

2a jornada 27 setembre
Manyanet- Sant Martí B ..........26-32
Banyoles- Salle Bonanova ......22-21
Vendrell- Gavà .............................30-25
Sant Quirze-GEiEG .....................24-25
Poble Nou-Terrassa ...................40-33
Sant Cugat- Bordils ...................27-29
JOV. MAT.-Palautordera ..........25-20

XÈNIA SOLATres bones accions de Busquets van obrir el marcador al fi nal del partit

3a jornada 4 d’octubre
Bordils- Vendrell
GEiEG- Palautordera
Salle Bonanova- Manyanet
Gavà- JOVENTUT MATARÓ
Sant Martí B- Sant Cugat
Terrassa- Banyoles
Sant Quirze- Poble Nou

A la tercera jornada destaca el 
partit que disputaran a Girona, el 
GEiEG i el Palautordera, els dos 
equips que la temporada passada 
van jugar la fase d’ascens i els dos 
equips que fi ns ara s’han enfrontat, 
i han caigut, davant del Joventut 
Mataró, però també serà interes-
sant veure si el Banyoles és capaç 
de continuar a dalt guanyant a la 
pista del Terrassa.

Però a nosaltres ens interessa el 
que pugui passar a Gavà el dissa-

 JOVENTUT MATARÓ  PALAUTORDERA25 20

bte a les 20:15 hores en un partit 
en el qual l’equip mataroní buscarà 
la seva tercera victòria consecutiva, 
davant d’un equip que a la primera 
jornada va superar àmpliament el 
Sant Cugat (39-28).

Els gavanencs en els darrers temps 
no han pogut superar mai l’equip 
groc-i-negre a la seva pista, però sí 
que ho van fer a la fase fi nal de la 
temporada passada aquí a Mataró 
(27-31). A la pista del Baix Llobre-
gat el Joventut ha sortit sempre 
guanyador, per 26-32 i 19-23 la 
temporada passada i per 32-36 en 
l’anterior. Són els tres únics partits 
jugats per l’equip mataroní en 
aquella localitat, que allà pels anys 
setanta havia arribat a viure hand-
bol de la màxima categoria estatal, 
i que després va estar durant molts 
anys a la 1a Estatal.

El Joventut Mataró busca la tercera victòriaNomés tres equips es mantenen imbatuts
›› CLASSIFICACIONS I RESULTATS

+ INFO A TOTMATARO.CAT

› CLASSIFICACIÓ

 PJ PG PE PP GF GC Pts
Bordils 2 2 0 0 61 47 4
JH Mataró 2 2 0 0 52 45 4
Banyoles 2 2 0 0 53 50 4
Gavàs 2 1 0 1 64 58 2
Poblenou 2 1 0 1 68 64 2
Palautordera 2 1 0 1 55 51 2
Adrianenc B 2 1 0 1 61 57 2
La Salle 2 1 0 1 52 50 2
Geieg 2 1 0 1 50 51 2
Vendrell 2 1 0 1 56 60 2
Terrassa 2 1 0 1 63 68 2
Sant Quirze 2 0 0 2 52 55 0
San Cugat 2 0 0 2 55 68 0
Manyanet 2 0 0 2 46 68 0

Nacho Raluy es va mostrar bri-
llant durant els primers i darrers 
minuts del partit, impedint 
que l’equip visitant marqués en 
nombroses ocasions.

LA CLAULA CLAU  La porteria

Victòria de l’equip B

A la segona jornada de 2a Ca-
talana, el sènior B del Joventut 
Mataró va aconseguir una àmplia 
victòria a Santpedor (18-25), 
refent-se així de l’ensopegada 
patida a la 1a jornada a casa. 

Demà dissabte reben el Sant 
Martí C, equip que també té 2 
punts.

›› 2a CATALANA
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›› PRÈVIA DIUMENGE 17 H, AL MUNICIPAL

FUTBOL ›› 3a DIVISIÓ

El Mataró ja fa 
tres partits que 
no guanya
El Palamós va aconseguir la 
primera victòria de la temporada 
davant d’un equip groc-i-negre 
que va badar massa

PALAMÓS. Bayona, Elies, Garagarza, Giró, Déu, 
Santi Celaya (Àlvaro 86’), Diego, Carmelo, 
Petalla, Marc Pujol (Pinilla 67’) i Raúl Guerrero 
(Teixidor 65’).

CE MATARÓ. Imanol, Lluís, Víctor Duran, Kiku 
Rimblas, Ivo, Matías Irace, Sauras (Enric 65’), 
Manu Carmona, Roberto Camacho, Juanjo (Sal-
vanyà 46’) i Ramon Rovira (Mechi 46’).

ÀRBITRE. Sr. Salas Montoro. Va ensenyar targetes 
grogues a Guerrero, Teixidor i Pinilla del Palamós 
i a Matías Irace, Víctor Duran, Salvanyà i Roberto 
Camacho del Mataró.

GOLS. 20’ Carmelo pentina a la sortida d’un 
córner i ni Lluís ni Imanol poden evitar el gol 
(1-0); 45’ Diego en bona jugada individual (2-0); 
46’ Centrada de Matías i rematada de ROBERTO 
CAMACHO (2-1); 75’ Falta que Petalla estavella 

al travesser i Pinilla atent remata el gol (3-1).

El Mataró va perdre en un camp que habi-
tualment no se li dóna massa bé, com és el 

del Palamós, davant d’un equip que encara 
no coneixia el triomf en tot el campionat, i 
d’aquesta manera ja frega la zona de descens, 
provocant un panorama força preocupant ja 
que el diumenge vinent ve l’Hospitalet, un 
dels màxims candidats al títol.

Les badades en defensa pesen
L’equip groc-i-negre, que continua buscant 
reforços i va fer debutar a l’equip inicial al 
fi txatge més recent l’argentí Matías Irace, va 
sortir a plantar cara i buscar la victòria que 
necessitava quasi tant com el seu rival, però 
a l’equador de la primera part ja va rebre el 
primer gol a la sortida d’un córner, i tot i 
que en tot moment el joc va ser igualat, amb 
domini altern, en el temps afegit va rebre el 
segon, marxant al vestidor amb un immeres-
cut desavantatge de dos gols.

Reacció sense continuïtat
A la represa, Creixell va fer dos canvis, i la 
reacció va ser immediata amb gol de Roberto 
Camacho al primer minut. Semblava que el 
Mataró podria donar la volta al marcador, ja 
que el mateix jugador va disposar d’una bona 
ocasió per empatar, però el Palamós va aturar 
la sortida mataronina i al contracop Pujol va 
posar en seriosos problemes a Imanol i Teixi-
dor va xutar fora en posició immillorable. 

El Mataró va continuar buscant l’empat, 
però sense crear ocasions, i els empordanesos 
les trobaven sense buscar-les, fi ns que Pinilla 
va marcar el tercer aprofi tant un refús del 
travesser en una falta, avançant-se a una 
lenta defensa groc-i-negra. I aquí el partit va 
quedar decidit.

}... CRÒNICA DE JGN

6a jornada 28 setembre
Cassà- Santboià .............................. 2-2
Blanes-Pobla Mafumet ................ 1-0
Amposta- Premià. .......................... 1-1
Palamós.- MATARÓ ...................... 3-1
L’Hospitalet- Espanyol B ............. 1-1
M. Vilajuïga- Reus .......................... 0-5
Vilanova-Manlleu... ........................ 0-1
Banyoles- Rapitenca.. ................... 2-2
Balaguer- Prat.. ............................... 1-1
Europa- Cornellà ............................ 1-1
Endarrerit
Santboià-Europa ............................. 0-1
L’empat entre els dos grans favo-
rits manté l’Hospitalet com a líder 
solitari.
I mentre el Mataró frega la zona 
de descens, la sorpresa la dóna el 
Blanes, situat en zona de “play-off”, 
quan fa unes setmanes el Mataró li 
va perdonar la vida al seu camp en 
un partit que l’equip groc-i-negre va 
dominar, excepte en un minut fatal.

XÈNIA SOLAEl Mataró va concedir massa facilitats a la davantera local

7a jornada 5 d’octubre
Cassà- Blanes
Pobla Mafumet- Amposta
Premià- Palamós
MATARÓ- L’Hospitalet
Espanyol B- M.Vilajuïga
Reus- Vilanova
Manlleu-Banyoles
Rapitenca- Europa
Cornellà- Balaguer
Santboià-Prat
L’Hospitalet no ha guanyat 
mai a Mataró
El diumenge hi ha un gran partit al 
Municipal ja que ens visita el líder, 
l’Hospitalet, un equip que, tot i el 
seu potencial en els darrers anys, 
curiosament no ha pogut guanyar 

 Palamós CE Mataró3 1

BaLanç
     Local   Empat Visitant
      10      6 0

BALANÇ MATARÓ- L’HOSPITALET

mai a Mataró: ni en 5 partits de 
preferent (4 victòries i 1 empat), 
ni en 8 de a 3a Divisió (3 victòries 
i 5 empats), ni en els 3 jugats a 
2a Divisió B, en que el Mataró va 
sortir-ne sempre triomfador.
També va ser victòria local el darrer 
partit jugat la temporada 2004-05, 
amb Creixell a la banqueta, i en el 
qual dos gols d’Àngel i Kiku Rim-
blas de penal, van doblegar l’equip 
riberenc que, com passa ara, 
arribava com a líder. La diferència 
és que en aquella ocasió el Mataró 
era el segon classifi cat i estava en 
plena ratxa triomfal, i amb els tres 
punts es va situar líder. Ara la cosa 
és ben diferent...

El Mataró rep l’Hospitalet, que és el líderEl Mataró frega la zona de descens 
›› CLASSIFICACIONS I RESULTATS

Classifi cació 3a Divisió
 PJ PG PE PP GF GC Pts
L’Hospitalet 6 4 2 0 11 5 14
Santboià 6 4 1 1 12 6 13
Blanes 6 4 1 1 12 12 13
Espanyol B 6 3 3 0 15 5 12
Vilanova 6 3 1 2 10 6 10
Europa 6 3 1 2 6 5 10
Reus 6 2 3 1 12 6 9
Prat 6 2 2 2 9 9 8
Cassà 6 2 2 2 6 6 8
Palamós 6 1 4 1 10 9 7
Balaguer 6 2 1 3 11 11 7
Cornellà 6 1 4 1 9 10 7
Manlleu 6 2 1 3 6 10 7
Miapuesta 6 1 3 2 7 13 6
Rapitenca 6 0 5 1 6 8 5
Amposta 6 0 5 1 4 6 5
MATARÓ 6 1 2 3 5 8 5
Premià 6 1 2 3 5 10 5
Banyoles 6 1 1 4 6 11 4
Mafumet 6 0 2 4 3 9 2 

L’equip groc-i-negre va 
patir les badades defensives 
en moments puntuals i que el 
Palamós va saber aprofi tar per 
emportar-se els tres punts.

LA CLAULA CLAU  Badades defensives

www MÉS INFO A totmataro.cat
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XÈNIA SOLAVan desaprofi tar un penal

FUTBOL ›› HONOR JUV.

La victòria no arriba

5a jornada 5 octubre
Girona- Espanyol
L’Hospitalet- San Francisco
Gramanet- Damm
Lleida- Cornellà
MATARÓ- Ciutadella
Badalona- La Salle
Europa- Ferriolense
Barça- Mallorca

Aquest diumenge el juvenil del CE 
Mataró rep la visita del Ciutadella 
de Menorca que és vuitè. Els ma-
taronins que són últims esperen 
sumar la primera victòria de la 
temporada per així sortir dels llocs 
de descens.

4a jornada 28 setembre
Cornellà- Gramanet ......................  2-1
Barça- Girona .................................  4-2
San Francisco- Espanyol ............  0-0
Damm- L’Hospitalet .....................  2-1
Ciutadella- Lleida ..........................  2-1
La Salle- MATARÓ .......................  3-0
Ferriolense- Badalona .................  4-2
Mallorca- Europa ..........................  3-2

Després de quatre jornades de lliga 
el Mataró és últim amb només un 
punt. La sorpresa del campionat 
l’està donant l’Espanyol que ja ha 
perdut un partir i n’ha empatat 
un altre. El Barça és el líder en 
solitari.

CLASSIFICACIÓ. Barça 12; Mallorca 
i Damm 9; La Salle i Cornellà 8; 
Espanyol, Ferriolense i Ciutadella 
7; Lleida i Gramanet 4; Europa, 
Girona i Badalona 3; San Francisco 
i L’Hospitalet 2; MATARÓ 1.  

›› 1A TERRITORIAL

Sortida complicada

4a jornada 5 octubre
Sant Ignasi- Júpiter
Vilassanès- Singuerlín
Alzamora- Lliçà d’Amunt
Santvicentí- Molletense
CERDANYOLA- Premià Dalt
Calella- Pineda
Martinenc- Lloreda
PB Anguera- Arenys de Mar
Sant Joan- Pomar

Aquest diumenge la Cerdanyola 
rep el Premià de Dalt en un dels 
molts derbis maresmencs que hi 
haurà a la categoria. Ara mateix els 
premianencs tenen sis punts, tres 
més que els mataronins que encara 
no han puntuat a fora.

3a jornada 28 setembre
Lliçà d’Amunt- Sant Joan ...........  1-0
Premià Dalt- Santvicentí .............  2-0
Júpiter- CERDANYOLA ...............  1-0
Pineda- Sant Ignasi ......................  1-0
Lloreda- Calella ..............................  1-0
Singuerlín- Martinenc .................  2-3
Arenys de Mar- Vilassanès .......  1-1
Pomar- PB Anguera .....................  0-0
Molletense- Alzamora .................  0-2

Després de tres partits la Cer-
danyola només ha estat capaç de 
guanyar a casa, mentre que les 
dues sotides que ha fet han acabat 
en derrotes per la mínima. El Lliçà 
d’Amunt que ho ha guanyat tot i és 
el sorprenent líder.

CLASSIFICACIÓ. Lliçà d’Amunt 9; 
Vilassanès i Lloreda 7; Premià Dalt, 
Alzamora, Júpiter i Santvicentí 6; 
Arenys de Mar i Martinenc 5; Sant 
Ignasi, Singuerlín, CERDANYOLA, 
Pineda i Sant Joan 3; Pomar 2; PB 
Anguera 1; Molletense i Calella 
0futcatcat.  

›› 2A TERRITORIAL

Més derbis

4a jornada 5 octubre
Badalona Sud- Tiana
Masnou AT- Penya Morera
Cabrils- Alella
PLA D’EN BOET- MOLINOS
Poble Nou- Llavaneres
Bufalà- JUVENTUS
LA LLÀNTIA- Argentona 
Canet- CIRERA
Premianense- Llefi à

Quan tant sols arribem a la quarta 
jornada de lliga ja trobem el tercer 
derbi de la temporada que enfron-
tarà el Pla d’en Boet i el Molinos. Els 
altres tres equips de la ciutat tenen 
partits complicats contra equips 
que han començat fort la lliga.

3a jornada 28 setembre
Penya Morera- Badalona S ........ 0-1
Alella- Masnou AT ......................... 3-5
MOLINOS- Cabrils ......................... 2-1
Llavaneres- PLA D’EN BOET ...... 4-0
JUVENTUS- Poble Nou ................ 2-1
Argentona- Bufalà ......................... 2-0
CIRERA- LLÀNTIA ......................... 5-1
Llefi à- Canet ..................................... 8-1
Tiana- Premianense ...................... 1-2

Després de tres jornades tots els 
equips mataronins ja han sumat 
un victòria. El millor classifi cat de la 
nostra ciutat és el Cirera que amb 
sis punts és quart. Llefi à, Badalona 
Sud i Argentona amb 9 punts són 
els tres líders.

CLASSIFICACIÓ. LLefià, Badalona 
Sud, Argentona 9; CIRERA, Penya 
Morera i Cabrils 6; Masnou At 5; 
Llavaneres i MOLINOS 4; LLÀNTIA, 
Tiana, Canet, JUVENTUS, Premia-
nense, Bufalà i PLA D’EN BOET 3; 
Alella i Poble Nou 0.  

FUTBOL ›› DIV. HONOR JUVENIL

L’equip continua sense 
guanyar  

MATARÓ. Fran, Busquets, Urbano, Paz, Carmona 
(Peque), Vila, Revenaque (Guti), Ruben, Jose, 
Mendoza, Carlos (Victor.

GOLS. 15’ Fran (1-0), 53’ Joan (2-0), 86’ Piña 
(3-0).

El juvenil del CE Mataró després de quatre jo-
randes de lliga segueix sense conèixer la vic-
tòria, i aquest cap de setmana passat va caure 
a les Illes davant la Salle de Mallorca. 

 LA SALLE                  MATARÓ3 0

FSALA ›› RESULTATS

›› 1a Estatal B
1a jornada 28 setembre 
Ràpid- Sant Cugat ......................... 4-4
Can Massuet- La Garriga ............ 5-4
Premià de Mar- Lloret .................. 7-7
Palau- Sabadell ............................... 4-3
Montmeló- Empuriabrava ........... 2-4
Manlleu- Riudellots ....................... 6-1
Blanes- FUTSAL MATARÓ ......... 8-6
Marfi l B- Arenys de Munt ........... 5-2

Debut a casa
Després de la primera derrota en 
el primer partit de lliga a Blanes, 
aquest diumenge l’equip rep el 
Manlleu, un equip que ve de 
guanyar 6 a 1 al Riudellots. 

2a jornada 5 octubre 
Sant Cugat- Marfi l B
La Garriga- Ràpid Santa Coloma
Lloret- Can Massuet
Sabadell- Premià de Mar
Empuriabrava- Palau
FUTSAL MATARÓ- Manlleu
Arenys de Munt- Blanes 
Riudellots- Montmeló

CLASSIFICACIÓ. Manlleu, Marfil B, 
Blanes, Empuriabrava, Can Mas-
suet i Palau 3; Premià de Mar, 
Lloret, Ràpid de Santa Coloma i 
Sant Cugat 1; La Garriga, Sabadell, 
FUTSAL MATARÓ, Montmeló, 
Arenys de Munt i Riudellots.  

›› TERRITORIAL CATALANA.

Sortida complicada
L’equip del CE Mataró de futbol 
sala, aquest dissabte a les 18:30 
hores, visita la pista del Llinars 
del Vallès, un dels camps més 
complicats de la categoria. Tot i 
això l’equip confi a jugar com el 
dia del debut, i amb la recuperació 
d’alguns dels lesionats per sumar 
els tres punts i seguir a la part alta 
de la classifi cació.

Els locals es van avançar al quart d’hora de 
joc amb un gol de Fran que encara deixava 
les coses més complicades pels mataronins. 
Però en l’últim minut de joc del primer temps 
el Mataró va disposar d’una pena màxima a 
favor, però Vila va fallar el penal.

A la segona part l’equip de casa va saber 
jugar bé les seves armes i amb dos ràpids 
contraatacs va sentenciar el matx. Tot i això el 
Mataró va tenir alguna ocasió per haver empa-
tat el partit, però com en setmanes anteriors, 
l’equip continua sense trobar porteria.
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CERDANYOLA. Raul, Alberto, Bakary, Manu, 
Jordi (David), Ruben, Fede, Rauls (Carlos), 
Antonio, Rafa, Vicente (Alberto).

GOLS. 5’ Raul (1-0).

La Cerdanyola va perdre al camp d’un dels 
històrics del futbol català en un partit on 
els mataronins van ser superiors, però que 
van perdre per la manca d’encert de cara a 
porteria. Tot i això el cos tècnic mataroní es 
mostra satisfet pel joc que va fer l’equip i per 
les millores que està fent aquesta plantilla tan 
jove. S’ha de recordar que la mitjana d’edat 
d’aquest equip que és inferior als 23 anys, 
i que en aquesta categoria i com a moltes 
altres del futbol territorial, l’experiència i el 
saber fer valen molts cops més que la tècnica 

No troben el camí  del 
gol
JÚPITER CERDANYOLA 1 0

›› PRIMERA TERRITORIAL

›› SEGONA TERRITORIAL

FUTBOL SALA ›› 1A ESTATAL B

El Futsal Mataró 
Comaina perd en el seu 
debut de lliga

BLANES-FUTSAL MATARÓ  8-6

FUTSAL MATARÓ. Marc, Isaac (1), Abdyck, Victor 
(2), Xavi cinc inicial; Gil (1), Sabas, Oscar (2), 
Miki, Gerard, Bravo.

El Futsal Mataró Comaina va començar la 
lliga amb derrota després de perdre a la 
pista del Blanes en un partit vibrant que va 
tenir 14 gols. El mataronins van sortir molt 
concentrats a la primera part, i gràcies a una 
defensa asfi xiant a tota la pista l’equip es va 
posar 0 a 2 amunt. Tot i això, els locals van 

reaccionar i va aconseguir arribar al descans 
perdent només per 2 a 3.

A la represa el Blanes ben aviat va fer 
l’empat, i minuts després, amb el Futsal amb 
un home menys per l’expulsió d’Abdyck, els 
locals feien el 4 a 3. A partir d’aquí el partit 
es va tornar boig, primer va empatar el Futsal, 
després els de casa feien el 5 a 4. Aquest 
cinquè gol va tocar la moral de l’equip que en 
un tres i no res es va veure 7 a 4 avall. Tot i 
això els homes de David Rivera van reaccionar 
i es van posar només un per sota, amb el 7 a 
6. Però quan només restaven 45’ segons pel 
fi nal, el Blanes va fer el 8 a 6 defi nitiu que 
deixava sense opcions als mataronins.

Territorial Catalana
Inici victoriós
MATARÓ- TEIÀ 3-2
MATARÓ.  Lope, Dario, Gigi, Leni (2) Rudi (1) cinc 
inicial; Bote, Xevi, Dani, Capilla, Guarnido.

El CE Mataró de futbol sala va començar la lliga 
amb una treballada victòria a casa davant del 
Teià. Tot i les moltes ocasions que van disputar 
els dos equips durant el primer temps, el resul-
tat momentani al descans era d’empat a zero 
gols. A la represa el teià es va avançar, però 
primer Leni i després Rudi van capgirar en el 
marcador. Poc després els visitants tornarien a 
posar la igualada, però a falta de dos minuts pel 
fi nal, Leni de doble penal feia el 3 a 2 fi nal.

CIRERA - LLÀNTIA 5-1
CIRERA. Mario, Alex, Martin, Pajuelo, Valiente, 
Juan, Sanchez, Abel, David, Chaco, Angel, 
Valero. També van jugar Dani, Cristian, Peque, 
Gómez.  

El Cirera i la LLàntia van disputar un derbi 
espectacular on es van veure fi ns a sis gols, 
i on sempre va primar l’esportivitat i el joc 
net entre els dos equips. Ambdós equips van 
sortir a l’atac sense reserves, però en aquest 
anar i venir de porteria a porteria va ser el 
Cirera qui va estar més encertat de cara a 
l’hora de marcar.

El dos primers gols del Cirera van ser de 
Pajuelo, que tot i ser defensa ja en porta cinc 
a la lliga. A més dels dos gols d’aquest partit 
del defensa cirerenc s’hauria de destacar un 
de tir lliure directe. Abans d’arribar al des-
cans Valero va fer el 3 a 0. A la represa els 
visitants enlloc de donar el partit per perdut, 

XÈNIA SOLALa Cerdanyola mereixia més

i la qualitat.
Els locals van sortir a per la victòria en 

els primers minuts i després d’una errada de 
marcatge en una sacada de banda, el locals 
van aconseguir l’únic gol del partit. A partir 
d’aquí i fi ns al descans la Cerdanyola va ser 
l’únic equip que va intentar jugar a l’atac, 
mentre que el Júpiter ja es conformava amb 
l’empat. Finalment es va arribar al descans 
amb l’1 a 0, després que el conjunt mataroní 
fes mèrits més que sufi cients per arribar a la 
mitja part amb empat.

