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Tel. 93.799.11.61Camí del Mig, 20 · Mataró

FINANCIADO 100 %

P.V. 149.952.-€/(24.9)

OBRA NUEVA

CERDANYOLA NORTE: Ideal como 1ª vivienda para jóvenes busquen 
terraza. 2 dormitorios, (antes 3). Salón / comedor de 24 m². Cocina equi-
pada. Baño reformado. Suelos gres. Terraza 12 m². Ref. T-13429

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)

OCASIÓN

PLAZA CATALUNYA: Piso con ascensor. Totalmente reformado como 
nuevo. 2 dormitorios amplios, (antes 3). Comedor 20 m². Balcón. Cocina 
nueva en haya tipo offi ce 2 personas, equipada. Baño reformado. Suelos 
gres, puertas haya. Ref. T-13114

PRECIO A CONVENIR

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 nueva. Baño completo con bañera. A.A. Ref. T-13927    

P.V. 222.073.-€/(36.9)



Camí del Mig, 20 · Mataró · Tel. 93.799.11.61

POCOS VECINOS

P.V. 221.500.-€/(36.8)

APARTAMENTO

P.V. 166.780.-€/(27.7)

CON VISTAS

P.V. 234.394.-€/(39) 

TODO EXTERIOR

P.V. 232.892.-€/(38.7)

CON TERRAZA A NIVEL

P.V. 228.084.-€/(37.9)  

DÚPLEX

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

SIN VECINOS ARRIBA

P.V. 226.882.-€/(37.7) 

ANTES P.V. 299.905.-€/(49.9)

AHORA P.V. 251.824.-€/(41.9) 

CENTRO, JUNTO PLAZA FORN DEL VIDRE: 1º piso en bloque pocos 
vecinos. 60 m². 2 dormitorios. Comedor cuadrado. Cocina reformada 
en cerezo. Galería. Baño diseño. Puertas roble. 2 trasteros, suelos 
parket. Ref. T-13364

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

SALESIANOS: Último con ascensor. Vistas a mar. Totalmente reformado. 
3 dorm. Salón amplio. Cocina en fórmica, equipada. Baño reformado. 
Suelos parket. Ref. T-13737

1º LÍNEA DE MAR: Completamente exterior y reformado en su tota-
lidad. 3 dormitorios dobles. Salón con chimenea rústica, con balcón 
/ terracita. Cocina nueva. Baño diseño. Suelos porcelánicos, puertas 
cedro. Zona comunitaria. Ref. T-13902

JUNTO PINTOR ESTRANY: Ocasión por características / precio. 1º 
piso 78 m², patio de 42 m². 3 dormitorios, (2 dobles). Comedor 23 m². 
Cocina equipada. Baño reformado. Suelos gres, puertas cedro. Galería 
8 m². Trastero en patio. Ref. T-13313 

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 

CERDAÑOLA: Piso de 3 vecinos. 73 m². Sin vecinos arriba. Reformado 
en su totalidad. 3 dormitorios. Salón cuadrado. Cocina excelente. 
Baño y aseo. Suelos parket. Calefacción, puertas roble. Trastero 8 
m². Buena compra. Ref. T-13890

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



P.V. 198.333.-€/(33) P.V. 214.860.-€/(35.7)

P.V. 294.195.-€/(48.9) P.V. 318.536.-€/(53)

P.V. 281.570.-€/(46.8) AHORA P.V. 227.783.-€/(37.9) 

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 SUR: Piso no alto. Muy soleado y listo para habitar. 
68 m². 2 dormitorios dobles, (antes 3). Gran salón de 24 m². Suelos 
parket. Baño completo reformado. Cocina roble. El mejor piso de su 
precio. Ref. T-13784 

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

VÍA EUROPA, JUNTO PLAZA ITALIA: Piso de 6 años. Ascensor. 3 
dormitorios. Salón 26 m² amplísimo. Balcón. Cocina equipada, en 
haya. Baño suite más aseo. Suelos parket. A.A, calefacción. Pk incluido. 
Ideal defi nitivo. Ref. T-13901