A la represa els grocs van seguir portant 
el pes de la pilota i absorbint per complet 
la possessió de l’esfèrica, però en el futbol 
només tenint la pilota no es guanya, i tot i 
que l’equip va disposar de diverses clares 
ocasions per marcar el gol no va arribar mai. 

En els últims minuts de joc els locals van fer 
valer la seva experiència per aturar el partit 
i trencar el ritme de joc del conjunt visitant. 
D’aquesta manera l’equip segueix sense 
puntuar a fora de casa després d’haver jugat 
dos partits a fora. Tot i això, s’ha de dir que 
la imatge que ha donat l’equip en els dos 
desplaçamennts ha estat bona.

no es van rendir i al minut quatre del segon 
temps escurçaven diferències. Però la reacció 
va durar poc, ja que als pocs minuts Peque, 
que havia entrat en el segon temps, feia el 
4 a 1 que sentenciava el matx. En els últims 
minuts de joc i ja amb la LLàntia trencada en 
dos, Chaco va fer el 5 a 1 defi nitiu.

JUVENTUS – POBLE NOU 2-1
CIRERA. Andreu, Ruben, Castanyé, Enric, Pere, 
Jose, Rodri, Poli, Dani, Rimblas, Jordi. També 
van jugar Martin, Sergi i Corbellini. 

El Juventus va aconseguir la primera victòria 
de la temporada davant el Poble Nou, un dels 
equips forts de la categoria.

Els verds, que van fer un molt bon partit, 
van veure com el Poble Nou, mitjançant una 
pilota llarga a l’esquena de la defensa, feia el 
0 a 1 amb el que es va arribar al descans. A la 
segona part l’equip entrenat per Gabi amb els 

canvis fets al descans va guanyar presència 
ofensiva. Fruit d’això les ocasions de gol van 
començar a arribar, i gràcies  a un gran xut des 
de fora de l’àrea de Corbellini, que va entrar 
per l’escaire, l’equip va aconseguir l’empat. 
Més tard un gran xut de falta directa de Sergi 
va acabar al fons de la xarxa de la porteria 
defensada pel meta del Poble Nou donant els 
primers tres punts dels mataronins. 

LLLAVANERES - PLA D’EN BOET 4-0
PLA D’EN BOET. Miguelangel, Andrade, Gabi, 
Cristian (Luis), Gerard, Chias, Alex, Victor, 
Manolito (Jordi), Ivan (Delfi n), Pepe. 

El Pla d’en Boet va perdre al camp del Llava-
neres, en un molt mal partit dels mataronins. 
Els grocs en el primer temps van encaixar tres 
gols en nou minuts i a partir d’aquí el matx 
es va acabar. Durant la segona part de tràmit 
el Llavaneres va fer el quart gol.
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2a jornada 28 setembre
Olivar- Andorra ...........................73-71
Olesa- Navàs ................................86-74
Valls- Mollet ...............................  77-78
Igualada- Cassà ........................  52-67
Monzón- PLATGES  ...................98-78
Granollers- Santfeliuenc ..........81-83
Sedis- Viladecans  .....................69-78
Sabadell- Aragon  ................... 105-54

Tres dels grans a sota
Després de dues jornades de lliga 
el Platges ocupa la desena posició 
amb una derrota i una victòria.
Fins ara només cinc equips han 
guanyat els seus dos partits, Sa-
badell, Cassà, Olesa, Santfeliuenc 
i Olivar. Per altra banda la sopresa 
d’aquest inici de temporada és 
veure equips com l’Andorra, el 
Valls o l’Aragon, que l’any passat 
van lluitar per pujar de categoria, al 
capdavall de la classifi cació, havent 

Arriba la primera derrota

+ INFO A TOTMATARO.CAT

›› PRÈVIA DIUMENGE, 19:00H , AL PALAU JOSEP MORA.

BÀSQUET ›› LLIGA EBA

El Platges perd a 
terres aragoneses
Arriba la primera derrota de la 
temporada

PLATGES.  Jordi Ventura (20), Llorens Mons (8), 
Juan Marc Forcada (12), Adrià Fradera (13), 
Jose Cabrera (9) cinc inicial; Paco Hernàndez 
(6), Miki González (3), Edu Alcaraz (4), Ignasi 
Ariño (3), Marc Coll, Juna Antonion Jobacho, 
Carles Gómez. 

ESTADÍSTICA.  25 de 63 en tirs de camp (40%), 
7 de 30 en tirs de tres (23%), 21 de 35 en tirs 
lliures (60%), 22 faltes comeses i 28 rebudes, 
36 rebots.

MARCADOR.  34-24, 56-47; 78-63; 98-78.

El Platges de Mataró va perdre a la pista 
del Monzón d’Osca per una diferència de 
20 punts en un matx on els de casa es van 
mostrar molt superiors. Els mataronins en 
cap moment van mostrar la intensitat amb 
la que havien jugat els seus dos últims 
partits al Palau, davant l’Igualada a la lliga, 
i davant el Navàs a la lliga catalana, deixant 
que l’equip aragonès es quedés a tant sols 
dos punts d’arribar als 100 punts d’anotació. 
Pau López i Andreu Puig amb 25 i 24 punts 
respectivament van ser les màxims anotadors 

del matx, i els dos jugadors claus per la 
victòria local. Pel cantó groc només Ventura 
amb 20 punts, i Forcada i Fradera amb 12 
i 13 punts van ser els únics mataronins que 
van estar encertats de cara a cistella. A més 
l’equip va trobar a faltar la intimidació i els 
rebots del dominicà Cabrera que tot i tenir 
un bon percentatge en el tir de dos només va 
capturar cinc rebots. Les 17 pilotes perdudes 
dels homes d’Albert Illa va ser un dels altres 
factors que van fer que el Monzón s’emportés 
el gat a l’aigua.

Poca intensitat defensiva
El partit va començar amb un Platges força 
encertat a cistella tal i com ho demostren 
els 24 punts anotats en el primer quart, 
però massa tou en defensa deixant anotar 

amb massa facilitat als locals que en els 10 
primers minuts van anotar 34 punts. En el 
segon quart l’equip va reaccionar i va frenar 
l’allau de punts locals, però només va poder 
reduir la diferència a 9 punts.

Tot i això les sensacions per la segona part 
eren bones, però en el tercer quart, a més 
d’encaixar massa cistelles fàcils, va començar 
a errar en el tir, sobretot des de la línia de tres 
i va tornar a deixar escapar en el marcador al 
Monzón que va arribar al darrer període amb 
15 punts d’avantatge. En l’últim quart l’equip 
mataroní ho va seguir intentant, però els de 
casa amb tot de cara no es van relaxar i van 
acabar guanyant el partit per un contundent 
98 a 78 fi nal. Ara tocarà guanyar al Palau 
diumenge i millorar a fora.
}... CRÒNICA DE REDACCIÓ

XÈNIA SOLAEl Platges va mostrar una cara molt diferent a la del Palau

3a jornada 5 octubre
Andorra- Aragon
Viladecans- Sabadell
Santfeliuenc- Sedis La Seu
Cassà- Monzon
PLATGES DE MATARÓ- Granollers
Igualada- Mollet
Navàs- Valls
Olivar- Olesa

Aquest diumenge l’equip entrenat 
per Albert Illa rep la visita del 
Granollers, un equip que té els 
mateixos punts que els mataronins. 
Els visitants tenen una de les plan-
tilles més fortes de la categoria, i 
com l’any passat estan cridats a 
lluitar per estar a la zona alta. La 
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BaLanç
     Local    Visitant
      2       2

BALANÇ PLATGES MATARÓ - GRANOLLERS

temporada passada els del Vallès 
es van imposar en un partit molt 
igualat que es va decantar en els 
últims instants de joc. El partit de 
la jornada serà l’Olesa-Olivar, dos 
equips que fi ns ara han guanyat els 
seus dos partits .

Balanç igaualat
Aquesta serà la cinquena visita 
del Granollers en lliga EBA, i fi ns 
ara el balanç està igualat, ja que 
els mataronins han guanyat i han 
perdut els mateixos partits, dos. 
L’any passat els del Vallès es van 
emportar la victòria per 71 a 76. 
La darrera victòria local va ser la 
temporada 2004-05 per 98 a 91.

Visita del sempre complicat Granollers
›› CLASSIFICACIONS I RESULTATS

Els 34 punts que va encaixar 
l’equip en el primer quart va 
condicionar el desenllaç fi nal. 
Rebent 98 punts en contra és 
molt complicat guanyar

LA CLAULA CLAU  La defensa

perduts els seus dos partits dispu-
tats. Això demostra que en aquesta 
categoria pot passar de tot.

› CLASSIFICACIÓ LLIGA EBA

 PJ PG PP     PF     PC     Pts
Sabadell 2 2 0 190 135 4
Cassà 2 2 0 168 125 4
Olesa 2 2 0 155 130 4
Santfeliuenc 2 2 0 156 137 4
Olivar 2 2 0 153 149 4
Viladecans 2 1 1 148 142 3
Sedis 2 1 1 147 144 3
Monzon 2 1 1 154 151 3
Granollers 2 1 1 154 153 3
PLATGES 2 1 1 159 167 3
Mollet 2 1 1 134 146 3
Andorra 2 0 2 152 158 2
Navàs 2 0 2 152 166 2
Igualada 2 0 2 121 148 2
Valls 2 0 2 150 179 2
Aragon 2 0 2 120 183 2 
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BÀSQUET ›› LLIGA CATALANA EBA

REUS DEPORTIU PLATGES MATARÓ71 63

PLATGES:  Roser Cuquet, Maria Massuet, Lorena 
del Moral, Neus Degà, Nora Brito, Silvia Martí, 
Sandra Adrian, Laia Prat, Geo Graupera. 

L’equip entrenat per Joan Gonzalez va perdre 
el primer partit de lliga davant un Reus 
Deportiu que es va mostrar com un conjunt 
molt sòlid. Les mataronines van fer un bon 
partit en línies generals, però no van poder 
aturar el poderós joc interior de les locals 
que comptavem amb dues pivot senegaleses 
molt altes, i que es van convertir en les dues 
jugadores claus de la victòria del conjunt 
local. Pel Platges Silvia Martí que va anotar 
20 punts va ser la jugadora més destacada 
de l’equip. 

Jornada 1 28 setembre
Geieg- Barna 61-74
Terrassa- Cerdanyola del Vallès 64-62
Sarrià- Sedis La Seu 64-53
Gramanet- Igualada 69-74
Reus- PLATGES DE MATARÓ 71-63
Cornellà- Olesa B 46-67
S.E.S.E- Reus Ploms 62-51
Caldes- Sant Adrià B 66-75

Classifi cació: 
Olesa B, Barna, S.E.S.E, Sant Adrià B, Reus 
Deportiu, Igualada i Terrassa 2; Cerdanyola 
del Vallès, Gramanet, Platges de Mataró, 
Caldes, Sedis La Seu, Reus, Geieg i Cor-
nellà 1.

Després de la primera jornada el primer 
líder de la categoria és l’Olesa B gràcies a la 
seva abultada victòria davant del Cornellà. A 
mésla majoria dels equips grans van guanyar 
com és el cas del Sant Adrià B o el Barna. El 
Platges després de perdre a Reus és desè.

Primer partit a casa
Aquest dissabte a les 19 hores el Platges rep 
al Cornellà, un equip que com les mataroni-
nes va perdre a la primera jornada de lliga. 

Resta de la jornada
Barna. S.E.S.E
Olesa B- Geieg
Platges deMataró- Cornellà
Igualada- Reus Deportiu
Sant Adrià B- Gramanet
Sedis La Seu- Caldes
Cerdanyola del Vallès- Sarrià
Reus- Terrassa

HOQUEI PATINS ›› OK LLIGA

XÈNIA SOLA

Les locals fan valer el seu joc interior

›› PRÈVIA DISSABTE, 21H , PAVELLÓ DE CIRERA.

3a jornada 27 de setembre
Maçanet - GRUPCLIMA ...... Ajornat
FC Barcelona - Noia .............. Ajornat
Sitges - Alcoi .................................... 1-3
Lleida - Vic ........................................ 2-2
Blanes - Tenerife ............................ 3-2
Reus Deportiu - Igualada .... Ajornat
Liceo - Vilanova ...................... Ajornat
Voltregà - Lloret ...................... Ajornat

La tercera ha estat una jornada 
molt poc ortodoxa, amb només tres 
partits disputats de vuit. El Mundial 
de Clubs –amb el Reus Deportiu 
campió i el Barça sots-campió– i 
l’europeu júnior ha portat a que 
molts equips hagin suspès els seus 
partits. De moment, tot i que hi ha 
dos equips que només han jugat un 
partit i vuit que n’han disputat dos, 
el líder és el Vic, després d’haver 
empatat a Lleida el passat cap de 
setmana.
El Mataró va jugar dissabte un 
amistós a la pista del GEiEG de 1a 
Estatal, guanyant per 1-8.

4a jornada 4 d’octubre
GRUPCLIMA - Liceo
Lloret - Maçanet
Alcoi - FC Barcelona
Vic - Sitges
Tenerife - Lleida
Igualada - Blanes
Vilanova - Reus Deportiu
Noia - Voltregà
Amb molts equips que tenen partits 
pendents, aquesta jornada encara 
serà una mica irregular per la dis-
puta de l’europeu junior, i encara hi 
haurà algún partit suspès.

Visita del Liceo
De les set vegades que l’equip gallec 

BaLanç
     Local    Empat   Visitant
         1          2 4

BALANÇ MATARÓ - LICEO

ha jugat a Mataró a la màxima cate-
goria, només en una ocasió la victòria 
ha estat per a l’equip local, fa dues 
temporades amb un resultat de 3-1. 
La temporada passada també es va 
poder puntuar ja que es va empatar 
a un gol, a veure si es pot mantenir 
la tònica de les dues darreres cam-
panyes i s’aconsegueix un resultat 
positiu per esborrar el zero de la taula 
classifi catòria. 
Per altra banda, el dimarts 7 d’octubre 
el Mataró disputarà el seu partit 
pendent a la pista del Maçanet, un 
rival directe –que ha retornat a la 
OK Lliga– i una de les pistes on s’ha 
d’intentar puntuar.

Torna el darrer visitant de Cirera, el Voltregà

Jornada atípica amb molts partits ajornats
Classifi cació OK Lliga
 PJ PG PE PP GF GC Pts
Vic 3 2 1 0 11 5 7
Blanes 3 2 0 1 9 4 6
Lleida 3 1 2 0 9 8 5
Igualada 2 1 1 0 4 1 4
Liceo 2 1 1 0 4 3 4
Voltregà 2 1 1 0 2 1 4
FC Barcelona 1 1 0 0 5 4 3
Lloret 1 1 0 0 2 1 3
Reus Dep. 2 1 0 1 7 9 3
Alcoi 3 1 0 2 6 11 3
Noia 2 0 2 0 5 5 2
Maçanet 2 0 1 1 3 4 1
Tenerife 3 0 1 2 7 10 1
Sitges 3 0 1 2 4 7 1
Vilanova 2 0 1 1 3 6 1
MATARÓ 2 0 0 2 4 6 0
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Com has vist l’equip durant la pretempora-
da i el primer partit de lliga? Bé, treballant 
fort tots els jugadors, exceptuant Yeyo que 
no ha pogut entrenar per lesió i Pau que no 
ha pogut assistir a molts entrenaments per 
motius laborals, tots els altres han treballat 
molt bé. A més, aquesta temporada ha estat 
la primera que hem fet preparació física, 
ja que fins ara mai n’havíem tingut. En 
línies generals crec que hem fet una bona 
pretemporada. 

Llàstima de la derrota a Blanes en el primer 
partit de lliga no, com va anar? 
Sí, crec que nosaltres vam fallar en les 
situacions complicades del partit i al fi nal 
ells ens van guanyar. Però hem de dir que 
jugar a Blanes vol dir jugar amb el públic 
a sobre, una pista petita i estreta d’hoquei 
que rellisca molt i sempre és un camp 
complicat. A més l’actuació aribtral va ser 
bastant casolana, com sempre que vas a 
jugar a Girona, ens van expulsar un parell de 
jugadors, i no diré que vam perdre els papers, 
però sí que no vam saber estar a l’alçada del 
partit en aquests moments. A més l’equip va 
començar jugant molt bé, ens vam posar 0 a 
2 a dalt i després 1 a 3, però a partir d’aquí 

“L’obejctiu  és el de sempre, consolidar i conjuntar la 
plantilla i després quedar el més amunt possible”

el Blanes va presionar molt  i nosaltres no 
vam reaccionar.

Quin és l’objectiu d’enguany? 
L’objectiu, com sempre, serà quedar el més 
amunt possible, però per això ara hem de 
consolidar el joc de l’equip i fer que tothom 
jugui el mateix. Però el primer objectiu és 
guanyar aquest diumenge al Manlleu que 
és líder. 

Com és que teniu un jugador brasileny? 
En Jaider és amic d’en Sabas que juga amb 
nosaltres i ells ja havien jugat junts abans 
a lligues d’estiu i el va portar a jugar. Ara 
mateix entrena amb nosaltres, però encara 
no forma part de la plantilla, ja que la 
Federació no l’hi ha fet fi txa perquè estem 
esperant que arribi un paper del Brasil per 
poder tramitar la fi txa. 

La plantilla d’aquest any està més com-
pensada que la de l’any anterior? Sí, sens 
dubte, ara mateix tenim dos jugadors per 
lloc i abans això no ho teníem.

Com veus la categoria? Doncs molt com-
plicada, ja que la Nacional A cada cop és 

més forta, ara a Divisió d’Honor estatal el 
Barça no té gent d’aquí, i el Marfi l només té 
2 jugadors de la cantera, i a Plata enguany no 
queden equips catalans, per tant la Nacional 
A cada cop és més forta, i per tant la Nacional 
B també ho és. 

La basé té més equips enguany? Doncs sí, 
aquest any tornarem a tenir femení base, ara 
mateix només tenim 8 nenes, però esperem 
que envinguin més perquè les necessitem. I 
pel que fa als nois dubto que es repeteixin els 
èxits de l’any passat, perquè ens han marxat 
molts jugadors al Barça, però tot i això espe-
rem treure bons resultats.  En canvi aquest 
any tenim un juvenil molt fort, i crec que hi 
haurà opcions de pujar a Nacional. 

       eNTReVisTa PARLEM AMB...
David Rivera, entrenador del Futsal Mataró Comaina

ESCACS ›› 

El CE Cirera campió de Catalun-
ya de ràpides
El passat diumenge 28 de setembre es va 
disputar a Terrassa el Campionat de Cata-
lunya de Partides Ràpides per Equips. 67 
equips de tot Catalunya, pertanyents a les 
7 categories, es van enfrontar pel sistema 
suís a 9 rondes.

El Cirera A partia amb el número 41 del 
rànquing inicial i estava format per Xavier 
Sánchez, Ferran Gómez, Ramon Franch 
Capdevila i Josep Maria Benítez. En les 9 
rondes de competició, els mataronins es van 
enfrontar amb 7 rivals d’una, dues o tres 
categories superiors a la seva, destacant la 
victòria davant el Comtal de la 1a Divisió. 
El Cirera a la darrera ronda es va imposar al 
Mollet de Preferent i van obtenir el títol de 
campions de Catalunya de 1a Provincial, i a 
més una magnífi ca 8a posició absoluta.

El Cirera B, de 3a Provincial, que començava 
amb el número 64 de 67 equips, amb Marc 
Costa, Xavier Magre, Rafel Salvador, Samuel 
Mañá i Antoni Salvador, va aconseguir un total 
17 dels 36 punts possibles i  d’aquesta manera 
quedar sotscampions de Catalunya de la seva 

categoria a només mig punt del campió.
Al migdia del mateix diumenge, després 

del Campionat de Catalunya de Ràpides, es 
va celebrar la Festa Catalana dels Escacs 
2008, on el Cirera A va recollir els premis com 
a Campions de Catalunya de 1a Provincial 
de totes les modalitats existents en escacs: 
partides ràpides (menys de 15 minuts per 
jugador), semirràpides (entre 15 i 60 minuts 
per jugador) i lentes (més d’una hora per 
jugador). A aquest històric triplet hem d’afegir 
que, per tercer any consecutiu. el Cirera ha 
ascendit de categoria guanyant tots els seus 
enfrontaments de lliga.

El Cirera B, que també ha assolit l’ascens a 
2a Provincial, va recollir el premi de sotscampio-
ns de Catalunya de partides ràpides per equips. 
Amb aquests 4 trofeus els mataronins es van 
convertir en el club més premiat de Catalunya 
al 2008, tancant una temporada inoblidable 
pel Cirera, símptoma del bon funcionament a 
nivell social i competitiu del club.

Obert d’escacs del Maresme 
organitzat pel CE Cerdanyola
El dissabte dia 20 va començar la cinquena 
edició de l’Obert d’escacs del Maresme que or-
ganitza el Club d’Escacs Cerdanyola al Centre 

Cívic de Pla d’en Boet amb una participació 
de 93 jugadors. Els participants representen a 
14 clubs d’escacs: 3 del Vallès Oriental, 3 del 
Barcelonès i 8 del Maresme.Els 4 jugadors de 
major rànquing en el grup A són: el Mestre Fide 
(MF) Eduard López Agustench del Maragall i 
els tres Mestres Catalans (MC) Joan Manel 
Marches del Mataró, Rubén Hernández del 
Congrés i Feliciano Martín del Cerdanyola.  

ATLETISME

Jessed Hernàndez guanya 
l’Olympus Marathon de Grècia
El corredor Jessed Hernàndez de l’Agrupació 
Científi co Excursionista de Mataró, ara fa unes 
setmanes va guanyar l’Olympus Marathon de 
Grècia. Jessed que va entrar de la mà del seu 
company d’equip Filian Jornet destrossant per 
23 minuts el rècord de la prova. Amb aquesta 
victòria en Jessed se situa segon a la Copa del 
Món de marató de muntanya. 

El mataroní amb aquest triomf referma 
la gran temporada que està fent després de 
les seves victòries a la Marató de Berga, i la 
dels Campionats d’Europa amb raquetes de 
neu celebrat el febrer d’aquest any a terres 
andorranes.
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Ja havíem parlat en aquests Records del 
magnífi c debut de la Unió Esportiva Ma-

taró a la Lliga EBA la temporada 1996-97, 
així com de la temporada següent en la qual 
es va salvar del descens durant l’estiu, i 
de la tercera temporada en la qual es va 
mantenir la categoria, en el primer any de 
Joan Ventura a la presidència del club.

Canvi d’entrenador

La situació econòmica de l’entitat no era 
massa bona i durant l’estiu la nova direc-

tiva va decidir fer importants retallades en 
el pressupost, que naturalment van afectar 
el projecte esportiu amb debilitació de la 
plantilla. No es volia fer fora a un entre-
nador com Quique Spa, que havia portat 
l’equip a on era, però va ser ell el que no 
va acceptar les noves condicions, fi txant 
pel Gramenet, i sent substituït per Sergio 

Arteaga, que la temporada anterior havia 
aconseguit l’ascens amb el sènior B.

La temporada 1999-2000 es va afrontar 
amb nova mentalitat i amb l’aposta del club 
per treball amb la base. Només quatre juga-
dors van continuar al primer equip: Reina, 
Rodríguez, Luque i Comas. Tres s’hi van 
incorporar del sènior B: Paco Hernàndez, 
Raul Castillo i Carles Bravo. I van arribar 
Joan Carmona, ex-jugador del club, Óscar 
Gil, Miquel Puig i Romà Cutrina. 