CENTRO, JUNTO ESTACIÓN: Planta baja en bloque de 6 años. 81 m². 
3 dormitorios. Salón de 22 m² amplio. Baño suite más aseo. Cocina 
lacada. A.A más B.C. Suelos gres, puertas haya. Zona comunitaria. 
Ref. T-13919

JUNTO C/ PIZARRO, PARTE ALTA: Piso con ascensor. 70 m². Refor-
mado. Exterior a la calle, balcón. Salón cuadrado. 3 dorm. (2 dobles). 
Baño reformado. Cocina equipada (offi ce 6 personas). Suelos parket. 
Ref. T-13877 

IDEAL 1ª VIVIENDA

DE GRANDES DIMENSIONES EN ZONA RESIDENCIAL

SITUACIÓN INMEJORABLE ANTES P.V. 256.632.-€/(42.7)

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

CRTA. DE MATA: Loft 25 m² más 12 m² terraza. amueblado y equipado. pk... ................................................................... 650.-€ gastos incl. 
JUNTO RDA. CERVANTES: piso 2 hab. reformado. amueblado y equipado. patio 20 m² má sestudio.  ............................. 650.-€ gastos incl.
CERDANYOLA: piso 3 hab. reformado y equipado. junto a campo de fútbol. .................................................................... 700.-€ gastos incl.
PERAMÁS: piso 3 hab. ascensor. reformado. muebles y electrodomésticos. .................................................................... 700.-€ gastos incl.
CENTRO, C/ CUBA: 70 m². 3 hab. calefacción más a.a. 100 % exterior... ........................................................................... 750.-€ gastos incl.
CIRERA: piso de 3 hab. reformado. chimenea. 2 salones .................................................................................................. 750.-€ gastos incl.
CERDANYOLA, CAN MORROS: 3 hab. ascensor. amueblado y equipado. a.a más calefacción .......................................... 785.-€ gastos incl.
PLAZA CATALUNYA: piso 3 hab. dobles. 120 m². 2 baños. ascensor. semi-amueblado... .................................................. 800.-€ gastos incl.
RDA. ALFONSO X EL SABIO, GRAN BLAU: 3 hab. 85 m². seminuevo. pk más trastero ..................................................... 850.-€ gastos incl.
ORRIUS: casa de pueblo. 3 plantas más sótano. 4 hab. dobles. ........................................................................................ 850.-€ gastos incl.

www.inmobiliariacoca.com · info@inmobiliariacoca.com



C/St. Josep, 44 • MATARÓ
Avda. Perú, 71 • MATARÓ
C/Gatassa, 37 • MATARÓ

Serietat i efi càcia al millor preu

Per a més informació 
visitin el nostre web:

wwwfi nquescastella.com

Tel. 93 757 83 83

Locals i Naus de lloguer
T3.02142  - Canet de Mar.  LOCAL SITUAT 
EN PLANTA BAIXA. 82 M2. SUPERFICIE.  
Venta:  123.808,00  €  (20.599.918 pts) 

T3.01476  - Mataró. ZONA AV.PERU. 
LOCAL DE 57M² EN MOLT BON ESTAT, 
IDEAL PER A MAGATZEM..  Venta:  
171.288,00  €  (28.499.925 pts)  

T3.01883 - Mataró. CERDANYOLA. LO-
CAL DE 144M²!!! 2 ENTRADES. ALÇA-
DA DE 4.10M² I PORTA PRAL 3 M² 
D´AMPLADA. TRUQUI-NS!!!.  Venta:  
283.978,00  €  (47.249.964 pts)

T3.02085  - Mataró. IDEAL CLÍNICA- DES-
PATX EN 1A PLANTA. TOTAL EQUIPAT 
I MOBLAT.  SERVEIS DONATS D’ALTA. 
MOLT A PROP NOU PARC CENTRAL !!!.  
Venta:  340.000,00  €  (56.571.240 pts)