A la Lliga Catalana EBA, que com 
sempre estrenava la temporada, l’equip 
va caure davant del Tarragona i el Llo-
bregat Cornellà, demostrant encara falta 
d’acoblament.

El calendari no va deparar un bon inici 
i es va perdre a Valls (104-71) i després 
es va caure a casa davant del Montcada, 
a la pista del Prat, al Palau Mora davant 

‹
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secció quinzenal

El principal club de bàsquet té problemes (2000)

del Cornellà, que era el campió vigent, 
i a Sant Sebastià davant l’Askatuak. La 
UEM era a la cua sense puntuar junt amb 
el Joventut B, i va ser en l’enfrontament 
davant d’aquest equip quan va arribar el 
primer triomf. 

Reacció al Blaugrana

Amb la derrota davant del Gramenet de 
Quique Spa, al Palau Mora, l’equip 

va tornar a la cua. Aleshores va arribar 
la reacció ni més ni menys que al Palau 
Blaugrana on, amb una gran actuació de 
Cutrina, es va guanyar per 80-89 al Barça 
B, on jugava un jove Pau Gasol, repetint 
la sorpresa ja protagonitzada la temporada 
anterior. L’equip groc-i-morat va encadenar 
quatre victòries consecutives per fugir 
dels darrers llocs i acabar la primera volta 
deixant ja tres equips per darrere. 

A la segona volta van destacar un triomf 
davant del Prat amb pròrroga i resultat 
centenari (114-100) després d’anotar 27 
punts al temps suplementari davant un 
rival enfonsat, i un altre davant del Barça 
B (73-69) aquest cop ja sense Gasol.

Però tot i això es va haver de patir fi ns al 
fi nal per acabar en desè lloc: Cornellà 48, 
Montcada 48, Gramenet 45, Valls 43, Prat 
i Barcelona B 40, Askatuak 37, Sabadell 
i Tarragona 36, Motor Maresma UEM 35, 
Joventut B 35, Martorell 35, Aracena 35, 
Sant Josep 33. L’equip mataroní se salva 
per l’average d’una promoció que fi nalment 
no es va disputar per l’ampliació a 16 
equips per grup, i també en crear-se 

records 
En el darrer número parlàvem d’un descens que va fer 

mal, el del CE Mataró a 3a Divisió. Allà al costat, al 

Palau Josep Mora, l’equip de bàsquet de la UE Mataró 

va tenir més sort amb el tema dels descensos, ja que en 

diverses ocasions se’n va salvar durant l’estiu...

cat
www._________preparats? llestos? ja!

Equip UEM 1999-2000

totmataro



Carambola fi nal dramàtica...
amb fi nal feliç

Després de superar el Navàs (86-81) es 
va afrontar la darrera jornada amb la UE 

Mataró situada fora del descens. Però es 
va produir una dramàtica carambola a tres 
bandes, amb derrota a Vic (77-73) davant 
d’un equip que no s’hi jugava res, amb 
victòria del Navàs davant del campió i amb 
victòria del Sant Josep, que ja havia baixat, 
davant del Sant Narcís, provocant un triple 
empat que va deixar l’equip mataroní en 
posició de descens: Gramenet 55, Montcada 
i Aracena 53; Barcelona B 49, Valls i Sant 
Narcís 47; Olesa 45; Sabadell i Joventut B 
44; Vic i Prat 43, Jovent 41, Navàs 40, UE 
MATARÓ 40, Sant Josep 40, Martorell 36.

Es repetia el que havia passat tres anys 
enrere i s’havia d’esperar altre cop al que 
pogués passar als despatxos. D’entrada, 
pel cas que hi hagués places per retirada 
d’algun equip, el club, com molts altres, 
va fer la sol·licitud de jugar a la Lliga EBA. 
La Federació Espanyola va tirar pel dret i va 
augmentar el nombre d’equips per grup que 
va passar de 16 a 18 de cara a la temporada 
2001-02. I així, abans d’anar de vacances, 
la UE Mataró va saber que no baixava.

El femení millora una plaça

El Textil Pas UEM, dirigit per Daniel 
Poza, va jugar amb Sala, Farrés, Argemí, 

Valiente, Santos, Bruna, Plazas, Cervantes, 
Clariana, Chacón i a la vuitena jornada 
l’equip va tenir un pas que seria efímer 
per la posició de líder. Finalment es va 
acabar en una excel·lent tercera posició 
darrere de Collblanc i BBC, a només dos 
punts del campió, i millorant en una la de 
la temporada anterior i fregant altre cop la 
fase d’ascens. 

La temporada havia acabat feliçment amb 
l’equip masculí a EBA i amb el femení més 
a prop d’un ascens, que semblava l’objectiu 
principal del club per a la temporada 
següent.

Per qualsevol aportació per millorar 
aquests “Records”: telèfon 93.790.70.98 

e-mail josep@eltotesport.com

la LEB-2, que, tot i la permanència, feia 
“baixar” al quart nivell estatal a la UEM. 

El sènior B juga a “Copa 
Catalunya”

El sènior B va jugar a la categoria im-
mediatament inferior al sènior A, que 

estrenava el nom de 1a Estatal “Copa 
Catalunya”. D’aquest equip se’n va fer 
càrrec Albert Illa, que així retornava al 
bàsquet mataroní després d’un periple com 
a jugador per diversos equips de la màxima 
categoria, i va formar amb una plantilla 
composta per Óscar Mateo i Sergi Vilalta, 
que eren els únics que continuaven de la 
temporada anterior, Jordi Ventura, Bernat 
Martínez i Pau Fernàndez, del júnior, i 
Ribas, Vinyals, Gabàs, Cereza, Ginesta i 
Almuni com a nous fi txatges.

Tot i el bon treball que es va fer, en 
acabar en penúltim lloc, no es va poder 
impedir el descens en una categoria molt 
forta, que van encapçalar Vic, Montgat, 
Sant Narcís i Granollers.

Per la seva part el sènior femení de 
l’entitat, patrocinat per Textil Pas i dirigit 
per Xavier Rivera, va jugar a 2a Estatal amb 
un planter format per Argemí, Sala, Gómez, 
Clariana, Santos, Alcaide, Bruna, Farrés, 
Buscarons, Chacón, Cervantes, Sànchez i 
Terrés. Van acabar en quart lloc fregant la 
possibilitat de jugar la fase d’ascens.

Núria Martínez millor 
esportista de Mataró

A primers de l’any 2000 la jugadora ma-
taronina de l’Universitari Núria Martínez 

va ser proclamada la millor esportista de 
la ciutat de l’any 1999, tot i estar encara 
en edat cadet, pel títol europeu de la seva 
categoria aconseguit amb Espanya, en un 
campionat en que va ser considerada la 
millor jugadora tècnica. S’intuïa un futur 
prometedor per aquesta jove esportista...
que de fet la temporada 2000-01 ja va 
jugar amb el primer equip de l’Universitari 
a la màxima categoria.

S’estrenen noves regles

Durant la temporada 2000-01 el bàs-
quet va estrenar noves regles, mirant 

d’apropar-se més a la NBA: les quatre parts 
de 10 minuts, els 24 segons de possessió 
i els 8 segons de transició de camp, prete-
nien buscar l’augment de l’espectacle.

Per la seva part la UE Mataró afrontava 
la seva cinquena temporada a la lliga EBA, 
mentre la Junta Directiva es trobava amb 
més problemes econòmics “heretats”, ja 
que va rebre una multa d’Hisenda de 3 
milions d’unes temporades enrere.

Amb nou retall pressupostari, va entrar 
com a entrenador Manolo Sànchez, i 
a la plantilla es va produir el retorn de 
l’argentoní Óscar Jordà, l’arribada del pivot 
Basagaña i l’aler Javi Pérez i la incorpora-
ció al primer equip de Jordi Ventura. Es 
mantenien Cutrina, David Rodríguez, Paco 
Hernàndez, Carmona i Castillo, que era 
l’únic 2 metres de l’equip. Completaren 
l’equip jugadors del B com Gabàs, Mar-
tínez  i Viñals.

A la lliga catalana EBA es va superar la 
primera fase, entrant en quarts de fi nal, on 
es va caure davant l’Olesa.

A la lliga EBA es va debutar novament 
amb derrota, en aquest cas a Menorca, 
davant del Jovent Alaior. El retornat Óscar 
Jordà posava molts punts, però això no va 
evitar que novament el Gramanet enviés 
l’equip groc-i-morat a la cua a la setena 
jornada, moment en el qual només s’havia 
guanyat un partit. Repetint-se la història de 
la temporada anterior la reacció va arribar 
davant del Barça B, al qual se li tenia presa 
la moral, amb victòria per 77-73 al Palau 
Mora. Però tot i una altra gran victòria 
davant del Valls (99-78), la UE Mataró 
va arribar a l’equador del campionat en 
penúltima plaça, amb només 4 victòries en 
15 partits, i amenaçat pel descens.

A la 19a jornada, a Martorell, es va 
obtenir la primera victòria fora de casa, 
repetint a Olesa quinze dies més tard, però 
quatre derrotes consecutives a casa van 
complicar la situació.
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Josep Gomà i Nasarre

Núria Martínez de cadet

Equip UEM 2000-01

Equip femení UEM 2000-01

La UE Mataró se salva a l’estiu del descens (2001) 





CONTINUA A LA PÀGINA SEGÜENT

La feina invisible 
de la gent indispensable

Dilluns de bon matí, cinc dones s’afanyen a col·locar les úl-
times fotografi es, a penjar els últims objectes i a retocar els 
darrers plafons. L’exposició a la biblioteca Pompeu Fabra ha 
d’estar acabada aquest mateix dia, així que s’han d’afanyar. 
Però sempre hi ha temps per a un merescut descans en 
mig de la feinada. Un cafè prop d’allà aixecarà els ànims 
per reprendre la feina amb forces. 

Voluntaris per al Futur celebra el 15è aniversari

- Ni jo. Tant sols fer el què fem és gra-
tifi cant -, conclou la Marcela.

Totes cinc són membres de Voluntaris 
pel Futur. Elles, més que ningú, saben 
els sacrifi cis que suposa ser voluntari. No 
obstant treballen amb alegria i constància 
per fer de Mataró un lloc millor.

La veu de l’experiència
Com a sòcia fundadora, Anna Torrent 
és una de les més veteranes de Volun-
taris pel Futur. Per això pot explicar per 
experiència pròpia el començament de 
l’associació. “A Mataró ja hi havia un 
grup nombrós de voluntaris que aju-
dàvem en els esdeveniments esportius”, 
explica. Després de les Olimpíades de 
Barcelona, l’any 92, l’Ajuntament va re-
unir-los en un sopar per fer-los saber el 
seu desig de mantenir el voluntariat que 
havia fet una feina tan benefi ciosa per a 
tothom. “Hi vam estar d’acord però amb 
la condició que ens ajudessin: la qüestió 
no era ajuntar-se sinó que es necessiten 
diners”, recorda Torrent. Era l’any 93 
i l’Ajuntament els va destinar recursos 
perquè poguessin tirar endavant el vo-

UN REPORTATGE DE LAURA ARIAS I FOTOS XÈNIA SOLA

- Els diners que es van aconseguir 
amb la recollida de piles s’utilitzaran per 
muntar uns jocs infantils a la plaça del 
Voluntariat que l’Ajuntament fi nalment va 
dedicar als voluntaris, al costat del po-
liesportiu Teresa Maria Roca i Vallmajor-, 
diu la Maria Lluïsa, remenant la tassa del 
cafè per dissoldre-hi el sucre.

- Però aquella plaça és per a tot el vo-
luntariat de Mataró i jo crec que no està 
en un lloc adient. No es poden posar 
jocs infantils perquè tot és pavimentat. 
Ho haurien d’haver fet abans i millor -, 
opina l’Anna.

- Hi estic d’acord, però de tota ma-
nera dóna satisfacció. És una forma de 
reconèixer la feina feta. Ara, no crec que 
cap de les que estem aquí fem de vo-
luntàries per una plaça o alguna cosa –, 
respòn la Maria Lluïsa oferint un somriure 
de complicitat a les seves companyes.

- La plaça és un lloc petit i esquifi t, 
però si m’oferissin diners per fer de vo-
luntària no ho faria –, afegeix la Tània, 
asseguda davant seu.

- Jo tampoc acceptaria diners pel 
voluntariat -, afi rma la Dolores des de 
l’extrem de la taula. 



L’associació es va formar arran de les Olimpíades del 92

CONTINUA DE LA PÀGINA ANTERIOR

luntariat. Es pot considerar que aquest 
va ser el començament de l’associació 
del Voluntariat pel Futur.

A partir de llavors es van començar a 
organitzar les tasques que s’havien de 
portar a terme. “Es van fer unes àrees 
perquè a uns els agradaven més l’esport, 
a d’altres més l’activitat social, a uns al-
tres la cultural... nosaltres col·laboràvem 
en tot”, relata Anna Torrent. De fet, això 
encara és així. Una de les activitats que 
Torrent recorda amb més intensitat són 
les curses. “La policia de Mataró no té 
prou efectius per cobrir totes les cantona-
des dels recorreguts”, afi rma. Així doncs, 
els cossos policials es situaven en les zo-
nes més confl ictives o perilloses, mentre 
que els voluntaris s’havien d’ocupar de 
la resta de trams. 

Ja fa temps de les primeres carreres, 
però no sembla que els voluntaris se’n 
cansin. “La veritat és que no em pensava 
que duréssim tant, perquè quan veus que 
comença a desaparèixer gent creus que 
tot se’n va en orris”, explica Anna Torrent. 
No va ser així, i la perseverança d’algunes 
persones van assegurar la supervivència 
de l’associació. 

La perspectiva dels anys
Maria Lluïsa Garcia va ser voluntària 
olímpica des del grup de Premià de Mar, 
població en la que residia llavors. “Pas-
sejant per Mataró, un cop acabades les 
Olimpíades, vaig trobar l’Anna Torrent i 
em va dir que estaven muntant un grup 
de voluntaris”, diu Garcia. No s’ho va 
pensar dues vegades i des de llavors és 
la sòcia número 101 de Voluntaris pel 
futur. Com Torrent, porta quinze anys a 
l’agrupació i ha sigut testimoni directe 
de la seva evolució. “En general ha estat 
una tasca molt bonica, s’han fet moltes 
coses, ha sigut molt positiu”, afi rma Ma-
ria Lluïsa Garcia. 

De la mateixa manera, creu que el 
voluntariat és una “tasca que no es veu 
massa però si no es fa es troba a faltar”. 
En aquest sentit assenyala diferents ac-
tivitats que s’han realitzat al llarg dels 
anys: fer inscripcions quan hi ha una 
cursa, de repartir adhesius a l’autopista 
en campanyes del foc, ajudar en cam-
panyes de donació de sang, participar 
en l’organització de pedalades, curses 
del Pryca... Allà on els han necessitat, 

Actualment l’associació compta amb una 
setantena de socis apuntats. D’aquests, 
cinquanta acostumen a assistir de 
manera força continuada als actes i ac-
tivitats en les que col·labora Voluntaris 
pel Futur. 

No obstant, tant sols la meitat 
d’aquests, prop d’uns 25, participen de 

El gruix de voluntaris

manera activa i regular en el funciona-
ment de l’agrupació. 

En aquest sentit la presidenta del grup 
de voluntariat, Tània Joan, apunta que 
una de les seves missions és aconseguir 
que la gent s’enganxi més i que sigui més 
regular en les tasques que es porten a 
terme des de l’associació.

Voluntaris pel Futur han donat un cop de 
mà, molts cops, indispensable. “Crec que 
moltes activitats que es fan a Mataró no 
es farien o es farien pitjor si no hi hagues-
sin els voluntaris”, opina Maria Lluïsa 
Garcia fent una mirada retrospectiva.

Durant els darrers quinze anys, la vo-
luntària 101 de l’associació ha pogut 
comprovar quines son les mancances que 
afecten més directament a Voluntaris pel 
futur. D’una banda, la manca de recur-
sos és una preocupació constant: “Haver 
d’estar molt al darrere de la gent, si falta 
una cosa o una altra, si l’Ajuntament ens 
ha posat tanques o no...”, afi rma Garcia. 
D’altra banda, la implicació del volunta-
riat: “Falta gent que realment s’impliqui 
força, sempre valorant que per circums-

tàncies personals a vegades no pots fer el 
què voldries”, diu la voluntària.

Actualment, Maria Lluïsa Garcia fa una 
tasca de voluntariat social portant noies 
amb discapacitat a passejar, a banda de 
participar en activitats més puntuals.

 El pes de la responsabilitat 
Tània Joan és, avui dia, la presidenta de 
l’associació Voluntaris pel Futur, amb seu 
al carrer President Macià. Des de fa quatre 
anys, sobre les seves espatlles recau gran 
part de les feines essencials, especial-
ment la part d’organització i el treball de 
despatx. “El procés de rebre la demanda 
d’una activitat, posar-la en marxa i fer que 
funcioni té uns passos previs”, afi rma la 
responsable. És ella qui, en última instàn-



Exposició a la biblioteca Pompeu Fabra per celebrar els 15 anys

cia, s’encarrega de fer encaixar totes les 
peces i convertir en èxit qualsevol activitat. 
Cal, també, racionar els recursos i l’ajuda 
econòmica que rep l’associació des de 
l’Ajuntament, ja que mai accep ten diners 
de cap entitat que els hagi demanat ajuda. 
Totes les companyes que seuen amb ella 
coincideixen en defi nir-la essencial per a 
l’associació gràcies a la seva dedicació i 
els esforços que realitza per Voluntaris 
per al Futur. 

Enguany, a banda de les cites que cada 
any es repeteixen, hi una altra feina a fer: 
la celebració del 15è aniversari de Volun-
taris per al Futur. Una de les celebracions 
que més feina els ha portat, de moment, 
és la confecció d’una exposició a la Bi-
blioteca Pompeu Fabra. “Ens està portant 
molta feina recollir fotografi es, cartells, 
roba... Aquest dissabte 4 d’octubre es 
farà la presentació ofi cial”, explica la 
presidenta. D’altra banda, també es farà 
un sopar d’aniversari en el que pot par-
ticipar tothom. 

Tot i que no vol revelar res més, as-
segura que d’ara fi ns Nadal pot caure 
alguna sorpresa.

Noves incorporacions
Dolores Sancho és voluntària en aques-
ta associació des de fa un any i mig. 
“Em vaig jubilar i vaig arribar a Vo-
luntaris per al Futur perquè m’ho va 
dir una senyora”, relata la sòcia. Cada 
setmana, juntament amb Maria Lluïsa 
Garcia passeja un grup de nenes disca-
pacitades. “Elles ens ho agraeixen tant 
i nosaltres passem una bona estona”, 
afi rma Sancho. 

La voluntària assegura que els sacrifi -
cis que cal fer no són comparables a la 
gratitud i la satisfacció que se sent en 
participar en les activitats. “Col·laboro 
en tot el què puc, m’hi sento bé. Com-
pensa perquè fas una cosa que t’agrada 
i quan veus que la gent se sent agraïda 
encara més”, afi rma Dolores Sancho.

Una de les coses que lamenta és no 
poder portar més gent a l’associació. 
Tothom pot incorporar-se quan vulgui 
i participar en les tasques que prefe-
reixi. Però aquesta llibertat no sembla 
atraure gaire als voluntaris potencials. 
Les amistats de Sancho treballen o te-
nen cura dels néts. “Els costa venir, en 
un any i mig només he aconseguit por-
tar una persona i m’agradaria portar-ne 
més”, explica. 

Llibertat de moviments
Abans d’entrar a Voluntaris per al Futur 
ara fa dos anys, Marcela Enrique ja co-
neixia l’associació. “El meu marit feia 
atletisme i jo anava a les curses i veia 
els voluntaris, però no sabia què havia de 
fer per formar-ne part”, recorda. A través 
d’uns coneguts va arribar a l’agrupació 
i va poder parlar amb Tània Joan, la 
responsable del grup de voluntaris. La 
seva principal preocupació era saber la 
responsabilitat que adquiriria a partir de 
llavors: “Vaig preguntar si tenia l’obligació 
d’anar-hi tots els diumenges, em preocu-
pava comprometre’m i no poder-hi anar 
sempre”, explica Marcela Enrique, que va 
saber que no calia anar-hi setmanalment, 

sinó sempre que volgués i pogués. 
Un cop tranquil·la i sense l’obligació 

dels diumenges, va decidir apuntar-se i 
va descobrir un món que va resultar millor 
del que esperava. “Treballo a casa cosint 
i molts cops he deixat la feina a casa per 
venir, no m’ho demana ningú però ho faig 
perquè vull”, afi rma la voluntària. No obs-
tant, ella, igual que les seves companyes, 
és conscient que no tothom té aquesta 
disposició. “És una feina que no tothom 
està disposat a fer”, opina Enrique. 

A banda, de ser una feina gratifi cant, té 
un altre tipus d’avantatge: “No coneixia 
a la gent que hi ha però la veritat és que 
ara tinc un bon grup d’amics”, fi nalitza 
Marcela Enrique. 

Els objectius de l’associació Volun-
taris per al Futur són: fomentar els 
valors de solidaritat, responsabilitat i 
respecte, així com la cooperació ciu-
tadana; Organitzar i col·laborar en les 
manifestacions cíviques; promoure el 
teixit associatiu a la ciutat; intercan-
viar experiències i suport mutu entre 
les entitats de voluntariat. Entre les 
activitats en les que participa Volunta-

Objectius i participacions

ris per al Futur destaquen les trobades 
d’armats, cercaviles de gegants, la rua de 
Carnestoltes, Les Santes, la Xeringada, 
Cavalcades dels Reis Mags, Correfocs, 
demostracions canines d’Agility, triat-
lons, la mitja marató, la milla urbana, 
la travessa al port... Totes les activitats 
estan repartides en sis àrees diferents: 
cultura, esports, juvenil, Medi Ambient, 
protecció civil i socials. 





26 de gener

02:00 PANTALLA OBERTA
04:00 LA FÀBRICA
05:00 ESCENARIS
05:30 AUTOINDEFINTS
06:00 LA SETMANA
06:15 RESUM DE NOTÍCIES
07:00 VA DE CASTELLS
07:30 ESPAI D’ART

07,25 XICALLA
10,00 WEB CAM Cap 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 MOTOCICLISMO
08.00 LOS LUNNIS
12.30 CINE:PENDENT
14.30 CORAZÓN, CORAZÓN
15.00TELEDIARIO 1 + 
 EL TIEMPO
16.00 SESIÓN DE TARDE: 
 PENDENT
18.00 CINE DE BARRIO: 
 PENDENT
21.00 TELEDIARIO 2 + 
 EL TIEMPO
21.35 INFORME SEMANAL
22.30 CINE: PENDENT
01.00 CINE: PENDENT
03.00 MOTOCICLISMO

06.00 TELEDEPORTE
07.30 UNED
08.00 LOS CONCIERTOS 
 DE LA 2
09.30 AGROSFERA
10.30 EN LENGUA DE SIGNOS Pr
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06.00 NOTÍCIES 3/24
08.00 MIC3
08.30 CLUB SUPER3
11.05 15 LOVE
11.40 GUÀRDIA DE COSTES
12.40 SUPERNANNY
13.30 CRACKÒVIA
13.55 ZONA ZÀPING
14.25 TOT UN MÓN
14.30 TN MIGDIA + EL TEMPS
15.40 CINE: «FRENÈTIC»88 Dir.: 
Roman Polanski...Int.: Harrison 
Ford, Emmanuelle Seigner.. 
17.50 TARDA CINE: «GOLDFIN-
GER» 64 Dir.:. Guy Hamilton.Int.: 
Sean Connery, Honor Blackman. 
20.10 LA RENTADORA
21.00 TN VESPRE + EL TEMPS
21.50 EL PARTIT
00.00 CINEMA: «DOMINA-
DA PEL PANIC» 1999 Dir.: Dick 
Maas...Int.: William Hurt , Jen-
nifer Tilly.. 
01.40 CINEMA: «SOUTH KEN-
SINGTON»2001 Dir.: Carlo Van-
zina....Int.: Rupert Everett , Elle 
McPherson... 
03.25 CINEMA: «TOT SOBRE 
LILY»01 Dir.: Shunji Iwai....Int.: 
Hayato Ichihara, Shugo Oshinari.