T7.01297  - Mataró. P.IND PLA D’EN BOET 
- NAU IND.1A PL. - 190 M2 - TERRAT 
PRIV. - DESPATX - SERVEIS D’ALTA !!!.  
Venta:  390.600,00  €  (64.990.372 pts)

T7.01279  - Llinars del Vallès. NAU OBRA 
NOVA - EXCEL COMUNIC. - P. BAIXA 500 
M2 + ALTELL 110 M2, PATI 190 M2. 10 
MTS ALÇADA - MAGNIFICA INVERSIO!!!.  
Vta:  757.000,00  €  (125.954.202 pts) 

T7.01136  - Mataró. 1ª LINEA MAR - NAVE 
INDUSTRIAL EN PARCELA DE 900 M2!!!.  
Venta:  820.381,00  € (136.499.913 pts)  

T7.01199  - Cardedeu. NAU OB. NOVA 
MOLT COMUNICADA; 1800 M2; 900 
M2 PL.BAIXA, MOLL CARREGA; 900 M2 
SEMISOTAN; ALÇ. 7,60M I 4,60M Venta:  
1.850.000,00  €  (307.814.100 pts)   Al-
quiler:  7.800,00  €  (1.297.811 pts)

Habitatges de lloguer
T1.01906  - Mataró. ZONA MARÍ-
TIMA.APARTAMENT AMB MOBLES, 
BALCÓ AMB VISTES AL MAR. ESTÀ 
MOLT BEN SITUAT..  Alquiler:  500,00  
€  (83.193 pts)  

T1.06783  - Mataró. CIRERA - SEGON 
PIS OBRA NOVA. 1 HAB., 1 BANY, CUI-
NA AMERICANA, BALCO, ENTREGA 
INMEDIATA..  Venta:  192.234,00  €  
(31.985.046 pts)   Alquiler:  550,00  
€  (91.512 pts)  

T1.06775  - Premià de Mar. LOFT DE 35 
M2 DE SUPERFICIE, BAÑO, BALCON Y 
CON PLAZA DE PARKING !!!.  Alquiler:  
600,00  €  (99.832 pts)  

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

T1.03789  - Mataró. ZONA PERAMÀS 
MAGNIFICO DUPLEX  OBRA NOVA, 
TZA  15 MTS. POCOS VECINOS, ACAB 
1ª CALIDAD !!!.  Venta:  293.895,00  €  
(48.900.013 pts)   Alquiler:  625,00  €  
(103.991 pts)  

T1.04208  - Arenys  Munt. CENTRE. PL. 
B. D’OBRA NOV. 2 HAB. CUINA EQUIP. 
ENTRADA INDEP. OPORTUNITAT!!.  
Venta:  225.261,00  €  (37.480.277 
pts) Alquiler:  650,00  €  (108.151 pts) 

T1.03788  - Mataró. Z.PERAMÀS. 
FANTASTIC DUPL. OB. NOV, 2 HAB, 
BALCÓ TSSA 18 MTS. POCS VEÏNS, 
ACAB. 1A. IMMILLORABLE!!.  Alqui-
ler:  650,00€  (108.151 pts)  

T1.06353  - Mataró. VIA EUROPA - BO-
NIC PIS 60M2., 2 HAB, , BALCO I GTGE 
OPC!!.  Alquiler: 650,00€(108.151 pts)  

T1.06779 - Mataró. CIRERA - PL.B. 
OBRA NOVA APARTAM. 1 HAB., BANY 
I TSSA. ENTREGA IMMEDIATA.  Venta:  
214.694,00  € (35.722.076 pts) Alqui-
ler:  650,00  €  (108.151 pts)

T1.04962  - Mataró. CERDAÑOLA- PL. 
BAJA REFOR. . 2 HAB + HAB VESTIDOR, 
ARM EMP., BAÑO, COCINA AMERIC.,  
GRES, LAVADERO. Z.COMUNIC!!.  Al-
quiler:  700,00  €  (116.470 pts) 