07.00 EL MEDI AMBIENT

07.05 CURIOSITATS DEL 
 MÓN ANIMAL
07.10 ELS ÚLTIMS 
 ESPAIS VERGES
08.00 L’EST SALVATGE 
 D’EUROPA
08.45 ELS HEREUS DE 
 LA TERRA
09.40 EL LLEGAT DE GRZIMEK 
 A ÀFRICA
10.25 IMAX
11.05 EUSKAL HERRIA: 
 LA MIRADA MÀGICA
11.30 CÀNON VISIONS
12.20 TR3S C
12.30 ESPORTS 33
20.30 PARLAMENT
20.55 TOT UN MÓN
21.05 RODASONS
21.35 LOTO 6/49
21.40 CINEMA TRES
22.15 SALA 33
23.50 MILLENIUM
01.25 CLÀSSICA
02.30 NYDIA
02.55 RODASONS
03.20 EL MEDI AMBIENT
03.25 IMAX
04.05 ELS ÚLTIMS 
 ESPAIS VERGES
04.55 TÚRMIX ARRELS
05.50 TÚRMIX POP ROCK
06.45 RITMES. CLIP

08:00 RESUM DE NOTÍCIES
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 XS ESPORTS
17:00 WATERPOLO
18:15 ESPAI D’ART
18:45 RESUM DE NOTÍCIES
19:30 PANTALLA OBERTA
21:30 ESCENARIS
22:00 ESPORTS EN XAXA
22:30 CINEMA DE NIT
00:00 DO
01:00 FILMETS
01:30 RESUM DE NOTÍCIES

11.00 PARLAMENTO
12.00 EL CONCIERTAZO
12.50 PALABRA POR PALABRA
13.20 TENDIDO CERO
13.50 SORTEO LOTERIA
13.55 ESCUELA DE PADRES
14.50 CARTELERA
15.30 TELEDEPORTE + 
 LA 2 NOTICIAS EXPRES
22.00 ES TU CINE: PENDENT
24.30 LA NOCHE TEMATICA: 
 PENDENT
03.30 CINE CLUB: PENDENT
05.00 TELEDEPORTE

06.00 REPETICIÓN DE 
 PROGRAMAS
07.00 MEGATRIX
13.00 AMERICAN DAD
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 ACADEMIA DE 
 GLADIADORES
07.00 EL MUNDO MÁGICO 
 DE BRUNELESKY
09.30 EMBRUJADAS
11.30 REX, UN POLICIA 
 DIFERENTE
12.30 MICHINOKU
13.30 EL COLECIONISTA 
 (DE IMÁGENES)
14.15 DECOGARDEN
15.15 INFORMATIVOS T5
16.00 CINE ON: PENDENT
17.00 CINE ON: PENDENT
18.00 EL FRONTÓN
20.15 PASAPALABRA
20.55 INFORMATIVOS T5
21.30 ESCENAS DE 
 MATRIMONIO

dissabte 4 d’octubre
Frenètic

el
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TV3 - 15.40h.
El doctor Richard Walker aprofita una 
trobada professional a París per anar-
hi amb la seva dona i reviure el temps 
en què es van enamorar, fa vint anys. 
Acabats d’instal·lar a la suite de l’hotel, 
ella desapareix misteriosament. 

TV1

TV2

TV3

Antena 3

Tele 5TV Mataró

Maresme 
Digital

CANAL 33

Cuatro

La Sexta

Guanyador de la setmana núm.1352 
LUIS MORENO GÓNGORA

c/Poeta Punsola núm. 24 1r 1a 
MATARÓ

Paraula invertida: HORARI

22.15 LA NORIA
02.15 NOCHE DE SUERTE
03.00 EN CONCIERTO
03.30 INFOCOMERCIALES
06.15 FUSIÓN SONORA

07.00 COSAS DE MARCIANOS
07.45 SUERTE POR LA 
 MAÑANA!
08.45 V: EL RETORNO
09.45 BOLA DE DRAGÓN
10.35 WILDFIRE
11.30 CIRCUS
13.15 PRESSING CATCH:RAW
14.25 NOTICIAS CUATRO
15.45 HOME CINEMA
18.00 HOME CINEMA: 
 PENDENT
20.00 FIFTY FIFTY
20.55 NOTICIAS CUATRO. 
 INCLUYE SORTEO ONCE
21.30 EL HORMIGUERO
22.15 CINE CUATRO: 
 PENDENT
00.20 PAINKILLER JANE
02.20 SOUTH PARK
03.15 JUZGADO DE GUARDIA
03.35 ENREDO
04.25 MARCA Y GANA
05.25 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
18.05 SÉ LO QUE HICISTEIS 
 ...LA ÚLTIMA SEMANA
20.20 LASEXTA NOTÍCIAS
21.20 LA PREVIA
22.00 EL PARTIDO DE LA LIGA
00.00 POSTPARTIDO
00.30 TODOS AHHH 100
02.15 GANAS DE GANAR
06.00 LO MEJOR DE LA SEXTA
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10,00 WEB CAM 
 cap de 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

06.00 MOTOCICLISMO
08.00 LOS LUNNIS+ 
 CINE:PENDENT
12.40 CON UN PAR DE 
 BROMAS
15.00 TELEDIARIO 1+
 EL TIEMPO
16.00 SESION DE TARDE: 
 PENDENT
18.00 ESPAÑA DIRECTO
21.00 TELEDIARIO 2 + 
 EL TIEMPO
21.55 CINE: PENDENT
24.00 ESPECIAL CINE: 
 PENDENT
02.00 NOTICIES 24H

06.00 TELEDEPORTE
07.30 UNED
08.00 LOS CONCIERTOS 
 DE LA 2
08.45 SHALOM
09.00 ISLAM HOY
09.15 BUENAS NOTICIAS
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 ESCARABAJO VERDE
12.30 ESPAÑA EN 
 COMUNIDAD
13.00 TELEDEPORTE+ 
 LA 2 NOTICIAS EXPRES
20.10 TRES 14 Pr
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06.00 NOTÍCIES 3/24
08.00 MIC3
08.30 CLUB SUPER 3
11.05 15 LOVE
11.40 ARRE DEMO
12.00 GUÀRDIA DE COSTES
12.55 SUPERNANNY
13.50 POLÒNIA
14.20 TOT UN MÓN
14.30 TN MIGDIA + EL TEMPS
15.40 MINISÈRIE
19.20 PENDENT
21.00 TN VESPRE
21.45 30 MINUTS
22.25 VINAGRE
22.55 PEL·LÍCULA: «UNA CASA 
DE BOJOS» 2002 Dir.: Cedric Kla-
pisch... Int.: Ramain Duris , Judi-
th Godrèche...  
01.05 FISCAL CHASE
02.30 PARLAMENT
02.50 CINEMA: «SCIENCE FIC-
TION» 2002 Dir.: Danny De-
prez... Int: David Geclowicz, Fran 
Michiels.. 
04.20 CINEMA: «ELS ACTORS» 
2002 Dir.: Conor McPherson... Int: 
Michael Caine , Dylan Moran... 

07.00 EL MEDI AMBIENT
07.05 CURIOSITATS DEL 
 MÓN ANIMAL

07.10 ELS ÚLTIMS 
 ESPAIS VERGES
08.00 UNA TERRA PROMESA 
 A L’ATLÀNTIC NORD
08.34 VISIONS INÈDITES DE 
 LA CRITTERCAM
09.00 CLÀSSICA
09.50 PARLAMENT
10.10 SIGNES DELS TEMPS
11.00 MISSA CONVENTUAL 
 DE MONTSERRAT
12.20 TR3S C
12.30 ESPORTS 33
20.30 QUARTS DE NOU
21.00 NYDIA
21.30 ESPORTS 33
04.00 EL MEDI AMBIENT
04.05 ELS ÚLTIMS 
 ESPAIS VERGES
04.55 TÚRMIX CONCERTS
05.50 TÚRMIX CLÀSSICS
06.45 RITMES. CLIP

08:00 RESUM DE NOTÍCIES
08:30 PROGRAMACIÓ INFAN-
TIL, RESUM DE LA SETMANA
10:30 LA TRIBUNA
11:00 RESUM DE NOTÍCIES
11:45 LA FÀBRICA
12:45 VA DE CASTELLS
13:15 SOBREVENT
13:30 LA TRIBUNA
13:45 RESUM DE NOTÍCIES
14:30 XS ESPORTS
17:00 RETRANSMISSIONS
22:00 XS ESPORTS
22:30 TELEMONEGAL
23:30 DOC’S         00:30  DO
01:30 RESUM DE NOTÍCIES
02:15 LA FÀBRICA
03:15 LA SETMANA
03:45 EL TEMPS DEL PICÓ
04:15 NATURA’T
04:45 DB
05:15 SOLIDÀRIA
05:45 LA SETMANA
06:15 RESUM DE NOTÍCIES
07:00 DB

07,25 XICALLA

CANAL 33

20.40 PAGINA 2
21.25 EN PORTADA
22.30 CIUDADES PARA 
 EL SIGLO XXI
23.00 CLUB DE FUTBOL
00.30 PENDENT
01.30 METROPOLIS
02.00 REDES 2.0
02.30 CINE CLUB: PENDENT
05.20 TELEDEPORTE

06.00 REPETICIÓN DE  
 PROGRAMAS
07.00 MEGATRIX
13.00 AMERICAN DAD
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 ACADEMIA DE 
 GLADIADORES
07.00 EL MUNDO MÁGICO 
 DE BRUNELESKY
09.30 EMBRUJADAS
11.30 MÁS QUE COCHES 
 COMPETICIÓN
12.00 SUPERBIKE: FRANCIA
13.00 EL COLECCIONISTA 
 (DE IMÁGENES)
14.15 BRICOMANÍA
16.00 CINE ON: PENDENT
18.00 ESTÁ PASANDO 
 EN DOMINGO
20.15 PASAPALABRA
20.55 INFORMATIVOS 
 TELECINCO
21.30 ESCENAS DE 
 MATRIMONIO
22.15 AÍDA
00.30 GRAN HERMANO
02.15 NOCHE DE SUERTE
03.00 NOSOLOMUSICA

TV2

TV3

Antena 3

diumenge 5 d’octubre
Una casa de bojos

el
m
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at

TV3 - 22.55h.
Xavier, un estudiant d’economia 
francès, va a passar un any a 
Barcelona amb una beca del programa 
universitari Erasmus. Xavier deixa la 
seva mare i la seva xicota Martine 
a França...

Tele 5

TV1

TV Mataró

Maresme 
Digital

03.30 CÓMO SE RODÓ
04.00 INFOCOMERCIALES
06.15 FUSIÓN SONORA

06.50 COSAS DE MARCIANOS
07.40 SUERTE POR 
 LA MAÑANA!
08.40 EL COCHE FANTÁSTICO
09.40 BOLA DE DRAGÓN
11.00 O EL PERRO O YO
12.05 PRESSING CATCH
13.15 SUPERLEAGUE 
 FORMULA
15.00 NOTICIAS CUATRO
15.45 HOME CINEMA
18.30 HOME CINEMA
20.30 NOTICIAS CUATRO+ 
 SORTEO DE LA ONCE
21.30 PEKÍN EXPRESS
23.30 CUARTO MILENIO
02.10 MÁS ALLÁ DEL LÍMITE
03.00 HISTORIAS DE 
 LA CRIPTA
03.50 GALÁCTICA, 
 ESTRELLA DE 
 COMBATE
04.30 MARCA Y GANA
06.00 SHOPPING

07.00 LO MEJOR DE LA SEXTA
08.30 APUESTA EN 20”
09.30 NO SABE NO CONTESTA
10.25 SEXTO NIVEL
10.50 HOY COCINAS TÚ
13.20 UNA CÁMARA EN 
 MI CASA
14.20 LA SEXTA NOTICIAS
14.55 PADRE DE FAMILIA
15.55 FUTURAMA
16.55 MINUTO Y RESULTADO
21.00 LA SEXTA NOTICIES
21.25 DE PATITAS EN 
 LA CALLE
22.40 VIDAS ANÓNIMAS
00.50 MINUTO Y RESULTADO
02.00 CRÍMENES 
 IMPERFECTOS
02.30 GANAS DE GANAR
06.00 LO MEJOR DE LA SEXTA

Cuatro

La Sexta
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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 INFORMATIVO 
 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 TELEDIARIO 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 PROGR. 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 NOTICIAS+EL TIEMPO
00.35 MUCHACHA NUI
01.45 CONCURSO INTERNACIO-
NAL PIANO “PALOMA O’SHEA”
04.15 TVE ES MUSICA 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
18.30 TARDA DE CINE: 
«L’ÚLTIMA PRIMAVERA»2004 
Dir.: Charles Dance... Int.: Judi 
Dench , Maggie Smith... 
20.20 BOCAMOLL
21.00 TN VESPRE+ EL TEMPS
21.45 CRAKCÒVIA
22.10 VENTDELPLÀ
23.15 ENTRE LÍNIES
23.50 10 CITES
00.10 CINEMA: «GATTACA» 1997 
Dir.: Andrew Niccol... Int.: Ethan 
Hawke , Uma Thurman... 
01.50 INVASIÓ
02.35 CINEMA: «THE PIANO 
PLAYER» 2002 Dir.: Jean-Pierre 
Roux. Int.: Christopher Lambert, 
Dennis Hopper... 
04.00 RIVIERA
04.25 EL CLUB

07.00 CLUB SUPER3
09.00 MIC3
09.30 HORITZONS
12.10 CLUB SUPER3
13.40 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 FUTBOL CAT.
22.05 AGORA
23.30 SEGLE XX
00.30 DE PROP

01.25 CÀNON VISIONS
02.35 PALETES
03.05 FUTBOL CAT.
03.30 AGORA
04.45 SEGLE XX
05.40 TÚRMIX CONCERTS
06.35 DE LA TERRA
06.45 TRESORS DEL MÓN, 
PATRIMONI DE LA HUMANITAT

08:00 RESUM DE NOTÍCIES
08:30 BA-BA
08:45 QUÈ, NON?
09:00 ESO
09:30 LA SETMANA
10:00 EL TEMPS DEL PICÓ
10:30 DB
11:00 RESUM DE NOTÍCIES
11:45 SOLIDÀRIA
12:00 BA-BA
12:15 QUÈ, NON?
12:30 ESO
13:00 MUNTANYES D’AVENT.
13:30  ESCENARIS
14:00 RESUM DE NOTÍCIES
14:45 LA SETMANA
15:15 PANTALLA OBERTA
17:15 FLAMENQUEJANT
17:45 NATURA’T
18:15 SI TU VOLS
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
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
15,00 LA RETRANSMISIÓ (R)

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
16.00 LALOLA
17.00 EL MÉTODO POR DOS
19.00 EL DIARIO
20.15 VEN A CENAR CONMIGO
21.00 A3 NOTICIAS 2
21.45 AL PIE DE LA LETRA
22.15 FÍSICA O QUÍMICA
00.00 NO ES PROGRAMA 
 PARA VIEJOS
02.15 ANTENA 3 NOTICIAS 3
02.30 ADIVINA QUIÉN 
 GANA ESTA NOCHE
05.00 REPETICIÓN DE 
 PROGRAMAS

06.30 INFORMATIVOS TELECIN-
CO MATINAL
08.30 LA MIRADA CRÍTICA
10.30 EL PROGR. D ANA ROSA
14.00 KARLOS ARGUIÑANO 
 EN TU COCINA
14.30 INFORMATIVOS 
 TELECINCO
15.30 XP NO TE CALLAS
16.15 MUJERES Y HOMBRE 
 Y VICEVERSA
17.00 GRAN HERMANO 
 DIARIO
17.30 YO SOY BEA
18.30 ESTÁ PASANDO
20.15 PASAPALABRA
20.55 INFORMATIVOS 
 TELECINCO
21.30 CÁMERA CAFÉ
22.15 C.S.I MIAMI
23.15 C.S.I NEW YORK
00.15 C.S.I LAS VEGAS
01.15 C.S.I MIAMI
02.15 NOCHE DE SUERTE

dilluns 6 d’octubre

TV1

TV2

TV3

Antena 3

Tele 5

CANAL 33

TV Mataró

Maresme 
Digital

Cuatro

La Sexta

03.15 INFOCOMERCIALES
06.15 FUSIÓN SONORA

07.10 BOLA DE DRAGÓN
08.40 EL ZAPING DE  
 SURFEROS
09.10 SUERTE POR 
 LA MAÑANA!
10.20 ALERTA COBRA
12.15 LAS MAÑANAS  
 DE CUATRO
14.25 NOTICIAS CUATRO
15.15 PENDENT
17.00 VISTO I OIDO
19.00 PASSWORD
20.00 ESTAS NO SON 
 LAS NOTICIAS
20.55 NOTICIAS CUATRO. 
 INCLUYE SORTEO ONCE
21.30 EL HORMIGUERO
22.15 CINE CUATRO
00.25 CINE CUATRO
02.15 CUATROSFERA
03.25 MARCA Y GANA
05.55 SHOPPING

06.45 TURNO DE GUARDIA
07.30 TODO EL MUNDO 
 QUIERE A RAYMOND
07.55 EL REY DE QUEENS
08.30 TELETIENDA
09.00 DESPIERTA Y GANA
10.00 COCINA CON BRUNO 
OTEIZA
10.25 SÉ LO QUE HICISTÉIS...
12.00 CRÍMENES IMPERFEC-
TOS
14.20 LASEXTA NOTÍCIAS
14.55 PADRE DE FAMILIA
15.25 SE LO QUE HICISTEIS...
17.05 LA TIRA
18.05 JAG: ALERTA ROJA
20.00 CASO ABIERTO
20.55 LASEXTA NOTÍCIAS
21.30 EL INTERMEDIO
22.15 CINEMA: PENDENT
00.00 BUENAFUENTE
01.15 ENTOURAGE
02.15 GANAS DE GANAR
06.00 LO MEJOR DE LA SEXTA 
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06:15 NATURA’T
06:45 ESCENARIS
07:15 BANDA SONORA
07:45 MUNTANYES D’AVENT.

07,25 XICALLA
08,30 MARESME ACTUAL (R)
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 INFORMATIVO TERRIT.
14.30 CORAZÓN DE VERANO
15.00 TELED. 1 + EL TIEMPO
16.00 AMAR EN TIEMPOS REV
17.15 VICTORIA
18.05 ESPAÑA DIRECTO
20.00 GENTE
21.00 TELED. 2+ EL TIEMPO
22.00 HEREDEROS
23.45 PENDENT
00.45 PENDENT
01.45 TELEDIARIO 3
02.00 TVE ES MUSICA
02.30 NOTICIAS 24H

06.00 TELEDEPORTE
07.00 LEONART
07.30 LOS LUNNIS 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
18.25 TARDA DE CINE«PELHAM, 
UN, DOS, TRES» 1974 Dir.: Jose-
ph Sargent... Int.: Walter Matthau, 
Robert Shaw... 
20.20 BOCAMOLL
21.00 TN VESPRE + EL TEMPS
21.45 ALGUNA PREGUNTA MÉS
22.10 VENTDELPLÀ
23.20 JUSTICIA
00.10 CINEMA «STARMAN» 84 
Dir.: John Carpenter. Int.: Jeff Brid-
ges, Karen Allen.... 
02.00 INVASIÓ
02.45 CINEMA «AIXÒ ÉS HO-
LLYWOOD» 97 Dir.: Gary Rose. Int.: 
Stephen Rea, Illeana Douglas.
04.10 RIVIERA
04.35 EL CLUB

07.00 CLUB SUPER 3
09.00 MIC3
09.30 HORITZONS
12.10 CLUB SUPER3
13.40 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
20.20 POBLE ANOMENAT PÀNIC
20.30 DOCTOR WHO
21.30 KARAKIA
22.10 60 MINUTS
23.10 VALOR AFEGIT
23.40 SILENCI?
00.15 LOOPS! CONCERT
00.40 CÀNON SONS

01.25 PALETES
01.55 KARAKIA
02.30 60 MINUTS
03.25 VALOR AFEGIT
03.50 SILENCI?
04.20 LOOPS! CONCERT
04.45 TÚRMIX PERFILS
05.40 DE LA TERRA
05.50 EL MEDI AMBIENT
05.55 TRESORS DEL MÓN, 
PATRIMONI DE LA HUMANITAT
06.10 AVENT.A L NATURALESA

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 AUTOINDEFINITS
11:00 24 H., INFORMATIU
11:45 SOBREVENT
12:00 BA-BA
12:15 QUÈ, NON?
12:30 ESO
13:00  ÒRBITA MÚSICA
13:30 MUNTANYES D’AVENT.
14:00 24 H., INFORMATIU
14:45 DB
15:15 SOLIDÀRIA
15:45 SOBREVENT
16:00 EL PARTIT DEL MATARÓ
17:45 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: 
 KANSAS PACÍFIC
23:00 24 H., INFORMATIU
23:45 AUTOINDEFINITS
00:15 SOBREVENT
00:30 LA CUA DEL DIA
01:30 24 H., INFORMATIU
02:15 LA TRIBUNA
02:45 ESCENARIS
03:15 FILMETS
03:45 AUTOINDEFINITS
04:15 CIUTADELLA
05:15 INFOLLENGÜES

09.30 AQUÍ HAY TRABAJO
10.00 AVENTURA DEL SABER
11.15 RUTA VIA DE LA PLATA
12.30 TELEDEPORTE
13.30 COMECAMINOS
15.30 SABER Y GANAR
16.00 GRANDES DOC.
18.00 EN CONSTRUCCIÓN
20.30 LA 2 NOTICIAS EXPRES
20.35 SMALLVILLE
21.30 SORTEO BONOLOTO
21.35 CAMINO A CASA
22.40 DOCUMENTOS TV
00.00 NOTICIAS+EL TIEMPO
00.25 TRAS LA 2. Cámara abierta
00.45 CONCIERTOS D RADIO3
01.05 CINE DE MADRUGADA
02.45 TVE ES MUSICA
03.45 TELEDEPORTE

06.00 LAS NOTICIAS DE 
 LA MAÑANA
09.00 ESPEJO PÚBLICO
12.30 RULETA DE LA SUERTE
14.00 LOS SIMPSON
15.00 NOTICIAS 1+EL TIEMPO
16.00 LA LOLA
17.00 EL MÉTODO POR DOS
19.00 EL DIARIO
20.15 VEN A CENAR CONMIGO
21.00 A3 NOTICIAS 2
21.45 AL PIE DE LA LETRA
22.15 PENDENT
00.00 EL RASTRO DL CRIMEN
02.15 A3 NOTICIAS 3
02.30 DEBATE DE ELECCIONES 
AMERICANAS
04.45 REP. DE PROGRAMAS