T1.05311  - Mataró. CASCO ANTIGUO. 
PISO OB.N. 60M2., 2 HAB., BAÑO , 2 
BALCONES - AMUEBL.- LUMINOSO !!!.  
Alquiler:  700,00  €  (116.470 pts)

T1.06757  - Mataró. ROCABLANCA- 
PISO DE 80 M², TIENE 4 HABITACIO-
NES (2 DOBLE), COCINA, BALCON, LA-
VADERO, GAS NATURAL, ASCENSOR!. 
Alquiler: 770,00€ (128.117 pts)  

T1.05769 - Mataró. COSTA LLEVANT. 
PIS 90M², 3 HAB., CUINA, BANY, SALA 
25M² LLAR FOC, PATI, CALEF. PÀRQ. 
INCL, JARDÍ COM!.  Venta:  241.500,00  
€  (40.182.219 pts)   Alquiler:  800,00  
€  (133.109 pts)  

T1.06744-Mataró. PARC CENTRAL- 
PISO 65M2., 2 HAB., BAÑO, BALCON, 
TRAST PISC.!!!. Venta: 283.500,00€  

(47.170.431 pts)  Alquiler: 840,00 €  
(139.764 pts)  

T1.05625  - Mataró. GRAN PIS 90M2., 3 
HAB., 2 B ANYS, CUINA/OFICE, BALCO, 
GALERIA, CALEF. I PARK.- TOT NOU!!!!.  
Alquiler:  900,00  €  (149.747 pts)

T1.06285  - Vilassar de Mar. PISO 
90M2 TZA, 3 HAB., PARQUET, AA/
CC,,ALTO STANDING, VISTAS!!.Venta:  
468.000,00  €  (77.868.648 pts)   Al-
quiler:  1.250,00  €  (207.983 pts)

T2.01842  - Teià. CASA ADOSADA 
290M², 6 HAB, 4 BAÑOS, COCINA OFF 
20M², COMPL. EXTERIOR, LLAR FOC, 
PATIO 60M², AA/CC FRIO-CALOR, 
SUELO DE PARKET Y GRES, VISTAS 
MAR, PRECIOSA ZONA COMUN. PIS-
CINA. ZONA ALTO NIVELL!!.  Venta:  
841.417,00€  (140.000.009 pts)   Al-
quiler:  2.300,00  €  (382.688 pts)

T2.01877  - Canet de Mar. CASA A 
4 VIENTOS, DE 437 M² EDIFICADOS, 
TIENE 4 HAB + SUITE , AA/CC., TIE-
NE TERRAZA, PISCINA, GARAGE!!! 
TIENE UNAS MAGNIFICAS VISTAS 
A MAR Y A LA MONTAÑA!!.  Venta:  
1.197.000,00 € (199.164.042 pts)   
Alquiler:2.800,00€ (465.881 pts) 

T2.01974  - CANET DE MAR. CASA 
DE OBRA NUEVA EN EL CENTRO PUE-
BLO, TIENE 2 HAB, BAÑO, SALÓN-
COMEDOR, PK . EN EL CORAZON DEL 
PUEBLO. MUY COQUETA!!!.  Venta:  
247.616,00  €  (41.199.836 pts)   Al-
quiler:  650,00  €  (108.151 pts) 

T2.02034  - Arenys de Munt. URBANIT-
ZACIÓ COLLSACREU - CASA DE 250M2 
DE SUPERIFICIE, CON 3 PLANTAS - TIE-
NE 4 HABITACIONES., 2 BAÑOS, GARA-
JE, CON 1.000 METROS DE TERRENO !!!.  
Alquiler:  1.100,00 € (183.025 pts)