06.30 INFORM. T5 MATINAL
08.30 LA MIRADA CRÍTICA
10.30 EL PROGR. D ANA ROSA
14.00 KARLOS ARGUIÑANO
14.30 INFORMATIVOS T5
15.30 XP NO TE CALLAS
16.15 MUJERES Y HOMBRES... 
17.00 GRAN HERMANO
17.30 YO SOY BEA
18.30 ESTÁ PASANDO
20.15 PASAPALABRA

dimarts 7 d’octubre

TV1

CANAL 33

TV2

TV3

Antena 3

Tele 5

TV Mataró

Maresme 
Digital

Cuatro

La Sexta

20.55 INFORMATIVOS T5
21.30 CAMERA CAFÉ
22.15 GRAN HERMANO
02.15 NOCHE DE SUERTE
03.15 INFOCOMERCIALES
06.15 FUSIÓN SONORA

07.30 BOLA DE DRAGÒN
09.05 SUERTE x LA MAÑANA!
10.05 ZAPPING DE SURFEROS
10.15 ALERTA COBRA
12.15 MAÑANAS D CUATRO
14.25 NOTICIAS CUATRO
15.30 ENTRE FANTASMAS
17.30 VISTO Y OÍDO
19.00 PASSWORD
20.00 ESTAS NO SON 
 LAS NOTICIAS
20.55 NOTICIAS CUATRO. 
 INCLUYE SORTEO ONCE
21.30 EL HORMIGUERO
22.15 ANATOMIA DE GREY
01.05 CROSSING JORDAN
01.55 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 C/BRUNO OTEIZA
10.25 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 JAG: ALERTA ROJA
20.00 CASO ABIERTO
20.55 LA SEXTA NOTICIAS
21.30 EL INTERMEDIO
22.15 CINE: PENDENT
00.00 BUENAFUENTE
01.15 ROCKEFELLER PLAZA
02.15 GANAS DE GANAR
06.00 LO MEJOR DE LA SEXTA
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08,30 MARESME ACTUAL (R)
09,00 EL DEBAT (R)
10,00 WEBCAM RADIO
13,00 MARESME ACTUAL (R)
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
18.00 ESPAÑA DIRECTO
20.00 GENTE
21.00 TELED. 2 + EL TIEMPO
22.00 CINE: PENDENT
00.15 59 SEGUNDOS
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 RUTA VIA DE LA PLATA
12.30 JUEGOS PARALIMPICOS
12.30 TELEDEPORTE 2 Diario
12.30 COMECAMINOS
15.30 SABER Y GANAR 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
18.40 TARDA DE CINE: «L’ESCALA 
DE CARGOL»1975 Dir.: Peter Co-
llinson. Int.: Jaqueline Bisset, 
Christopher Plummer.... 
20.20 BOCAMOLL
21.00 TN VESPRE + EL TEMPS
21.40 SENSE EMBUTS
22.20 PENDENT
23.40 NIP/TUCK
00.35 PEL·LÍCULA«LÍNIA MOR-
TAL» 1990 Dir.: Joel Schuma-
cher... Int.: Kiefer Sutherland , 
Julia Roberts... 
02.25 INVASIÓ
03.10 RIVIERA
03.35 TVIST
04.20 EL CLUB

07.00 CLUB SUPER 3
09.00 MIC3
09.30 HORITZONS
12.10 CLUB SUPER 3
13.40 3XL.CAT
15.00 PLANETA TERRA
17.05 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
20.00 FUTBOL
21.45 QUÈQUICOM
22.15 LOTO 6/49
22.20 BOIRA NEGRA
23.20 MATERIAL SENSIBLE
23.50 TALLER DOC
00.20 LOOPS!
00.45 CÀNON MITES
01.40 PALETES

02.10 QUÈQUICOM
02.35 BOIRA NEGRA
03.30 MATERIAL SENSIBLE
03.55 TALLER DOC
04.20 LOOPS!
04.45 TÚRMIX CLÀSSICS
05.50 DE LA TERRA
06.10 AVENT. A L NATURAL.

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 AUTOINDEFINITS
11:00 24 H., INFORMATIU
11:45 FREAKY SHOW
12:00 BA-BA
12:15 QUÈ, NON?  12:30 ESO
13:00  INFOLLENGÜES
14:00 24 H., INFORMATIU
14:45 LA TRIBUNA
15:15 AUTOINDEFINITS
15:45 FREAKY SHOW
16:00 LA PEL·LÍCULA: 
 KANSAS PACÍFIC
17:30 AUTOINDEFINITS
18:00 LA MALLA
18:30 BABA
18:45 QUÈ NON?   19:00 ESO
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: 
 LLEI CATALANA D’EDUCACIÓ
00:30 LA CUA DEL DIA
01:30 24 HORES
02:15 LA TRIBUNA
02:45 PATI LATINO
03:15 CIUTADELLA
03:45 PASSAPORT
04:45 FREAKY SHOW
05:00 PANTALLA OBERTA
07:00 SIT U VOLS
07:30 MUNTANYES D’AVENT.

07,25 XICALLA

16.00 GRANDES DOCUMENT.
18.00 EN CONSTRUCCIÓN
20.30 LA 2 NOTICIAS EXPRES
20.35 SMALLVILLE
21.30 SORTEO BONOLOTO
21.35 PERDIDOS
23.30 PLUTON BRB NERO
00.00 NOTICIAS+EL TIEMPO
00.25 TRAS LA 2. MIRADAS 2
00.45 ZONA DOCUMENTAL
02.00 CINE DE MADRUGADA
03.50 TVE ES MUSICA
04.50 TELEDEPORTE

06.00 NOTICIAS D LA MAÑANA
09.00 ESPEJO PÚBLICO
12.30 RULETA DE LA SUERTE
14.00 LOS SIMPSON
15.00 NOTICIAS 1+EL TIEMPO
16.00 LALOLA
17.00 EL MÉTODO POR DOS
19.00 EL DIARIO
20.15 VEN A CENAR CONMIGO
21.00 NOTICIAS + EL TIEMPO
21.45 AL PIE DE LA LETRA
22.15 i 00.00 i 01.30 PENDENT
02.30 CAMPEONATO EUROPEO 
 DE PÓKER
03.45 SUPERNOVA
05.00 REP. DE PROGRAMAS

06.30 INFORM. T5 MATINAL
08.30 LA MIRADA CRÍTICA
10.30 POGRAMA D ANA ROSA
14.00 KARLOS ARGUIÑANO 
 EN TU COCINA
14.30 INFORMATIVOS T5
15.30 XP NO TE CALLAS
16.15 MUJERES Y HOMBRES...
17.00 GRAN HERMANO
17.30 YO SOY BEA
18.30 ESTÁ PASANDO
20.15 PASAPALABRA
20.55 INFORMATIVOS T5
21.30 CAMERA CAFÉ
22.15 HOSPITAL CENTRAL
00.15 EL PUZZLE BLANCO
01.30 EL COLECCIONISTA 
 (DE IMÁGENES NOCHE)
02.15 AQUÍ SE GANA

dimecres 8 d’octubre
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CANAL 33

TV2

TV3
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TV Mataró

Maresme 
Digital

La Sexta

Tele 5

03.15 INFOCOMERCIALES
06.15 FUSIÓN SONORA

07.30 BOLA DE DRAGÓN
09.05 SUERTE POR 
 LA MAÑANA!
10.00 EL ZAPPING DE 
 SURFEROS
10.15 ALERTA COBRA
12.15 LAS MAÑANAS DE 
 CUATRO
14.25 NOTICIAS CUATRO
15.30 ENTRE FANTASMAS
17.30 VISTO Y OÍDO
19.00 PASSWORD
20.00 ESTAS NO SON 
 LAS NOTICIAS
20.55 NOTICIAS CUATRO + 
 SORTEO DE LA ONCE
21.30 EL HORMIGUERO
22.15 FACTOR X
01.20 WEEDS
02.25 CUATROSFERA
03.20 MARCA Y GANA
05.40 SHOPPING

06.45 TURNO DE GUARDIA
07.30 TODO EL MUNDO 
 QUIERE A RAYMOND
07.55 EL REY DE QUEENS
08.30 TELETIENDA
09.00 DESPIERTA Y GANA
10.00 COCINA CON 
 BRUNO OTEIZA
10.25 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 JAG: ALERTA ROJA
20.00 CASO ABIERTO
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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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
18.05 ESPAÑA DIRECTO
20.00 GENTE
21.00 TELED. 2+ EL TIEMPO
22.00 CUÉNTAME CÓMO PASÓ
23.40 EN NOCHES 
 COMO ESTA
24.45 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 RUTA VIA DE LA PLATA
12.30 TELEDEPORTE 2 Diario
13.30 COMECAMINOS
15.30 SABER Y GANAR
16.00 GRANDES DOC.
18.00 EN CONSTRUCCION
20.30 LA 2 NOTICIAS EXPRES
20.35 SMALLVILLE 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
18.50 TARDA DE CINE: «LILÍ» 
1975 Dir.: Charles Walters. Int.: 
Leslie Caron , Mel Ferrer... 
20.20 BOCAMOLL
21.00 TN VESPRE+ EL TEMPS
21.45 CAÇADORS DE BOLETS
22.15 POLÒNIA
22.55 CHUCK
23.50 LLEGENDES URBANES
00.40 PEL-LÍCULA: «DONNIE 
DARKO» 2001 Dir.: Richard Ke-
lly... Int.: Jake Gyllenhaal , Hol-
mes Osborne... 
02.25 PEL·LÍCULA:«LA NATURA 
DE LA POR» 2005 Dir: Brett Leo-
nard... Int.: Matthew Le Nevez , 
Rachael Taylor... 
03.50 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
20.20 UN POBLE 
 ANOMENAT PÀNIC
20.30 BÀSQUET
22.25 TEMPS D’AVENTURA
22.55 L’HORA DEL LECTOR
23.50 SPUTNIK
00.40 CÀNON ART
01.35 PALETES

02.05 TEMPS D’AVENTURA
02.30 L’HORA DEL LECTOR
03.20 SPUTNIK
04.10 TÚRMIX ARRELS
05.05 DE LA TERRA
05.25 6005437
06.10 AVENT. A L NATUR.

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)
09,30 TOT JOVES (R)
10,00 WEBCAM RADIO
13,00 MARESME ACTUAL (R)
13,30 L’ENTREVISTA (R)
14,00 AGENDA

21.30 LOTERIA DIARIA
21.35 SOBRENATURAL
23.25 PADDOCK GP
00.10 NOTICIAS + EL TIEMPO
00.45 OTRAS LA 2
01.10 DIAS DE CINE
02.25 CONCIERTOS D RADIO3
02.50 CINE DE MADRUGADA
04.15 TVE ES MUSICA

06.00 LAS NOTICIAS DE 
 LA MAÑANA
09.00 ESPEJO PÚBLICO
12.30 RULETA DE LA SUERTE
14.00 LOS SIMPSON
15.00 A3 NOTICIAS 1+
 EL TIEMPO
16.00 LALOLA
17.00 EL MÉTODO POR DOS
19.15 EL DIARIO
20.15 VEN A CENAR CONMIGO
21.00 ANTENA 3 NOTICIAS 2
21.45 AL PIE DE LA LETRA
22.15 PENDENT
00.00 PENDENT
02.30 SUPERNOVA
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
14.30 INFORMATIVOS T5
15.30 XP NO TE CALLAS
16.15 MUJERES Y HOMBRES 
 Y VICEVERSA
17.00 GRAN HERMANO
17.30 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 JUEGO DE TU VIDA
02.15 AQUÍ SE GANA

dijous 9 d’octubre 

CANAL 33

TV3

Antena 3

Tele 5

TV Mataró

Maresme 
Digital

03.15 INFOCOMERCIALES
06.15 FUSIÓN SONORA

07.30 BOLA DE DRAGÓN
09.05 SUERTE POR 
 LA MAÑANA!
10.05 EL ZAPPING DE 
 SURFEROS
10.15 ALERTA COBRA
12.15 LAS MAÑANAS 
 DE CUATRO
14.25 NOTICIAS CUATRO
15.30 ENTRE FANTASMAS
17.30 VISTO Y OÍDO
19.00 PASSWORD
20.00 ESTAS NO SON 
 LAS NOTICIAS
20.55 NOTICIAS CUATRO. 
 INCLUYE SORTEO ONCE
21.30 EL HORMIGUERO
22.15 MEDIUM
23.15 DEXTER
02.20 CUATROSFERA
03.30 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
10.25 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 JAG: ALERTA ROJA
20.00 CASO ABIERTO
20.55 LA SEXTA NOTICIAS
21.30 EL INTERMEDIO
22.15 BONES
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

TV1
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06:30 BANDA SONORA
07:00 VA DE CASTELLS
07:30 AUTOINDEFINITS
        

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)
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 DE TVE
10.15 SABER VIVIR
11.30 ESTA MAÑANA
14.00 INFORM. TERRITORIAL
14.30 CORAZON DE VERANO
15.00 TELED. 1 + EL TIEMPO
16.00 AMAR EN TIEMPOS REV
17.15 VICTORIA
18.00 ESPAÑA DIRECTO
20.00 GENTE
21.00 TELED. 2+ EL TIEMPO
22.00 PENDENT
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 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
18.40 CINE: «EL CONTRACTE 
DE MARSELLA» 74 Dir.: Robert 
Parrish. Int.: Anthony Quinn, Mi-
chael Caine... 
20.20 BOCAMOLL
21.00 TN VESPRE + EL TEMPS
21.45 ZONA ZÀPING
22.20 CINE: «PREMONITION» ‘07 
Dir.: Mennan Yapo. Int.: Sandra 
Bullock, Julian McMahon ... 
00.10 PEL·LÍCULA:«BLADE 
RUNNER: MUNTATGE FINAL» 
2007 Dir.: Ridley Scott... Int .: Ha-
rrison Ford , Sean Young.. 
02.05 PEL·LÍCULA: «INTERESTA-
TAL 60» 02 Dir.: Bob Gale... Int.: 
James Mardsen , Gary Oldman.. 
03.50 RIVIERA
04.15 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
19.05 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 EN CLAU DE VI
23.45 EL DOCUMENTAL
00.40 CÀNON LLETRES

01.30 PALETES
02.00 A PAGÈS
02.25 THALASSA
03.10 EN CLAU DE VI
03.55 EL DOCUMENTAL
04.50 TÚRMIX POP ROCK
05.45 DE LA TERRA
06.05 EL MEDI AMBIENT
06.10 RUTES PER S 
 VIATGERS INTRÈPIDS
06.35 FORA DEL MAPA

08:00 24 H., INFORMATIU
08:30 BA-BA
08:45 QUÈ, NON?  09:00  ESO
09:30 VA DE CASTELLS
10:00 FLAMENQUEJANT
10:30 ESPAI D’ART
11:00 24 H., INFORMATIU
11:45 SOBREVENT
12:00 BA-BA
12:15 QUÈ, NON? 12:30  ESO
13:00 MUNTANYES D’AVENT.
13:30 RODAMÓN
14:00 RESUM DE NOTÍCIES
14:45 ESPAI D’ART
15:15 LA FÀBRICA
16:15 VA DE CASTELLS
16:45 SOBREVENT
17:00 ESCENARIS
17:30 BANDA SONORA
18:00 NATURA’T
18:30 BABA
18:45 QUÈ NON?  19:00 E.S.O
19:30 ESPORTS EN XARXA
20:00 SOLIDÀRIA
20:15 24 H., INFORMATIU
21:00 PASSAPORT
22:00 FLAMENQUEJANT
22:30 BANDA SONORA
23:00 24 H., INFORMATIU
23:30 LA SETMANA
00:00 PATI LATINO
00:30 EL BUS
01:30  24 HORES
02:15 PANTALLA OBERTA
02:45 ESPAI D’ART
03:15 LA TRIBUNA
03:45 LA FÀBRICA
04:15 LA TRIBUNA
04:45 RESUM DE NOTÍCIES
05:30 FILMETS
06:00 ESCENARIS

09.30 AQUÍ HAY TRABAJO
10.00 UNED
11.15 RUTA VIA DE LA PLATA
12.30 TELEDEPORTE 2 DIARIO
13.30 COMECAMINOS
15.30 SABER Y GANAR
16.00 GRANDES DOC.
18.00 BRICOLOCUS
18.40 EN CONSTRUCCION
20.30 NOTICIAS EX.+ TIEMPO
20.35 SMALLVILLE
21.30 SUERTE EN TUS MANOS
21.50 VERSION ESPAÑOLA
00.45 LA 2 NOTICIAS EXPRES
00.50 LA MANDRAGORA
01.30 CINE DE MADRUGADA
02.55 CINE DE MADRUGADA
05.00 TVE ES MUSICA

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

06.30 INFORM. T5 MATINAL
08.30 LA MIRADA CRÍTICA
10.30 PROGR. DE ANA ROSA
14.00 KARLOS ARGUIÑANO
15.00 INFORMATIVOS T5
15.30 XP NO TE CALLAS
16.15 MUJERES, HOMBRES...
17.00 GRAN HERMANO
17.30 YO SOY BEA
18.30 ESTÁ PASANDO
20.15 PASAPALABRA
20.55 INFORMATIVOS T5
21.30 ESCENAS MATRIMONIO
22.15 EL COMISARIO
01.30 EL COLECCIONISTA
02.15 NOCHE DE SUERTE
03.15 MÁS QUE COCHES
03.45 EN CONCIERTO

divendres 10 d’octubre

CANAL 33

TV2

TV3

Antena 3

Tele 5

Maresme 
Digital

TV1

04.00 INFOCOMERCIALES
06.15 FUSIÓN SONORA

07.30 BOLA DE DRAGÓN
09.05 SUERTE X LA MAÑANA!
10.10 ZAPPING DE SURFEROS
10.15 ALERTA COBRA
12.15 LAS MAÑANAS DE 
 CUATRO
14.25 NOTICIAS CUATRO
15.30 ENTRE FANTASMAS
17.30 VISTO Y OÍDO
19.00 PASSWORD
20.00 ESTAS NO SON  
 LAS NOTICIAS
20.55 NOTICIAS CUATRO+ 
 SORTEO DE LA ONCE
21.30 MADRES ADOLESCENTES
22.30 CALLEJEROS
00.30 CINE CUATRO
02.25 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
10.25 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 JAG: ALERTA ROJA
20.00 CASO ABIERTO
20.55 LA SEXTA NOTICIAS
21.30 EL INTERMEDIO
22.15 NAVY: INVESTIGACIÓN 
 CRIMINAL
00.00 SHARK
00.50 TODOS AHHH CIEN
01.50 CRÍMENES 
 IMPERFECTOS
02.20 GANAS DE GANAR
06.00 LO MEJOR DE LA SEXTA

Cuatro

La Sexta

TV Mataró





Ciclistes a les voreres
A les voreres amples i també a les més 
estretes, circulen a gran velocitat ciclis-
tes a tothora. Cal respectar els ciutadans 
que caminen per les voreres i no posar 
en perill la seva integritat física. Res 
en contra per els que volen practicar 
l'esport del ciclisme, sempre que ho 
facin a la carretera o a la calçada. Fins 
ara ningú fa res per controlar l'us de la 
bicicleta. Si continua aquesta situació 
d'abandonament als vianants, podria 
donar-se el cas que, en defensa pròpia, 
algú doni un cop de bastó al ciclista que 
passi a prop seu per la vorera. Persones 
de totes les edats caminen per les vore-
res, senyores que porten infants amb un 
cotxet, criatures que van a passeig amb 
els seus pares, treballadors que van al 
lloc de la feina, etc. etc.

A les voreres estretes no solament hi 
ha el perill dels ciclistes, també molt so-
vint hi ha grups de gent que en coincidir 
amb amics o coneguts, ocupen tota la 
vorera i això difi culta el pas als vianants 
que opten per baixar a la calçada amb el 
perill de ser embestits per algun vehicle 
que coincideix al mateix lloc. Això té 
una solució fàcil. El que es troba amb 
grups de gent, només cal que s'aturi 
ben a prop de les persones i es quedi 
parat i no digui res. Sense tardar gaire, 
algú dels aturats es decantarà tot dient: 
"perdoni, passi, passi..."

Convindria que la televisió, que 
ofereix diàriament receptes de cuina, 
dediquessin deu minuts a difondre edu-
cació i normes de comportament. Al país 
tenim persones molt ben preparades 
que poden donar consells que serien 
molt útils per una bona convivència 
entre tots.

QUI TOT HO VOL TOT HO PERD. L'invent 
de les hipoteques ha creat que milers 
de persones s'hagin endeutat per poder 
adquirir un habitatge. Degut a que els 
llocs de treball són actualment insegurs, 
es dóna el cas que molta gent no pot 
pagar cada mes la quantitat correspo-
nent. Diuen que els bancs i caixes, en 
no poder cobrar la hipoteca, es queden 
el pis. La pregunta és: Què faran dels 
pisos? A cada carrer veiem rètols que 
anuncien cases en venda o en lloguer. 
Serà que els preus són massa cars? El 
ram de la construcció actualment està 
sense feina. L'atur no para de créixer. 

O.K.



sempre et quedarà internet

Després d’una edició 2007 en què la 
producció catalana va prendre bona 
part del protagonisme (amb els premis 
a Rec, de Jaume Balagueró, o les es-
trenes d’El Orfanato i Los Cronocrímes, 
entre d’altres), el Festival de Sitges no 
renuncia a la presència de cinema fan-
tàstic facturat a Catalunya. I ho fa amb 
la participació d’un total de set pro-
duccions amb segell català de les què 
Prime Time, de Luis Calvo i Sexykiller, 
de Miguel Martí, participen en la Secció 
Ofi cial a competició Fora de concurs, 
destaquen les produccions Transiberian, 
de Brad Anderson i amb la participació 
de Woody Harrelson, Ben Kingsley i 
Eduardo Noriega o Embrión, de Gonza-
lo López (primer remake espanyol d’un 
fi lm japonès). Aquesta 40a edició també 
servirà per homenatjar un dels clàssics 
del cinema fantàstic català, Josep Antón 
Pérez Giner, productor de nombrosos 
fi lms de terror amb la intenció de crear 
una mena de productora catalana que 
fos com la mítica Hammer Films britàni-
ca (responsable de Drácula, El exorcista 
o La profecía, entre moltes altres). 
La 41a edició arrenca aquest dijous i 
s’allargarà fi ns l’11 d’octubre. 