T2.01933  - Dosrius. CAN MASSUET. 
CASA D’OBRA NOVA 246 M², 4 HAB., 
SALA 43 M², 3 BANYS, BALCÓ, TE-
RRASSA, CALEFACCIÓ, AA/CC , TOTAL-
MENT MOBLADA I EQUIPADA!!!.  Ven-
ta:  525.000,00  €  (87.352.650 pts)   
Alquiler:  1.600,00  €  (266.218 pts) 

T2.02052  - Premià de Mar. CENTRO 
PREMIA DE MAR. CASA DE 150 M2. 
DE SUPERFICIE, CON 500 M2 DE 
TERRENO. 3 HABITACIONES. REFOR-
MADA Y AMUEBLADA. PRECIOSO 
JARDIN. VENGA A VERLA!!!.  Alqui-
ler:  2.300,00  €  (382.688 pts) 

.01933 - Dososososriiriuririuriuriuriuriusssssss. CCCACACACANCANCANCANCANCANCAN MMASSUET.

Cases de lloguer

01974 - CANNNETTETETET DDEDEDEDE MMAR CASA

T3.02010  - Mataró. LOCAL 80 M2. - 
IDEAL PER A DESPATX, SERVEIS .... 
- MOLT BONA SITUACIO !!!.  Alquiler:  
700,00  €  (116.470 pts)  
 
T3.01419  - Vilassar de Mar. LOCAL DE 
50M² IDEAL TIENDA - COMERCIAL!!! -.  
Alquiler:  800,00  €  (133.109 pts)  
 
T3.02124  - Mataró. ZONA VIA EUROPA - 
LOCAL DE 150 M2. EN 2 PLANTES I AMB 
APARADOR - IDEAL BOTIGA !!!.  Alqui-
ler:  1.100,00  €  (183.025 pts)  
 
T3.02098  - Mataró. EIXAMPLE/ ZONA 
JUTJATS. LOCAL 552 M² EN PL. BAIXA. 
BANY. IDEAL QUALSEVOL D’ACTIVITAT!.  
Venta:  931.569,00  €  (155.000.040 pts)   
Alquiler:  3.500,00  €  (582.351 pts)

T7.01101  - Mataró. ROCAFONDA. NAU 
DE 240M², AMB MONTACARGES, ALAR-
MA D’INCENDIS, MOLT LLUMINOS..  Al-
quiler:  1.000,00  €  (166.386 pts)

T7.01312  - Mataró. PLA D’EN BOET. 
NAVE INDUSTRIAL DE 250 M2. MOLT 
DIAFANA. VENGA A VERLA!!!.  Alquiler:  
1.000,00  €  (166.386 pts)

T7.01307  - Mataró. PLA DEL BOET - NAVE 
INDUSTRIAL 250 M2. DE SUPERFICIE. 
EN PRIMER PISO - IDEAL TEXTIL!!!.  Al-
quiler:  1.300,00  €  (216.302 pts)

T7.01139  - Dosrius. NAVE 960M2 PLAN-
TA BAJA- 8 ETS DE ALTURA, MUY BUE-
NAS COMUNICACION Y ACCESIBILIDAD 
!!!.  Alquiler:  4.100,00€(682.183 pts)

Locals i Naus en venda

info@fi nquescastella.com



Pisos d’obra nova

Pisos de 2a mà

Cases en venda

T1.04840  - Mataró. ROCA-
FONDA. AMPLI PIS DE 70M², 3 
HAB., BANY EN BON ESTAT. PIS 
PER REFORMAR AL SEU GUST!! 
OPORTUNITAT UNICA!!.  Venta:  
176.697,00  €  (29.399.907 pts) 

T1.06314  - Mataró. CERDANYO-
LA. PIS SEMINOU 80 M², 3 HAB., 
SALA 25M², BANY, LAVABO, 
BALCÓ, GALERIA, CALEFACCIÓ, 
TRASTER. FINCA AMB ASCEN-
SOR !!!!.  Venta:  252.424,00  €  

(41.999.820 pts) 

T1.05818  - Mataró. CENTRE. 
ATIC-DÚPLEX MILLOR QUE NOU. 
2 HAB, BALCO I UNA TERRASSA, 
EQUIPAT, ELECTRODOMÈSTICS. 
OPORTUNITAT UNICA!!.  Venta:  
293.895,00  €  (48.900.013 pts)   
Alquiler:  900,00€(149.747 pts) 

T1.05871  - Mataró. VIA EURO-
PA. ÀTIC SEMINOU 156M² AMB 
TERRASSA, 3 HAB., LLAR DE 
FOC, CALEFACCIÓ, VISTES MAR I 
MUNTANYA. PÀRQUING i TRAS-
TER!!!.  Venta:  466.986,00€  
(77.699.933 pts) 
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T01055 
- Vilassar de 

Mar. PRECIÓS PIS
D’OBRA NOVA, 2 HABIT., 
BALCO, AA/CC, ASCEN-

SOR, MATERIALS I ACAB. 1ª
QUALITAT. ENTREGA 2008. 

OPORTUNITAT!! 
Venta:  204.344,00€ 

(33.999.981pts)

T2.02043  - Mataró. CERDANYOLA - 
CASA 115M²  3 PLANTES! 2 HAB.DO-
BLES I EXT., MENJADOR, 1 BANY + 1 
SERVEI, TERRASSA I PATI, GRES, AA/
CC FRED I CALOR, PERSIANES ELEC-
TRIQUES..ENTORN BEN COMUNICAT 
I TRANQUIL!!.  Venta:  346.500,00  €  
(57.652.749 pts)   Alquiler:  800,00  

€  (133.109 pts) 

T2.01836  - Mataró. CAMÍ DE LA 
SERRA. CASA SEMINOVA QUE 
DISPOSA DE 4 HABITACIONS, AMB 
2 BANYS I DE SERVEI, AMB SO-
TERRANI , JARDÍ DE 115 M² DE 
SUPERFICIE, TOT EN UNA PLAN-
TA + UN ESTUDI TIPUS SUITE + 
UNA TERRASSA 50 M²!.  Venta:  
577.500,00€  (96.087.915 pts) 

T1.06165  - 
Arenys de Munt. 

CENTRE POBLE. ÀTIC 
D’OBRA NOVA DE 37,1 M², 

HAB. DOBLE + HAB. RENTA-
DOR-TRASTER, BANY, CUINA
AMERICANA, CALEFACCIÓ... 

PÀRQUING OPCIONAL.. 
Venta:  148.400,00  €  

(24.691.682 pts) 

T1.06617  
- Mataró. 

CERDANYOLA -
NOVA. TÉ 51 M2. DE 

SUPERFICIE, 2 HABITA-
CIONS, 1 TERRASSA DE 

27,54M². TRASTER DE 14 
M² I AMB UNA PLAÇA DE
PARKING OPCIONAL!!!. 
Venta:  199.000,00 €  

(33.110.814 pts)

T1.06784  
- Mataró. CI-

RERA- ÁTIC-DÚPLEX
OBRA NOVA. 3 HABIT, TÉ

2 BANYS, UNA TERRASSA 
I AMB PLAÇA PARKING 

OPCIONAL. ENTREGA INME-
DIATA..  Venta:  383.391,00 

€  (63.790.895 pts)   
Alquiler:  900,00  €  

(149.747 pts) 

Ens trobareu al Meeting Point de Barcelona del 4 al 9 de Novembre, 
Palau 1, Passadís C, Estand 307,amb el Col·legi d’API’s.



Gregorio Naranjo ha cedit aquesta fo-
tografi a en la que apareixen dos equips 
just abans de jugar un partit de futbol, 
l’any 48. El seu equip era el que es 
troba més a prop de la càmera, a la 
dreta de la fotografi a. Ell està al mig 
de la fi la, amb un mocador blanc lligat 
al cap, just al costat dels soldats que 
hi ha entre els dos equips. 