LAMALLA.CAT/ ACPG

El festival de Sitges 
presentarà set 
produccions catalanes

Només dues, però, competeixen 
en la secció ofi cial
‹



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
VENDO MÁQUINAS cortar tira. 300€. 
629.21.10.89
COMPRO CONGELADOR VÉRTICAL. Puertas 
cristal. Para tienda. Ocasión, nuevo muy 
económico. 629.570.985
V E N D O  M O T O  S U Z U K I .  TU250X . 
679.12.64.12
¡GANGA! VENDO 3 ACCIONES. C.A. Laie-
tana. 617.767.557
COMPRO ANTIGUEDADES. 667.569.393
VENDO MAZDA X5. Año 99. 7.500€. Im-
pecable. 660.64.55.44
VENDO APARATOLOGÍA estética. Buen 
estado. 607.75.52.62
VENDO HABITACIÓN matrimonio y dos 
juveniles. Casi nuevas, precio a convenir. 
639.30.84.24
VENC RENAULT MEGANE. B-TY. Bon estat. 
1.500€. 619.134.761
VENDO RENAULT CLIO. 6 años. Recien pin-
tado. Equipado 3.900€. 610.226.546

Compra - Venda
Immobiliària        
¿LE URGE VENDER su piso? disponemos 
del dinero al contado para comprarlo inme-
diatamente a partir de 3 días. F. escrituras 
y entrega de llaves. cualquier zona. Su 
Casa 93.757.12.82
COMPRAMOS CASAS: Centro Mataró, o 
garajes, locales, pequeños solares, etc. No 
importa estado. Buscamos cualquier sup. 
edificable para promoción de viviendas. 
También Permutas, buscando la mejor 
rentabilidad para Ud. Máxima seriedad y 
discreción demostrada. Pago inmediato 
contado. Su Casa 93.757.12.82
VENDO PISO en Plaza Catalunya. Ascen-
sor. 2 hab., (antes 3). Gran comedor de 22 
m2. Balcón, cocina y baño reformados am-
pliados. entrega inmediata. Solamente par-
ticular. No se atenderá a inmobiliarias. p.v. 
273.460€ /(45.5) 650.91.57.78 Dani

SE VENDE PISO en zona ptte. 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
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
PIS CIRERA de 6 anys. 60m2., 2hb., te-
rrassa a nivell 33m2. i traster. Pàrquing 
opcional. 250.000€. 626.32.70.90
PISO EN VENTA MATARÓ. 115m2, 4hab., 
2 baños, terraza privada 25m2. +tras-
tero. Calefacción, a.a., etc. 296.000€. 
607.444.232
CERDANYOL A , 80M2.  4hab., baño, 
aseo, 2 balcones exteriores. 170.000€. 
650.680.348
BAR 45M2. CERDANYOLA. En funciona-
miento. 58.000€. 650.680.348
ARGENTONA. CAN BARRAU. Casa obra 
nova recent, la millor adosada zona, 
292m2, acabats luxe, ascensor. 500.000€ 
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
VENDO CASA. CAMÍ SERRA. 2 plantas, 
jardín, sótano. 550.000€. 93.798.40.63 
/654.32.98.94
LLORET DE MAR. A 2 km. playa. Terrenos 
de 800m2. 58.000€. Con proyecto, licen-
cia obras para torre unifamiliar, agua, luz, 
asfalto, piscina comunitaria. Directo pro-
pietario. 639.381.303 /93.284.10.56

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
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
LOCAL EN ALQUILER. Calle Moratín. 
125m2. +patio de 15m2. 400€/mes. 
607.444.232
SE TRASPASA CARNICERÍA en pleno 
funcionamiento. Precio interesante. 
619.671.446

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        
A L Q U I L O  H A B I T A C I Ó N  a  c h i c a . 
637.95.79.99
PANADERÍA DEGUSTACIÓN. Plaça de les 
Tereses. 616.54.61.47
M A SI A  R ES TAUR A N T E .  Argentona. 
490.000€ (negociables). 616.54.61.47
DESPATX 60M2. Balcons al C/Nou, davant 
Robafaves. Pintat, llum, aigua. 500€/mes. 
639.73.48.05 Particular.
ALQUILO HABITACIÓN cerca Argento-
na. Urbanización. Cocina, comedor… 
615.17.05.34
PARTICULAR CENTRO. Piso nuevo. Amue-
blado, electrodomésticos nuevos. 74m2. 
2hab., ext., terraza, sol. Para entrar. 750€/
mes. 93.790.14.14
A L Q U I L O  H A B I T A C I Ó N  a  c h i c o . 
655.58.74.78
L L O G O  A P A R T A M E N T  H A V A N A . 
676.50.78.97
ALQUILO HABITACIÓN. 696.54.88.55
ES TRASPASSA CAFETERIA per jubilació. 
Nou Parc Central. Mataró. 627.986.748 
/627.986.754
TRASPASO BAR 625.90.53.82
ALQUILO LOCAL EQUIPADO comidas. 
690.62.11.55
PISOS EN LLOGUER. Diferents caracte-
rístiques. Abstenir-se persones de poca 
solvencia. 687.54.13.07
C E R D A N Y O L A  L O C A L S  2 9 0 € . 
687.54.13.07
J U T J AT S  N O U S .  O f i c ines  100m. 
687.54.13.07
L O F T  C È N T R I C  a m b  t e r r a s s a . 
687.54.13.07
LOCAL 150M2, 2 entrades. Zona Santa 
Anna nova. 687.54.13.07
S E  T R A S P A S A  B A R  e n  Ma t a r ó . 
608.817.657
ALQUILO HABITACIÓN 654.107.656
TRASPASO BAR. Frente futuro Corte In-
glés. 626.608.518

Treball       
TRABAJE DESDE CASA: Confeccione ma-
nualmente: collares, barcos, bolígrafos, 
conejitos, muebles, rompecabezas y ens-
obrar publicidad. 902.55.05.96
PERSONAS COMPETENTES. Oportunidad 
de ingresos extras. Gana de 500 a 2000 
€ al mes. 93.492.73.23 - 647.69.36.85 
www.negociosdesdecasa.com



SE NECESITA PERSONAL para máquina de 
botones con experiencia. Zona Rocafonda. 
93.790.82.32
P E R S O N A L  P A R A  D I S C O T E C A S . 
639.01.38.64 De 9 a 14h.
SE OFRECE CHICA. Aux. Administrativo, de-
pendiente, cuidado niños. 651.548.197
P E R S O N A L  P A R A  D I S C O T E C A S . 
628.74.22.10. De 10 a 14h.
CHICA HACE LIMPIEZA por horas. Referen-
cias. 671.880.594
CHICO BUSCA FAENA. 627.71.13.26
BUSCO FAENA CORTADOR. Experiencia. 
93.790.68.79
HAGO LIMPIEZA de escaleras, oficinas, 
comercios... Señora seria, reponsable. 
Centro i Eixample. 691.12.03.35
SRA. ESPAÑOLA SE OFRECE para ta-
reas domésticas. Coche y referencias. 
687.024.440
INFOPERRUQUERS precisa per sonal 
con experiencia para fin de semana. 
93.790.91.50
SE OFRECE SRA. LIMPIEZA con referen-
cias. 654.81.48.02. 7€/hora
EMPRESA PUBLICIDAD necesita modelos 
profesionales o no de 14 a 28 años para se-
sión fotográfica. Urgente. Para inscripción 
en el casting llamar al 93.200.71.88
MANUEL SERRANO peluquerías. Precisa 
oficiales y ayudantes para Mataró. Llamar 
al 93.849.74.16. Horario 9:00 -14:00h.
SE OFRECE SEÑORA española. Para com-
pañía de ancianos. 625.324.825
NECESITO DEPENDIENTA pescadería, 
jornada completa. Imprescindible expe-
riencia. Enviar C.V. con fotografía. Rda. 
O’Donnell, 10. 2º3ª -Mataró.
HASTA 3.000€ TRABAJANDO como pro-
fesor de autoescuela, dando prácticas 
de conducir. Prepárate para trabajar. 
93.326.24.06.
SE PRECISAN BOMBEROS, guardas fo-
restales, policías y mossos de esquadra. 
Sólo nacionalidad española. Incorpórate. 
93.326.24.06.
¿TE GUSTAN LOS NIÑOS? Trabaja en 
guarderías y parques infantiles como 
auxiliar. Prepárate para incorporarte. 
93.326.24.06.
AEROPUERTOS PRECISAN azafatas de 
tierra y personal con inglés. Prepárate para 
trabajar. 93.425.38.21
SE OFRECE SEÑORA limpieza. Española. 
Referencias. 93.757.29.59
ARGENTINA JOVEN, con papeles, busca 
trabajo serio. 606.889.398
ADMINISTRATIVA-DELINIANT. Cerca feina. 
678.561.613
M’OFEREIXO PER A TREBALLAR. Noi res-
ponsable, experiència en tracte amb per-
sones, també experiència en el sector del 
textil. Cerco feina sèria, com a dependent, 
textil… I qualsevol altre feina, aprenc amb 
rapidessa. 662.533.504
BUSCO TRABAJO FIN SEMANA o noches. 
637.95.79.99. Para personas mayores. 
CHICO PARAGUAYO busca trabajo. Ca-
marero, chófer, con conocimiento del 
Maresme. Experiencia y referencias. 
697.42.31.31
CHICA RESPONSABLE busca trabajo. 
689.299.510
SEÑORA RESPONSABLE busca trabajo por 
las tardes. 660.93.55.64 Rose

CHICA RESPONSABLE, seria. Busca trabajo 
limpieza por horas. 651.360.145
SEÑOR A BUSCA TR ABA JO  limpieza. 
605.614.231
NOIA DIBUIX ANT, g ravacions tèxtil, 
rotulacions, publicitat, etc… Freehand, 
Photoshop, Linux. Molta experiència i re-
ferències. S’ofereix. 696.30.92.63 
SEÑOR A ESPAÑOL A con coche . Se 
ofrece para servicio doméstico, tardes. 
93.741.54.15 /653.39.08.00
ME OFREZCO PARA REPUNTE o boras. 
699.62.64.71
CHICA ESPAÑOLA. Català –Castellano. 
Se ofrece: Servicio doméstico (limpiar, 
cocinar…). Por horas o fija de lunes a vier-
nes. Formal, educada, buena presencia. 
678.561.613
CHICA BUSCA TRABAJO. Referencias ser-
vicio doméstico. 637.016.316
NECESSITEM SOCORRISTA aquàtic ti-
tulat, jornada de tardes de dilluns a 
divendres, feina tot l’any. Pool Premià. 
93.754.90.56
SE PRECISA OFICIALA repunte, cremalle-
ras, tapetas… Para taller. 663.97.79.92
CHICA SE OFRECE limpieza, cuidado ni-
ños. Por las tardes. 666.75.34.98
WWW.TUNEGOCIO-DESDECASA-COM
BUSCO TREBALL de ferrer, amb experièn-
cia. 679.89.45.54 
BUSCO TRABAJO, ayudante cocina, peón 
obra, fábrica. 671.188.101
NECESITO MASOVERO con experiencia en 
conejos para granja y finca en Argentona. 
93.237.78.98
SRA. EXPERIENCIA, REFERENCIA. Busco 
trabajo: plancha, cuidado mayores, limpie-
za. 670.48.63.75
SE OFRECE señora limpieza, planchadora, 
dobladora. 660.906.670
CHICA BUSCA trabajo limpieza, cuidar 
niños. 600.687.057 /667.803.682
CHICA CON VEHÍCULO busca trabajo 
limpieza, canguro. Disponibilidad total. 
Referencias. 667.940.221

Classes       
FRANCES-ALEMAN. Profesora nativa. Ini-
cio y perfeccionamiento. Particulares y em-
presas. 93.796.18.09 – 600.33.99.36
CANTO. Todos estilos. 670.248.774
REFORÇ ESCOLAR. Matrícula oberta. 
667.534.065
REFUER ZO ESCOL AR  especializado. 
652.460.962
CURSOS COSTURA. Todos los lunes 19- 
20:30h. 93.756.25.59
CURSOS FOTOGRAFÍA. Inicio octubre. 
93.756.25.59
CLASES INGLÉS, todos los niveles, eda-
des, horario convenir, también domicilio. 
93.797.15.83

Varis       
GRUP D’HAVANERES Mestre d’Aixa. (www.
mestredaixa.com). Havaneres, cançó ma-
rinera. Festes majors, festes de carrer, 
festes socials-escolars, casaments, ani-
versaris, etc. Informació 605.68.62.69 - 
93.796.10.41 Extensió 0 (hores oficina). 

Treball       Treball       



CASAMENTS. SOPRANO posa el cant a la teva 
cerimònia. Fes que aquest dia tan especial 
sigui inoblidable. 625.947.230 Rosa
L’ERMITA DE LES SURERES. Té un lloc re-
servat i gratuït per les vostres cendres. 
REFORMES DE LA LLAR. Cuines, banys, 
terres, etc. Un bon equip de professionals  
al millor preu. 677.59.27.39
PAVIDNET: Neteja, manteniment i abri-
llantats. Pressupost sense compromís. 
93.7577683 - 607.249.790
SE HACEN OJALES y se ponen botones. Tel. 
93.790.82.32
TRANSPORTS LOCAL, NACIONAL, inter-
nacional. Pressupost sense compromís. 
652.94.97.19
URI-SEC (varones). Fuera sondas y paña-
les!. 93.799.61.87 noches.
INFLABLES, LLOGUER. 606.344.933
REFORMAS-INTERIORISMO. 678.457.130 
www.gaudiqualitat.com
NEUMÁTICOS DE OCASIÓN. Todas las me-
didas desde 20€, montados y equilibrados. 
610.26.68.68
TRANSPORTES, PEQUEÑAS mudanzas. 
669.135.491
INSTALADOR OFICIAL: Luz, agua, gas, 
electricidad, climatización, solar, automa-
tismos, riego (boletines). 610.210.310
P A L L A S S O S ,  M À G I A ,  M i n i C i r c . 
609.846.098 
PINTOR. 671.90.60.48
ARREGLOS LAMPISTERÍA Y persianas. 
93.799.07.53 /696.78.41.14
CONSTRUCCIONES ORLANT SCP. Refor-
mas en general. Baños, cocinas, parquet, 
pintura… 690.348.262
DETECTIVES www.collett-detectives.com 
93.755.22.81
ARRREGLO BAJOS PANTALÓN. Económico. 
670.48.05.57
REFORMAS, CONSTRUCCIONES, baños, 
cocinas, suelos, locales. 658.878.803
HERBALIFE, CONTROLA tu peso. Quimeta 
93.751.23.72
PALETA OFRECE servicios reformas, repa-
raciones en general. 677.817.832
PINTOR ECONÓMICO. Experiencia, respon-
sabilidad, limpieza. Excelentes acabados. 
629.98.85.98
GRACIAS ESPÍRITU SANTO J.Z.
PEDICURA A DOMICILIO 630.47.19.73
CONSTRUCCIONES REFORMAS. Hago lo 
que nadie quiere hacer. Pisos, casas, mu-
ros, tejados. 605.21.79.74
LAMPINTERÍA 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
PINTORES ECONÓMICOS. Profesionales. 
651.673.635

Tarot, vidència...       
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.
ELENA. 806.515.615. Visa 902.889.289. 
Tornarà? Trucarà? Quan?... Tot i directe 
al Cor, comprova-ho! (24h.) TF.1,16€ 
TM.1,51€. Apdo.22101 -08080, +18a.

Varis       



El Museu del Càntir d’Argentona presen-
ta, del 20 de setembre al 19 d’octubre, 
l’exposició Manuel Cusachs. Escultures 
i dibuixos dedicada a aquest reconegut 
escultor mataroní, actualment resident 
a Òrrius.

Alguns dels bustos presentats, com el 
de Jaume Clavell, ja es van mostrar a la 
Pia Almoina de Barcelona i a l’Ateneu 
Caixa Laietana de Mataró, sota el títol 
“L’Armari Blanc-33 catalans”. En recor-
dem d’altres com el de Salvador Espriu, 
Miquel Martí i Pol, Josep Maria Flotats, 
Josep Pla, Raimon, etc..

Un tastet, -ja que la sala és un petit 
espai dins el propi museu- , acompanyat 
d’escultures en bronze, dibuixos i gra-
vats que complementen l’obra d’aquest 
artista. Un rerefons ple d’al·lusions 
a la cultura, identitat i història de 
Catalunya.

Exquisit treball per a un artista que ha 
tingut el reconeixement de les instituci-
ons del nostre país i que continua creant 
una obra genuïna, -que diferencia la seva 
escultura de la dels altres escultors-, 
i dotada d’una enorme plasticitat. El 
seu treball juga amb els volums, les 
formes, l’expressió, algú parlaria de 
retrat psicològic.

Continuant amb la seva trajectòria 
expositiva, per Nadal es podrà veure una 
antològica al Museu de Mataró que des-
prés anirà a Andorra i, cap al maig, una 
selecció de la seva obra anirà al Museu 
de Sant Andreu de Llavaneres.

…Manuel Cusachs

ÀLVAR SÁEZ I PUIG
Historiador de l’Art

NOU

escola
danglès



Els morts a les carreteres catalanes 
s’han reduït en un 11,4% aquest estiu 
en relació al de l’any passat, un balanç 
que el conseller d’Interior Joan Saura 
ha qualifi cat de “molt positiu” perquè 
s’ha passat de 105 morts el 2007 als 
93 d’enguany. Del 21 de juny al 24 de 
setembre el nombre de motoristes que 
ha perdut la vida també s’ha rebaixat 
en un 45’5% en comparació amb el 
mateix període de l’any anterior. 

Menys sinistralitat en joves
Saura ha destacat la reducció de sinis-
tres amb joves involucrats, que en les 
edats compreses entre 15 i 29 anys 
s’ha passat de 71 morts l’any 2000 
a 28 el 2007 i 17 el 2008. L’únic 
augment, d’un 73’3% en comparació 
amb l’any passat, el protagonitzen els 
vehicles pesants.

LAMALLA.CAT /ACPG

Els accidents amb motos 
disminueixen un 45,5% a 
l’estiu

La distracció i la infracció 
de normes, les primeres causes 
d’accidents de circulació 

‹



El Clarinet modern prové de 
l’antiga família d’instruments 
anomenats “Chalumeaux”, 
nomenclatura que s’utilitzava 
encara a la primera meitat del 
segle XVIII. Aquest instrument 
deriva del “chalumeau “ pasto-
ral de l’Edat Mitjana i del Re-
naixement. Els ancestrals més 
llunyans del chalumeau eren la 
zummâra egípcia i l’aulos grec. 

J .CH.DENNER (1655-
1707) prestigiós constructor alemany 
d’instruments de vent i fusta, a partir 
de l’any 1700, va transformar i millorar 
el chalumeau d’una forma decisiva. Per 
la semblança amb la trompeta aguda 
anomenada “clarino”, el nou instrument 
pren el nom de clarinet. El nombre de 
claus d’aquest nou instrument aniria 
augmentant progressivament de 2 a 6 
fins arribar a 13 claus a la primera dècada 
del Segle XIX. 

El gran clarinet afinat en si bemoll, 
el més emprat, posseeix una sonoritat 
més càlida que el clarinet afinat en la, 
de sons més vellutats. El petit clarinet 
de 25 cms de llarg, amb una qualitat 
de so i timbre punyent , intervé només 
com a reforç en els passatges aguts de 
la flauta i l’oboè.

El clarinet alt, afinat en mi bemoll, 
sona una sexta major inferior de les 
notes escrites. El clarinet alt, afinat en 
fa, substitueix al “Corno di Basseto”, 
apel·latiu donat a la forma primitiva de 
l’instrument inventat a Alemanya del Sud 
l’any 1770. El “Corno di Basseto” fou 
emprat pels compositors J.W.A.Stamitz, 
W.A. Mozart per les seves composicions 
instrumentals i corals. En el Segle XX, 
Richard Strauus el va utilitzar en algunes 
de les seves òperes (Elektra, 1909 i La 
Dona sense Ombra, 1918). El clarinet 
baix és de forma quasi idèntica a la del 
seu homònim alt en mi bemoll. El clarinet 
és un instrument de gran virtuosisme i 
pot executar brillantment arpegis i tri-
nats. Weber, Mendelssohn, Schumann, 
Brahms, compositors del Romanticisme 
musical, varen explorar i utilitzar totes 
les possiblitats tècniques i expressives 
del clarinet a l’època de més gran expan-
diment de l’instrument. 
DEDICAT AL SR. JOSEP SALA , GRAN MELÒMAN I AMIC

MARIA TERESA JULIÀ

CLAVECINISTA I CONCERTISTA

ESPECIALITZADA EN LA RECERCA DE LA MÚSICA ANTIGA

El clarinet



L’extinció dels neandertals no es 
va deure al fet que fossin menys 
intel·ligents que l’Homo sapiens, 
l’avantpassat directe de l’home, segons 
assegura un estudi realitzat a partir de 
les eines que feien servir ambdós grups 
de primats. Els resultats de la investi-
gació, publicats aquesta setmana per 
la revista Journal of Human Evolution, 
són una nova prova que refuta la su-
posada superioritat intel·lectual dels 
Homo sapiens i que ha estat sostin-
guda durant més de 60 anys, segons 
els científi cs.

Aquesta investigació s’afegeix a 
altres estudis segons els quals els 
neandertals eren tant bons caçadors 
com els Homo sapiens. També afi rmen 
que no existien diferències notables 
entre ambdós espècies en la seva co-
municació. LAMALLA.CAT /ACPG

Els neandertals eren 
tant intel·ligents com 
els Homo Sapiens

Un estudi ho dedueix perquè les 
eines i armes utilitzades per les dues 
espècies eren gairebé iguals 

‹

més a prop teu



L’envelliment, 
és una malaltia?

-Vaig escoltar un programa de ràdio en el 
que els sèniors van explicar que defensaven 
que l’envelliment és una malaltia que es 
pot curar –diu en Guillem- No et sembla avi 
Pep, que això és fer volar coloms?

-Doncs Guillem, tu saps que hi va haver 
un moment en la història de la humanitat 
que es creia que la terra era plana i el 
sol sortia per una banda i s’amagava per 
l’altra.

-Es així avi Pep, recordo que els que 
deien que la terra era rodona i girava al 
voltant del sol van ser titllats d’heretges.

-En aquests moments, Guillem, passa 
quelcom semblant amb el funcionament 
del nostre organisme que està molt rela-
cionat amb la nostra manera de pensar, 
fi ns a l’extrem d’afi rmar que una persona 
és el que pensa la qual cosa vol dir que 
els nostres pensaments poden infl uir en 
la nostra salut.

-Bé, avi Pep, això t’ho pots creure fi ns 
a cert punt. Quantes persones hi ha que 
tenen una malaltia greu i que per més 
que creguin que es poden curar no ho 
aconsegueixen?

-Aquesta relació entre el pensament i 
la salut, tot just es comença a conèixer 
arrel dels descobriments de la física 
quàntica, consistents en afi rmar que la 
matèria és pura aparença i que el que 
realment compta és l’energia. Llavors no 
és d’estranyar que el nostre pensament, 
degudament utilitzat com a energia, actui 
com una espècie d’ordinador que regula el 
nostre organisme i per tant la nostra salut

-Vols dir avi Pep, que en aquests mo-
ments, els sèniors en defensar l’energia 
vital poden ser titllats d’heretges? 

 
Josep Aracil i Xarrié
Membre Consell Sènior de Premià de Mar
cspremia@teleline.es
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La Generalitat ha inspeccionat fi ns 
ara 233 comerços minoristes, restau-
rants, magatzems i distribuïdors de 
productes xinesos per comprovar si 
venen aliments amb llet presumpta-
ment contaminada amb melamina. 
La conselleria de Salut ha explicat 
aquest dilluns que els inspectors 
del departament ja han immobilitzat 
nombroses partides de productes com 
galetes, xocolates o caramels que po-
drien contenir llet en pols procedent 
de la Xina.

La Generalitat preveu inspeccionar 
en total “entre 300 i 400” punts de 
venda de tot Catalunya, amb l’objectiu 
de localitzar i immobilitzar aquests 
productes, l’àmbit de venda dels quals 
està restringit, principalment, als de-
nominats comerços xinesos. 

LAMALLA.CAT /ACPG

Grans inspeccions als 
començos xinesos buscant 
aliments contaminats

Un total de 223 a tot Catalunya, 
després de l’alarma per la llet 
asiàtica nociva 

‹



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)

Amb Venus en el teu signe 
l’exaltació dels teus sentits es 

posarà de manifest de tal forma aquests 
dies que et costarà reprimir les teves 
ganes de conquistar i estimar. T'hauràs 
d’esforçar per a treballar en col·laboració 
amb persones que probablement estan en 
les antípodes del teu enfocament.

BESSONS (22/5 al 21/6)

La teva sensibilitat amb les 
persones que t’envolten i en 

particular amb els teus familiars serà el 
que et facilitarà les coses i posarà de ma-
nifest sentiments de complicitat. La gent 
espera de tu amor i sabràs donar-los-el. 
Treballaràs més hores que un rellotge, no 
perdis el sentit de l’humor.

CRANC (22/6 al 21/7)

Les relacions sentimentals no 
són sempre com les desitges, 

hauràs d’aprendre a buscar l’equilibri 
en el teu interior perquè la teva parella 
no t’ho proporcionarà. Amb temprança i 
pensant molt tot el que dius, aguantaràs 
una setmana d’enfrontaments. Gestiona 
harmoniosament el teu entorn.

VERGE (24/8 al 23/9)

Si a més de pensar, penses en po-
sitiu milloraràs les teves relacions 

personals. Si tens parella pot reclamar-te 
més tendresa, no t’ho prenguis com una 
exigència sinó com un suggeriment amorós. 
Si et queden assumptes per resoldre i no 
aconsegueixes acabar, o ets summament 
lent o et carregues amb massa tasques.

BALANÇA (24/9 al 23/10)

Una setmana que es presta a 
l'enamorament a la conquesta 

i a l’amistat. Et sentiràs recomfortat, es-
timat i feliç per poder expressar les teves 
emocions. Aquests dies la teva energia 
es mantindrà molt alta. Els teus éssers 
esti mats et faran un magnífi c regal que no 
esperes i que et farà moltíssima il·lusió. 

ESCORPÍ (24/10 al 22/11)

Hauràs d’esforçar-te aquests 
dies per a evitar discussions, 

baralles que semblen no tenir fi  si un 
dels dos no cedeix. Tot anirà bé si can-
vies d’actitud, no té més raó qui més 
crida. Algú podria retreure’t la manera 
en que dirigeixes als altres, sigues més 
tolerant.

SAGITARI (23/11 al 21/12)

Bogeria i passió pròpia d’una 
època que enyores i creies que 

no podia tornar. Els sentiments aglutinats 
en el teu interior, demanaven a crits sortir. 
Gaudeix el que la vida t’ofereix. Aniràs 
d’un lloc a un altre tractant d’apagar 
focs en totes les direccions serà quelcom 
habitual en tu.

CAPRICORN (22/12 al 20/1)

El passat gravita massa vegades 
en el teu cor. Passa pàgina als 

assumptes que ja no t’aporten res cons-
tructiu i llança’t a la conquesta de nous 
horitzons. Tens un especial atractiu però 
has de potenciar-lo més. En la feina et 
sentiràs motivat i podràs demostrar les 
teves habilitats.

AQUARI (21/1 al 19/2)

Aprofi ta la setmana per a sortir 
més amb la teva parella o amb 

els amics que tens més desatesos, abans 
que reclamin i t’atabalin amb la seva 
insistència. Busca moments de relax, 
els necessites per a reposar forces. És el 
moment d’acabar les tasques pendents i 
d’evitar assumir més responsabilitats.

PEIXOS (20/2 al 20/3)

Et sentiràs molt més a prop 
dels teus en un afany de re-

agrupar a la família, de passar més temps 
amb els teus éssers estimats, de sentir 
afecte i expressar el teu. No imposis el 
teu criteri, la diplomàcia serà ‘la clau’ 
mostra’t receptiu. Tens l’habilitat per a 
canviar les coses. 

ARIES (21/3 al 20/4)

T’esperen dies més harmònics. 
Amb millor humor i ganes de 

compartir. Les tempestes dels dies pas-
sats semblen haver remès i els moments 
d’alegria t'ajudaran a oblidar alguns 
confl ictes. És un període de reconciliació. 
Fer balanç professional està bé, però no 
et precipitis.

TAURE (21/4 al 20/5)

Cura amb els mals entesos, 
aquests dies poden interpretar les 

teves paraules o la teva actitud de manera 
errònia, i provocar cert malestar, matisa 
les teves opinions i mostra’t tolerant. La 
minuciositat amb que fas les coses seran 
el centre d’atenció, uns ho critiquen i uns 
altres reconeixeran el teu bon fer.



sempre et quedarà 

internet



El Patronat Local de la Vellesa ha orga-
nitzat la festa de la nostra Gent Gran. 
Una diada en la que els més grans de 
la nostra ciutat reben un merescut ho-
menatge per la seva saviesa i per tot el 
que han aportat durant anys i anys de 
treball i esforç.

Diumenge dia 5 d’octubre tindrà lloc 
un dels actes més importants de la fes-
ta de la Vellesa. Es tracta d’un acte en 
el que s’expressarà tot l’afecte i estima 
pels avis i àvies mataronins.

Una setmana per a la Gent Gran
El col·lectiu més vell de Mataró gaudeix, 
des de fa una setmana, d’un programa 
ajustat en el que els balls, els jocs, les 
exposicions, etc. són habituals en el 
dia a dia. 

La festa de la Vellesa arriba al seu 
punt de màxima esplendor. A partir de 
les deu del matí del proper diumenge 5 
d’octubre, la Gent Gran tindrà una cita 
al Teatre Monumental. Un cop acabat 
l’acte, estan programats diversos es-
deveniments d’entre els quals destaca 
la lectura de la memòria o el sorteig 
d’importants premis en metàl·lic.

La festa de la Vellesa, la gran diada 
de la Gent Gran, acaba diumenge però 
aquest col·lectiu continuarà sempre 
sent essencial.

Monserrat Caballé i Monserrat 
Martí de concert a Mataró

Les dos sopranos, reconegudes interna-
cionalment, ofereixen aquest divendres 
un concert que s’emmarca en els actes 
que s’han organitzat per celebrar el 
dia Mundial de l’Alzheimer. Monserrat 
Caballé i Montserrat Martí demos-
tren així la seva generositat oferint a 
l’Associació de Familiars de Malalts 
d’Alzheimer de Maresme les recapta-
cions de l’espectacle.

Ja fa anys que l’AFMA organitza un 
concert o una obra de teatre per recap-
tar fons per la difícil tasca d’aquesta 
associació. Enguany és el torn de la gran 
soprano catalana i la seva fi lla, oferint un 
duet espectacular dalt de l’escenari que 
costa molta de veure a Catalunya i que té 
requesta a nivell internacional. L’AFMA 
es marca així.

Repertori clàssic
Montserrat Caballé de 75 anys, oferirà 
un repertori clàssic on no hi faltaran les 

grans àries en les que s’acompanyarà de 
la no menys potent veu de la seva fi lla, 
Montserrat Martí, amb qui recentment 
s’han establert com a ‘duet’ amb bons 
resultats de crítica i públic.

Amb aquest concert acaba el gruix 
d’activitats del dia Mundial de l’Alzheimer 
del 2008. L’AFMA ha demostrat un any 
més el poder que té de convocatòria i 
conscienciació.

La Gent Gran protagonista 
de la seva setmana a la 
festa de la Vellesa

 L’acte principal està programat 
pel proper 5 d’octubre
‹Mare i fi lla ofereixen el 

concert que s’emmarca en 
els actes del dia Mundial de 
L’Alzheimer

‹

ESTEFANIA RUIZ

RED.

La clàssica Pilar Adan 
també canta pel Mil·lenari

És pràcticament com cantar a casa. Pilar 
Adan protagonitzarà aquest cap de set-
mana el programa d’actes del Mil·lenari 
de Santa Maria amb el recital que oferi-
rà dins la Basílica dissabte a dos quarts 
de deu. És una cita molt especial del 
Mil·lenari amb la lírica d’aquesta caris-
màtica intèrpret, fi xe des de fa molts anys 
com a solista de la Missa de Les Santes 
que s’interpreta cada 27 de juliol.

Adan oferirà un recital per a la seva 
claca on repassarà clàssics catalans i in-
ternacionals, fent gala d’una veu molt ben 
conservada per tractar-se, com es tracta, 
d’una intèrpret ja veterana. Però al costat 

de mediàtics com l’Escolania de Montser-
rat, també el Mil·lenari programa concerts 
dels de casa, com Pilar Adan.

La soprano mataronina no 
podria faltar en el programa 
d’actes

‹

ESTEFANIA RUIZ

Imatge promocional de la soprano

La Cita 
Concert al Teatre Monumental
de Monserrat Caballé 
i Monserrat Martí

Divendres 3 d’octubre a les 21h
Preu: 25€ platea / 20€ amfi teatre

La Cita 
Recital a Santa Maria
de Pilar Adan

Divendres 4 d’octubre, 
a les 21,30h, a Santa Maria



Sant 
Francesc d’Assís

4
 Octubre

( F r ance sc 
Assisi; As-
sís, actual 
Itàlia, 1182- 
1226) Fun-
d a d o r  d e 
l’orde fran-
ciscana. Fill 
d’un ric mer-
cader ano-

menat Pietro di Bernardone, Francesc 
d’Assís era un jove mundà de cert renom 
en la seva ciutat. 

El 1202 va ser empresonat durant uns 
mesos a causa de la seva participació 
en un altercat entre les ciutats d’Assís 
i Perusa. Després d’aquest llanci, afl igit 
per una malaltia i insatisfet amb el tipus 
de vida que duia, va decidir lliurar-se a 
l’apostolat i servir els pobres. El 1206 
va renunciar públicament als béns del 
seu pare i va viure a partir de llavors 
com un ermità. 

Sant Francesc d’Assís va predicar la 
pobresa com un valor i va proposar una 
manera de vida senzilla basada en els 
ideals dels Evangelis. El papa Inocenci III 
va aprovar el seu model de vida religiosa, 
li va concedir permís per a predicar i el va 
ordenar diaca. Amb el temps, el nombre 
dels seus adeptes va anar augmentant i 
Francesc va començar a formar una orde 
religiosa, la dels franciscans. A més, amb 
la col·laboració de santa Clara, va fundar 
la branca femenina de la seva orde, que 
va rebre el nom de clarisses. 

No obstant això, la direcció de l’orde 
no va trigar a passar als membres més 
pràctics, com el cardenal Ugolino (que 
després va ser Papa) i el germà Elies, 
i ell va poder dedicar-se completament 
a la vida contemplativa. Durant aquest 
retir, Sant Francesc d’Assís va rebre els 
estigmes (les ferides de Crist en el seu 
propi cos), segons testimoniatge d’ell 
mateix, i va compondre el poema Càntic 
de les criatures o Càntic del germà sol, 
que va infl uir en bona part de la poesia 
mística espanyola posterior. 

Sant Francesc d’Assís va ser canonitzat 
dos anys després de la seva mort, el 15 
de juliol de 1226, i els seus succes-
sors el van admirar tant pel seu model 
d’austeritat com per la seva sensibilitat 
poètica.



Balanç positiu de la Festa Major 
de Sant Miquel del Cros

Des de l’Ajuntament d’Argentona es fa 
un balanç positiu de la Festa Major de 
Sant Miquel del Cros, que va tenir lloc el 
passat cap de setmana, i s’agraeix que el 
barri hagi anat més ellà atraient gent de 
tot arreu aquest cap de setmana.

La regidora de Festes i Joventut, Mí-
riam Agama, ha destacat de la Festa 
Major del Cros la gran participació ciu-
tadana que hi ha hagut cada dia, però 
sobretot el diumenge. Però, per a la 
regidora, el més important és que mol-
tes d’aquests persones no eren veïnes 
del Cros, sinó del centre d’Argentona 
o d’altres pobles de la comarca. “És 
d’agrair, perquè tothom coneix la història 
del veïnat, això és que el Cros no agrada 
a tothom”.

Molta col·laboració
La regidora també ha ressaltat el fet que 
la comissió de festes del Cros també hagi 
atret molta gent per ajudar a muntar 
tots els actes, que eren molts i diversos. 
“La comissió de festes està formada per 
unes deu persones, però aquest any ha 
vingut molta gent a preparar botifarres, 
a recollir cadires, etc.”, explica. Per a 

Primera reunió per 
implantar una taxa 
d’escombraries més justa 

El procés participatiu per ajustar 
el nou format durarà fi ns el juliol
‹Les festes han atret gent del 

centre de la Vila i d’altres pobles
‹

Una vintena de persones van assis-
tir a la primera reunió convocada per 
l’Ajuntament per explicar als veïns de 
la vila la futura implantació d’un nou 
model de taxes de recollida de les es-
combraries. Aquest sistema, pioner a 
Catalunya, es coneix a com a model 
de taxa justa, perquè obliga a pagar 
més a aquelles persones que conta-
minen més.

Pel consistori, les escombraries són 
una amenaça per al medi ambient, 
però també un problema pressupos-
tari, ja que a Argentona hi ha molts 
veïns que no fan bé la separació de 
la brossa i al fi nal és l’Ajuntament qui 
ha de pagar més a l’Agència Catalana 
de Residus. I si paga l’ajuntament, 
paguen els veïns.

En la reunió, que va tenir lloc la set-
mana passada, la primera d’un procés 
de participació que s’allargarà fi ns al 
juliol, la regidora de Sostenibilitat i 
Participació, Assumpta Boba, va ex-
plicar que abans d’aplicar aquest nou 
sistema de taxes, cal formar un grup 
de treball específi c, obert a tothom, per 
tractar la situació actual dels residus. 

Agama, aquesta col·laboració “ha fet 
molt de caliu”.

La Festa Major del Cros, celebrada des 
del divendres 26 de setembre fi ns al diu-
menge 28, ha ofert, tant el dissabte com 
el diumenge, moltes activitats infantils, 
entre les quals una gimcana, una festa 
de l’escuma, un concurs de disfresses o 
una actuació de pallassos, a més a més 
karts, infl ables, i molts altres jocs durant 
quatre hores. 

Per als més grans hi ha hagut torne-
jos de petanca i d’escacs, l’actuació de 
la Casa Cultural Sentimiento Andaluz i 
altres actes tradicionals, com la gegan-
tada o el correfoc.

El barri argentoní ha celebrat la seva festa

argentona
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perquè els botiguers puguin llançar els 
seus nous productes, “en un ambient 
festiu, sobretot ara, que hi ha crisi”, se-
gons la dinamitzadora comercial de la 
Unió de Botiguers d’Argentona, Maite 
Sánchez. Per entretenir els més petits, 
mentre els grans estan de compres, la 
fi ra també oferirà activitats lúdiques, 
segons Sánchez.

La fi ra s’instal·larà a la plaça Nova 
el dissabte, des de les 10 a les 14 i de 
les 17 a les 19. El diumenge, però, les 
parades només obriran al matí, o sigui 
de 10 a 14.

La Plaça Nova s’omple d’estocs 
sobrants de les botigues

Un any més, diversos comerciants om-
pliran la Plaça Nova de la Vila dissabte 
4 i diumenge 5 per celebrar ‘La botiga 
al carrer’. Aquesta fi ra està ideada per 
eliminar els estocs que resten als magat-
zems de les botigues. 

La iniciativa, promoguda per la Unió 
de Botiguers d’Argentona i inclosa al 
Pla de Dinamització Comercial de la 
Vila, permetrà als botiguers tancar la 
temporada d’estiu i començar a encarri-
lar com cal la campanya de Nadal, que 
cada vegada comença més a prop del 
fi nal de l’estiu.

El funcionament
D’aquesta manera, una quinzena de 
comerços –un més que l’any passat- po-
dran acostar a la gent els seus productes 
d’estoc o de sobres i els de fora de tem-
porada a un preu més baix del normal. 
La fi ra també és una bona oportunitat 

La botiga al carrer tindrà lloc 
dissabte i diumenge

‹

La Tardor Literària d’enguany versarà, 
des de dijous 2, sobre Rodoreda
Els quatre primers dijous d’octubre, el 
Centre d’Estudis Argentonins Jaume 
Clavell organitza la Tardor Literària que, 
enguany, commemora el centenari del 
naixement de Mercè Rodoreda i d’Agustí 
Bartra.Les xerrades tindran lloc a partir 
de les 20 h, al Saló de Pedra.

El Correllengua aterra a Argentona 
amb actes durant el cap de setmana
El Correllengua arriba a Argentona 
aquest cap de setmana. Dissabte, a les 
7 de la tarda, es llegirà el manifest a la 
Plaça de l’Església. A continuació, hi 
haurà un recital de la Coral Infantil de 
l’Aula de Música d’Argentona, i a la nit 
un sopar al pati del Centre Parroquial.

NOTÍCIES BREUS

El Futbol Club Argentona
venç el Bufalà de Badalona
El Futbol Club Argentona continua 
amb bona estrella. L’equip argentoní, 
que s’ha estrenat aquest any a Segona 
Preferent, ha tornat a guanyar aquest 
cap de setmana contra el Bufalà. I ja 
suma vuit punts. 

El club argentoní va guanyar per 
dos gols a zero el Bufalà de Badalo-
na, una formació veterana amb qui va 
enfrontar-se dissabte passat al camp 
dels badalonins. L’entrenador del Fut-
bol Club Argentona, David Romero, ha 
explicat que el partit va ser més aviat 
“pràctic que brillant”, ja que fi ns i tot 
els gols van ser de penal –els van mar-
car Marc i Mena–. Però ha afegit que 
el que importa al fi nal és el resultat. 
El proper partit de lliga serà el cap de 
setmana vinent contra La Llàntia de 
Mataró, un equip també veterà. 

Cara i creu de resultats 
per al CB Argentona
La secció junior del CB Argentona con-
tinua sense guanyar en el que va de 
lliga. L’equip argentoní va perdre de 
vint punts diumenge passat contra el 
Sant Josep de Badalona,  formació que 
l’any passat va quedar subcampió de 
Catalunya. El partit, que va ser jugat a 
Badalona, va acabar 74 a 54.

La secció sènior del CBA, per la seva 
banda, ha tingut més sort aquest cap 
de setmana, ja que ha guanyat per 80 
a 59 punts al Llinàs, amb qui ha jugat 
aquí, a Argentona.

argentona

La Plaça Nova es converteix en un mercat



“M’hi dedico des 
del servei militar”

Defi neix-te
Sóc un mestre i m’agradaria 
que se’m recordés com una 
persona que ha intentat obrir 
camins a la vida 

Un llibre
“La Ciutat de Mataró”, de Joaquim 
Llovet

Una pel·lícula
“La misión”, de Roland Joffé

Un viatge
A la República Dominicana 
fa quatre anys, vaig conèixer 
molt de prop i per primera 
vegada un país subdesenvolupat

Un mestre
Romuald Sancho, em va captivar

Un somni
Una utopia: un món més just

Ramon Salicrú, 
l’instint d’educar

L’escola Gem té un funcionament 
especial pel què fa a la direcció. 
En lloc de tenir un únic òrgan 
directiu que organitza tots els as-
pectes del centre educatiu existeix 
una dualitat entre, d’una banda, 
la gestió empresarial i administra-
tiva i, d’altra, l’apartat pedagògic. 
Pràcticament són dues direccions 
independents. Durant 28 anys, Ra-
mon Salicrú ha estat al capdavant 
de la direcció pedagògica, més 
encarada als programes educatius 
i a l’aprenentatge dels alumnes. 
“Intenta ser una escola diferent 
respecte l’escola privada, que a 
vegades és sectària i restringent, i 
l’escola pública que potser ha pecat 
de burocràtica”, opina Salicrú. Du-
rant quasi tres dècades, va intentar 
que “les classes funcionessin i que 
la formació fos correcta”. Però hi 
havia un altre objectiu implícit: “No 
fer una escola tancada sinó oberta a 
la totalitat de la població”, explica 
l’exdirector del Gem. 

Ara bé, la dedicació de Ramon 
Salicrú no s’ha limitat a ensenyar 
a les aules i dirigir al despatx. Fora 
del centre educatiu ha tastat moltes 
i variades activitats. Amant de Ma-
taró i apassionat de la pedagogia, 
ha escrit un llibre sobre els noms 
dels carrers mataronins no dedicat 
a un públic selecte i entès sinó més 
aviat a la gent del carrer. “He escrit 
per a revistes i col·laborat en coses 
concretes de la televisió, fi ns i tot 
he fet lletres de cançons, auques, 
reportatges i entrevistes”, enumera 
Salicrú. A més, mai ha deixat d’estar 
implicat en la política, la religió 
en els cercles catòlics i molt espe-
cialment la solidaritat. Tot plegat, 
segons assegura, estretament rela-
cionat amb la seva professió. “Una 
cosa és conseqüència de l’altra, un 
professor de ciències socials no pot 
viure als núvols, no pot estar allunyat 
de la realitat i l’entorn immediat”, 
afi rma el mestre.

LAURA ARIAS

Apunts

FOTO: XÈNIA SOLA

Professor de ciències socials i antic director de l’escola Gem

Malgrat ser director durant 28 anys seguits, la veritable vo-
cació de Salicrú està dins de la classe. “El què m’ha agradat 
sempre és fer ensenyament, no d’organitzador, i gaudeixo fent 
classes de ciències socials, geografi a, ètica...”, diu el professor, 
que exerceix des de la seva tornada del servei militar. El fet 
d’encapçalar la direcció durant tant de temps té a veure amb 
la seva manera de ser: “He intentat apropar decisions i servir 
com a element de concòrdia, evitar tensions, i si vaig anar 
mantenint el càrrec va ser perquè m’ho demanaven”, explica 
Ramon Salicrú. El juny del 2007 va signifi car la fi  de la seva 
etapa com a director del Gem, però no ha deixat d’ensenyar 
en aquest mateix centre educatiu. L’actual director pedagògic, 
Felip Fernàndez, havia estat el subdirector de Salicrú.

‹ “La direcció m’ha restat estona i empenta per 
a fer altres coses”, afi rma Ramon Salicrú









Benaigues i Raquel Corta del Roquetes 
(Baix Ebre); Deborah Garcia, Laura Ro-
driguez i Patricia Sànchez del Futbol Sala 
Femení Castelldefels (Baix Llobregat); 
Maria Àngeles Navarro del Penya Esplu-
gues (Baix Llobregat); Noelia Guerrero i 
Sandra Torres del Gironella (Berguedà); 
Raquel Raventós del Masnou (Maresme) 
i Ana Manzano i Clara Llorens del Teià 
Futbol 5 (Maresme).

Les catalanes, enquadrades dins el 
grup D, van debutar dilluns davant la 
República Txeca.  

Relleu sorpresa a les regidories 
d’ICV d’Arenys de Mar

El regidor d’Educació, Infància i Joven-
tut i segon tinent d’alcalde d’Arenys de 
Mar, Oriol Ferran (ICV), ha renunciat com 
a regidor. Ferran assegura que ha pres 
aquesta decisió per ‘motius estrictament 
personals’. La número 3 d’Iniciativa, 
Assum Balliu, assumirà les carteres 
de Ferran; mentre que l’actual regido-
ra de Cultura, la també ecosocialista 
Isabel Roig, serà la nova segona tinent 
d’alcalde. L’Ajuntament agraeix la tasca 
d’Oriol Ferran com a regidor, treballant 
amb la comunitat educativa i amb el 
jovent i ‘creant complicitats que ja han 
donat fruits’.

Comiat al Ple
La renúncia d’Oriol Ferran com a regi-
dor de l’Ajuntament es va fer efectiva 
en un ple extraordinari. Ferran posava 
punt i fi nal a la seva etapa al govern 
després d’un any i 100 dies. Durant el 
seu comiat, va voler agrair el treball dels 
equips d’Infància, Educació i Joventut, 

L’Ajuntament de Teià 
demana un accés directe a 
l’autopista C-32

La petició forma part d’un 
paquet de mesures 
‹El regidor d’Educació, 

Infància i Joventut, Oriol Ferran, 
ha presentat la seva renúncia 

‹

La pubilla i l’hereu 
de Catalunya 2009 
a Sant Pol de Mar

Sant Pol de Mar va ser escollida 
diumenge com a seu de la festa
‹

REDACCIÓ

La vila catalana serà l’amfi triona dels 
actes d’elecció de la pubilla i l’hereu 
de Catalunya. El certamen tindrà lloc 
a fi nals del mes de setembre de l’any 
vinent.

Sant Pol es prepara per acollir prop 
de 600 persones que arribaran a la vila 
des de tots els indrets dels Països Cata-
lans per assistir a la proclamació. Durant 
tres dies seguits Sant Pol s’omplirà 
d’activitats relacionades també amb 
l’elecció dels nous candidats a pubilla 
i hereu de les comarques barcelonines, 
tarragonines, gironines i lleidatanes.

Ramón Llastarry, primer tinent alcal-
de de la vila, va destacar que el fet de 
fomentar les tradicions catalanes fa que 
Catalunya es reafi rmi com a país.

El futbol sala femení s’estrena al 
primer Mundial de la categoria

La secretària general de l’Esport, Anna 
Pruna, ha convidat a la delegació catala-
na, que prendrà part del primer Mundial 
de futbol sala femení, a fer ‘un bon paper’ 
i ha emfatitzat sobre el fet de disputar 
una competició d’aquest nivell a casa, ja 
que el torneig es disputa a Reus des del 
passat dilluns. A més, Pruna ha destacat 
la importància que tenen per a l’esport 
femení el seu concurs. El president de la 
Federació Catalana de Futbol Sala, Josep 
Maria Zamora, ha subratllat el fet que co-
mença ‘a ser habitual’ les participacions 
de la selecció catalana a esdeveniments 
esportius internacionals.

Les jugadores convocades pel selec-
cionador català, Albert López, són Àngels 

La secretària general de 
l’Esport convida a fer un ‘bon 
paper’ en el primer Mundial de 
futbol sala femení

‹

Teià vol un accés directe a l’autopista C-
32 en direcció a Barcelona. L’Ajuntament 
proposa al Departament de Política Te-
rritorial i Obres Públiques (DPTOP) que 
aquesta entrada es faci a l’alçada de 
Vallmora o pel polígon industrial Buvi-
sa. La petició forma part d’un paquet de 
mesures que el consistori ha fet arribar 
a la Generalitat per mirar de resoldre els 
problemes de mobilitat a la comarca del 
Maresme i al municipi de Teià en particu-
lar. L’Ajuntament també demana que es 
facin estudis de viabilitat sobre la gratuïtat 
l’autopista i que es prioritzin les inversions 
en la línia de rodalies del Maresme, així 
com en el transport públic per carretera 
per afavorir la mobilitat sostenible.

Segons la moció aprovada pel consisto-
ri, cal aclarir com pot afectar a l’autopista 
el trasllat del trànsit de vehicles que 
vindrà derivat de la carretera N-II, si la 
C-32 podria ser gratuïta, com a mínim, 
pels veïns del Maresme, i si és possible 
construir nous accessos i sortides per 
aconseguir una millor mobilitat.

les carteres que ell portava, així com els 
treballadors de l’Ajuntament que li han 
mostrat suport. De la mateixa manera, va 
destacar l’esperit de grup que sempre hi 
ha hagut dins ICV i la “parella” formada 
amb la regidora Isabel Roig. Els represen-
tants d’altres partit com el Partit Popular, 
ERC o CiU van destacar la relació cordial 
amb Ferran.

Ferran avala la tasca que pot des-
envolupar Assum Balliu, que prendrà 
possessió al ple d’octubre, i l’ha encorat-
jada a seguir endavant en els projectes 
engegats aquest mandat, com per exem-
ple el consell de joves. 

REDACCIÓ RED.

REDACCIÓ

L’ex-regidor Oriol Ferran

La recepció de l’equip de futbol sala femení
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P Parking gratu t exclusiu
per als nostres clients

MATARÓ: 
Nau industrial en lloguer de 450 
m2 més 300 m2 de pati en plan-
ta baixa en ferm. Té 3 portes 
d’accès per mercaderia + 1 pea-
tonal. R 9-3533.

 MATARÓ-PL. D.BOET:
Local industrial en lloguer de 
335m2 en planta baixa, 7mts d’al-
çada, diàfan. Ofi cines amb AA/CC, 
show-room, instal.lació elèctrica i 
aseos. R 9-3630

MATARÓ:
Nau industrial en venda d’obra nov. 
292m2 amb accès rodat per rampa, mol-
ta llum natural, cantonera i amb façana, 
molt visible i ben comunicada amb AP-7 i 
C-32. 2 accessos separats. Pati de càrre-
ga i descàrrega. R 10-3065.

MATARÓ:
Pis en venda de 
96m2 amb fan-
tàstiques vistes 
a mar, menjador 
de 25m2, amb 
3 habitaciones, 
cuina i bany re-
formats. Finca 
amb ascensor. 
R 2-3589.

CONSULTI MÉS PRODUCTES
EN VENDA I LLOGUER A

MATARÓ CENTRE:
Dúplex en ven-
da de sostres 
alts i bigues de 
fusta i terres de 
parquet, d’estil 
rústic amb te-
rrassa, 3 ha-
bitacions més 
estudi. Molt 
cèntric, per en-
trar-hi a viure!. 
R 2-3612.

MARESME: 
Nau en lloguer de 420 m2 amb 
molta llum natural. Ben comuni-
cada amb façana comercial. Ofi-
cines muntades amb instal.lació 
elèctrica i aseo. R 9-3521



GA DNE A             C O N C E R T S

LYKKE LI
19/09/08, Razzmatazz (Pop bar)

Aquesta noia sueca de 22 anys ens va presen-
tar el seu disc debut “Youth Novels” (2008) 
en poc més de 50 minuts després d’un més 
que exigit bis. L’actuació va començar molt 
forta amb “Dance, Dance, Dance”. Totalment 
immersos en un ambient d’altes temperatu-
res, es va desenvolupar una actuació que tant 
sols va baixar el ritme en tres de les peces de 
caire més relaxat. 

Lykke va representar cadascuna de les can-
çons amb un toc diferent al so del seu treball 
d’estudi, precipitant els ritmes o allargant-los 
insospitadament, cosa que és d’agraïr. 

Aquests detalls són determinants, donant 
un defi nitiu regust dolcet que va perdurar per 
la resta de la nit al paladar del públic mes 
exigent. Junt amb la seva veu dolça i infantil, 
les percussions i l’electro pop van ser els tres 
pilars del concert. 

L’artista va acabar deixant de banda la fre-
dor de terres nòrdiques per deixar-se portar 
interpretant danses africanes i jugant amb les 
percussions dels seus companys. Benvinguda 
a Barcelona, sempre tindràs les portes obertes.
                                            CRISTINA SANTALLA

C O N C E R T S

CRYSTAL CASTLES
19/09/08, Razzmatazz [Lolita]

Un concert del 
tot caòtic. Ethan 
es va atrinxerar 
darrera la taula 
guiant l’actuació, 
mentre l’Alice 
es menjava el 
públic “literal-

ment”, aconseguint mantenir la gàbia de grills 
bullint fi ns a l’última cançó. La parella va co-
mençar amb “Atlantis to Interzone” (el remix 
que van fer d’una de les cançons dels Klaxons 
i que no es troba al seu disc). També van sonar 
“Alice Practice” i “Crimewave” entre d’altres. 
Van ser 40 frenètics minuts sense parar.  

Els dos segurates plantats a banda i banda 
de l’escenari no sabien com reaccionar quan 
l’Alice es deixava endur pel públic o quan 
jeia al terra de l’escenari en un estat físic (i 
probablement mental) deplorable. 

La calor asfi xiant va causar un efecte con-
trari a l’esperat: enlloc d’aplacar l’energia 
entre artistes i públic, va exaltar-la encara 
més arribant al nivell de bacanal de cossos 
en una dansa contínua.     CRISTINA SANTALLA MAURICI JIMÉNEZ

CASA DE LA MÚSICA POPULAR
c/Serra i Moret, 6. Mataró
Divendres 03/10/08: LA CÁMARA SECRETA
Dissabte 04/10/08: MOTTO PERPETUO
Dimecres 08/10/08: BANC DE PROVES: BRISK
Dijous 09/10/08: DUAL + SEN
Divendres 10/10/08: ANÍMIC
Dissabte 11/10/08: INAUGURAC.CLAP TERRASSA

SALA APOLO
c/Nou de la Rambla, 113. Barcelona
Divendres 03/10/08: THE BLOWS
Dissabte 04/10/08: THE REDSUNS
Diumenge 05/10/08: “DUENDE ENTRE NOSOTROS”
Dilluns 06/10/08: THE POSIES
Dimecres 08/10/08: LORI MEYERS+SIN RUMBO
Dijous 09/10/08: SPLEEN+DJNINO+BRITISH BURL.ST.
Divendres 09/10/08: ICEBEND+ARTISTA INVITADO

SIDECAR FACTORY CLUB
Plaça Reial, 7. Barcelona
Dilluns 06/10/08: ANTIKARAOKE
Dijous 09/10/08: ANTIKARAOKE
Dilluns 13/10/08: ANTIKARAOKE
Dilluns 27/10/08: ANTIKARAOKE

RAZZMATAZZ CLUBS
Almogàvers, 112. Barcelona
Divendres 03/10/08: WE ARE STANDARD
Dissabte 04/10/08: PLATINUM PIED PIPERS
Dimarts 07/10/08: LOS PIOJOS
Divendres 10/10/08: PRODUCCIONES OBSESIVAS
Dissabte 11/10/08: PET CONSPIRACY

SALA BIKINI
Deu i Mata, 105. Barcelona
Dissabte 04/10/08: BACKYARD BABIES
Divendres 10/10/08: KEVIN JOHANSEN
Divendres 17/10/08: DELTONOS
Dissabte 18/10/08: LACRIMOSA
Dilluns 20/10/08: THE WOMBATS

SALA BECOOL
Pl. Joan Llongueras, 5. Barcelona
Divendres 03/10/08: MONOCHROME
Dissabte 04/10/08: HELL IS FOR HEROES
Dijous 09/10/08: BLACK ROSE ROAD
Divendres 10/10/08: ANE BRUN
Dissabte 11/10/08: SEGUNDA APNEA

MOOG CLUB
Arc de Teatre,3. Barcelona
Divendres, 03/10/08: ROBERT X:VILLAROSA
Dissabte 04/10/08: ROBERT X: VILLAROSA
Dilluns 06/10/08: DJ KOSMOS+JOHN ASHBY
Dimecres 08/10/08: DAVE TARRIDA+DECKARD
Divendres 10/10/08: ROBERT X:CELIA DECIBEL.

D I S C S

NISEI+THE CHARADES+MARGARITA
27/09/08, Sala Apolo [la 2]

Per segona ve-
gada els Nisei 
trepitjaven la 
sala Apolo 2 per 
presentar les 
cançons del seu 
segon treball, 

“Continents”, editat per B-Core a fi nals de 
l’any passat. Personalment tenia moltes ga-
nes de veure’ls sobre un escenari després 
de la seva actuació conjunta amb Za al 
Sonar, on van estar especialment inspirats. 
Per desgràcia, el públic no va respondre a 
la convocatòria, i van haver de tocar pels 
amics i quatre gats (no es pot competir 
amb el futbol).

Així i tot, Cristian, Alfons, Edu i Marc es 
van enfrontar a l’adversitat amb els seus 
millors arguments, les seves cançons. Con-
tinents està ple de peces rodones, però ells 
encara segueixen barrejant en els concerts 
temes del seu primer treball, notable en el 
seu moment però que queda fora de con-
text si el compares amb “Continents”. No 
crec que sigui un exercici de nostàlgia, sinó 
necessitat de noves composicions.

Sobre l’escenari van sonar molt bé, 
massa fi ns i tot. Les cançons sonaven molt 
netes, però contingudes. Jo ja porto temps 
dient que Nisei haurien de ser una tempes-
ta en directe, ja que estan capacitats per 
fer-ho com ens ho han demostrat en altres 
vegades. Espero no ser massa exigent, però 
jo necessito d’ells molt més que simple-
ment fer-ho bastant bé. Amb el talent no 
es pot ser conformistes.

The Charades van irrompre amb la seva 
frescor i immediatesa de forma rotunda. 
Ara sí podem dir que han fet un pas en-
davant i volen pujar de categoria i jugar a 
la lliga dels grans. Tant de bò la sort els 
ha acompanyi i els empenyi a seguir per 
aquest camí.

Margarita mai han sigut la nineta dels 
meus ulls, però els hi de reconèixer el seu 
mèrit, sobretot en directe. Ells entenen el 
rock de forma visceral i rítmica, caòtica i 
amb melodia.  

La barreja no és fàcil, sobretot si tens 
al·lèrgia al soroll, però si els hi dones una 
oportunitat et poden acabar agradant. Ara 
que han signat un llarg, potser és el mo-
ment de començar a escoltar-los.

     TEXT: MAURICI JIMÉNEZ//FOTO: DANIEL CANTÓ

THE WOMBATS
20/10/08, Sala Bikini

Al principi The 
Wombats eren 
una broma que no 
pretenia divertir els 
altres. Però això va 
ser al 2003, quan els 
membres del grup 
es van trobar en el 
Paul McCartney’s 

Liverpool Institute of Performing Arts (LIPA). No 
van trigar massa en fer-se un nom a Liverpool  i  el 
seu enganxós punk-pop va començar a propagar-se 
ràpidament.  Després de signar el seu primer contrac-
te i enregistrar el seu primer treball la bola es va anar 
fent gran fi ns a telonejar a grups com Kaiser Chiefs 
i Babyshambles, per exemple.

Ara tornen a Barcelona després de la seu debut a 
la sala Apolo 2 l’any passat.







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 90m2. 3 habit., ascensor amueblado + electrod. 750€
A-307 CERDANYOLA: Piso de 100m2 reformado.3 habitaciones antes 4. 700€
A-291 ZONA VELODROMO: Piso seminuevo 96m2. 3 habit., 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: Piso 70m2., 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 75m2. 3 años+ PK. 2 hab. excelentes acabados. 870€
A-243 CERDANYOLA: Espect. dúplex 130m2+2 terrz. 30m. Reforma diseño. 900€
A-246 PLAÇA STA. ANNA: 2 hab. PK. 78m. Nuevo a estrenar. 800€
A-249 MOLINOS: Piso 100m2. 3 Hab. Todo reformado. Gastos inclui. 800€
A-250 C. RAL: 65m2. Todo reformado. 2hab. Gastos incluidos. 750€
A-253 VIA EUROPA: Piso 60m2. 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. 50m2. 2 hab. Gastos incluidos. 675€
A-241. CERDANYOLA: 90m2. Reformado 3 hab antes 4. 750€

PISOS EN ALQUILERPISOS EN ALQUILER

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. En-
trega a convenir. Precio: 179.400 € 
/29.900.000.- ptas.

REF: 5500 CERDANYOLA OPORTUNIDAD EN 
CUATRO PISOS DE OBRA NUEVA bajo 1º 3 habit., 
94m2 + patio 20m2  1er piso 3 habit. 82m2 + terraza 22m2 
dos duplex de 62m2 + terrazas de 16m2 ATENCION!!  
197.733€  32.900.PTAS Y 191.722€  31.900.PTAS

REF: 5516 VIA EUROPA: Oportuni-
dad de compra por precio y zona. 
Piso de 80m2 + parking. De imagen 
impecable. Amplia sala de estar de 
26m2., cocina offi ce + galería, tiene 
3 dormitorios, dos baños (uno suite), 
calefacción, tiene aire acondicionado. 
Suelos de parket. Precio: 275.864 € 
45.900ptas. 

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

REF 4951. LLANTIA. Piso ideal 1ª 
vivienda. Totalmente exterior en 
esquina. Amplio salón exterior a 
balcón con vistas panorám. Cocina 
actual y equipada. 4 hab. (2 dobles). 
Baño completo refor.reciente. Calle 
muy tranquila de la zona Entrega 
inmediata. Atención a su precio!! 
PV: 188.116€/31.300.000 Ptas.

REF. 4468 ZONA  CAN TUÑÍ. Vivienda 
alta con ascensor. Íntegramente 
reformada. 80m2. Amplia sala estar 
2 ambientes. Cocina nueva, y equip. 
3 habit. (2 dobles). Baño completo 
con plato de ducha. Galería de 14m2. 
Calefacción. Ventanas de aluminio. 
Puertas de roble. Excelente compra 
por zona y ubicación. Precio: 
194.127€  / 32.300.000.- ptas.

REF. 4327 CAMI DE LA SERRA. 
Vivienda definitiva por su gran 
metraje, todo está completamente 
restaurado. Sala de estar de 27m2 a 
nivel de balcón. Cocina offi ce de 12m2. 
Tiene 3 habitaciones. Baño completo. 
Estancias amplias. Suelos de parket. 
Ventanas de aluminio. Calefacción. 
Excelente compra. Parking opcional. 
Precio: 299.905€/39.900.-Ptas.

REF: 5058 VIA EUROPA. Bonito piso 
de estancias amplias. Dispone de sala 
de estar de 24m2, cocina independiente 
como nueva, baño completo, tiene 
2 habitaciones, balcón espacioso a 
la calle ventanas de aluminio, aire 
acondicionado y calefacción por con-
ductos, puertas de aya. Atención a su 
precio. Entrega inmediata. Precio: 
250.622€ 39.900.000ptas.
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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. 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!!!
                  191.100€ (31.8M)              

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. 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. 10026 ESCORXADOR. PISO ALTO 
CON ASCENSOR TOTAL. REFORMADO 
JUVENIL Y MODERNO, 70m2, 4 hb (2 
dobles), cocina de roble, 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  INMEJO-
RABLE, JTO Pº MARÍTIMO Y PZA STA ANNA. 
60m2., 3 hab. puertas sapelly, ventanas aluminio, 
cocina lacada, salón a balcón a calle, trastero. ZONA 
REVALORIZABLE. ASCENSOR. ÚNICO!!
                204.340€(34M)                           

Ref. T10004. ESCORXADOR. SEGUN-
DO PISO DE ALTURA EN ZONA TRAN-
QUILA Y SOLEADA, 60m2, 3 hb, baño 
completo, cocina de formica, graan 
lavadero, totalmente exterior, pocos 
vecinos, VISTAS  DESPEJADAS.
           191.700€ (31.9M)                                   

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. 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. T9787 CENTRO-HISTORICO. PISO DE 
2 HB, TOTALMENTE REFORMADO JUVENIL 
Y MODERNO, 1º en zona semi peatonal, 
suelos de gres, vent. de aluminio, puertas de 
sapelly,baño con ducha reformado, salón de 
20m con un pequeño patio, cocina lacada en 
blanco, EXCELENTE OPORTUNIDAD
                      161.600€(26.9M)                                      

Ref.T10073 CIRERA. EN AVENIDA PRIN-
CIPAL, CON TERRAZA PRIVADA DE 60M2, 
60m de piso, 3 hb, baño con ducha, vent. de 
aluminio, suelos de terrazo  terraza por interior 
vivienda, para actualizar a su gusto, balcón a la 
calle, SOLO 4 VECINOS, VISTAS.
                  159.900€ (26.6M)        

Ref. 10076 CENTRO JUNTO A ESTACIÓN EN 
EL MISMO CENTRO DE MATARO, APARTA-
MENTO ÚNICO Y ESPECIAL, ideal 1a vivienda 
para jovenes que quieran independizarse, 37m 
en 2 ambientes, totalmente actualiado de diseño 
con pequeña terracita, ascensor. TAN SOLO 4 
AÑOS DE CONSTRUCCIÓN.
                  183.900€ (30.6M)  

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. 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!!
             190.500€ (31.7M)         

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. 9616  PZA. CATALUÑA . PISO TOTAL.
REFORMADO, MODERNO CON ASCENSOR, 
78m, 3 hb (2 dobles), baño completo reformado, 
cocina lacada beig, calefacción , bomba de calor, 
TRASTERO, puertas de roble , suelos de gres, 
vent. de aluminio, VENGA A VERLO!!! 
               221.170€ (36.8M)  



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
+ de 200 viviendas, + de 800 fotos. La mejor web actualizada diariamente

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. 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.  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 )                      

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 PROM. ARENYS DE MUNT. 
Edificio obra nueva, zona com. y piscina. 
Pisos 1-2-3 hab. Aticos con amplias terrazas 
priv. Acabados 1ª calidad, en plena naturaleza 
rodeado de zonas verdes. Junto Riera Arenys 
y a tan solo 5 minutos de la autopista. Exce-
lentes distrib. funcionales. 2 habit. y parking 
DESDE 220.000€ (36.6M) 3 habit. y 
parking DESDE 250.000€ (41.6M)

Ref. T9959  CAMI DE LA SERRA. AMPLIO 
PISO DEFINITIVO PARA CAMBIOS 110m2, 
4 hab (2 dobl), 2 baños complet. (1 suite), 
gran salón de 8m2, gres, aluminio, puertas 
de sapelly, calefacción, ascensor, pk opcio-
nal, VISTAS MAR, DELANTE 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!!
                226.580€(37.7M)

Ref. T10074 CENTRO-JTO PLAZA ST. ANA. 
SUPERCENTRICO, PISO DEFINITIVO, AC-
TUALIZADO DISEÑO TODOS LOS DETALLES, 
118M2, 3 hab (antes 5), gran salón, balcón, 2 
baños con hidromasaje, cocina diseño office, 
acabados de lujo, 2 balcones vistas y mucho sol, 
parquing, OPORTUNIDAD ÚNICA!                                                     
                   378.000€ (62.9M)

Ref. T9963  PZA. CATALUNYA. EXCELENTE 
PISO GRANDES DIMENSIONES, 96m2.,consta 
de 4hb, 2 cuartos de baño, amplio salón con 
salida a balcón, cocina ref., calefacción, a/a frio-
calor, muy luminoso, situación inmejorable junto 
a multiples servicios, ascensor, TODO ACTUALI-
ZADO Y CON ENTREGA INMEDIATA.
              255.400€ (45.5M)

Ref. T10096  SEMICENTRO-JUZGADOS. 
BLOQUE SEMINUEVO CON ASCENSOR, 
impecable estado, 85m2, 3 hb, baño completo 
y aseo, puertas de haya, ventanas aluminio, 
suelos de gres, todo exterior. excelente distribu-
cion. parking incluido. OPORTUNIDAD
                 99.900€ (49.9M)

Ref. T9995 CENTRO. GRAN PISO NUEVO 
A ES-TRENAR CON PARQUING INCL. CON 
ASCENSOR, 90m2, 3 hb, patio 15m2, 2 
baños compl ( 1 suite), puertas  roble, suelos 
de parquet, vent. de aluminio, cocina de cerezo, 
trastero, OPORTUNIDAD!!! URGE VENTA!!!! 
                    315.000€ (52.4M)

Ref. T10075 SEMICENTRO. JTO A JUZGADOS 
1ER PISO CON GRAN PATIO DE 100m 2 A NIVEL. 
100m2 de piso, 4 hb (actual 3), baño completo y 
aseo con ducha, cierres de aluminio, suelos de 
gres rustico, cocina lacada en blanco, gran salón de 
25m con salida a balcón tipo terracita, calefacción, 
ascensor. ACTUALIZADO, ESPECIAL!!!!
            347.000 € (57.7M)

Ref. T2309 C/ PIZARRO. ATENCIÓN ESPECTA-
CULAR ATICO NUEVO DIRECTO CONSTRUC-
TOR, 120M2, + 2 TZAS DE 20 Y 40m2,  3 hab + 
gran estudio, 2 baños compl.( 1 suite), acab 1a, con 
ascensor, acabado y listo paraq entregar. MUCHO 
SOL Y VISTAS DESPEJADAS. VISITELO!!!!!
             399.900€ (66.5M)
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