Naranjo estava al servei militar a Ma-
drid. Es va fer una selecció de jugadors 
que pertanyien a tres quarters propers 
entre ells: el Regimiento, el Batallón 
i el Parque Central de Transmisiones, 
on es trobava Gregorio. El propietari 
de la fotografi a va ser un dels jugadors. 
Ell i els seus companys van disputar 
aquella trobada contra l’equip que 
s’anomenava “l’escorta de Franco”. El 
resultat d’aquell encontre va ser de tres 
gols a dos, favorable a l’equip de Grego-
rio Naranjo. “Només tenia vint anys, ens 
jugàvem una copa i vam guanyar nosal-
tres”, afi rma l’amo de la instantània. 

Ell i els seus companys d’equip ves-
tien pantalons i samarreta blancs, així 
com uns mitjons alts de color negre amb 
una franja blanca a la part de dalt. “Era 
el què ens van donar al vestuari, però 
jo també duia un mocador al cap per 
protegir-me de la pilota”, explica l’antic 
jugador. Així mateix, diu que en aquella 
època les pilotes no eren com les que 
s’utilitzen en els camps d’ara. “Estaven 
cosides amb unes cordes i no eren del 
tot rodones, si et donava al cap et feies 
mal”, afegeix Naranjo.

L’anècdota
Al fi nal d’aquella jornada Gregorio Na-
ranjo va tenir un petit incident al terreny 
de joc cap al fi nal del partit. “A última 
hora vaig jugar descalç, se’m va trencar 
una sabata i em vaig haver de treure 
l’altra, també”, recorda Naranjo entre 
riures. Afortunadament per a ell, el terra 
estava en bon estat, no hi havia pedres i 
tenia una mica de gespa. 

de fa 25 anys

de fa 15 anys

de fa 5 anys

Futbol a l’any 1948
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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:  00918 – MATARÓ 
- RDA PRESIDENT 
TARRADELLAS
Pis a lloguer NOU DE 
6 ANYS. Superf. 60 
m², 2 habit. (1 doble, 1 
individual), 1 
bany, cuina roure, 
saló menjador, 
traster, terres 
gres, ascensor, 
c a l e f a c c i ó , 
t a n c a m e n t s 
alumini, fusteria interior, exterior, assolellat, alarma, balcó.
Preu: 680,00 € (113.142 pts)

Ref:  00998 - 
MATARÓ - Centre
Dúplex a lloguer 
vistes a mar (tot 

inclos) Sup. 70 m², 1 
hab.doble, 1 indiv.,
1 bany, cuina, saló 

menjador, ssa 25m2, 
gres, ascensor, 

armaris, calef. tanc.
alumin climalit, 

aire condicionat, 
exterior, assolellat.

Preu: 715,00 € 
(118.966 pts)

Ref:  01064 - 
ARGENTONA 

- Centre
Casa en venda al 

centre 
(Acceptem 
pis a canvi)

240 m², 
4 habit.

dobles, 1 
individual, 1 
estudi amb 

terrassa de 20 m2, 1 bany, 1 bany auxiliar, cuina 
gran, saló-menjador 28m2, calefacció, assolellat.

Preu: 419.725,00 € (69.836.364 pts)

Ref:  01033 
- ARGEN-

TONA - 
Ajuntament
Pis a lloguer
Superf. 65 

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

1 bany, 
cuina, saló 
menjador, 

terres gres, armaris, calefacció, 
fusteria interior, exterior, assolellat.

Preu: 780,00 € (129.781 pts)

BUSQUEM HABITATGES 
EN LLOGUER

PER DEMANDA DELS 
NOSTRES CLIENTS.

MÀXIMA SEGURETAT 
DE COBRAMENT.

AVALS i 
ASSEGURANCES

Ref:  01084 - 
MATARÓ - Avda. 

Maresme
Pis de nova cons-
trucció en venda
Superf. 40 m²,  
1 bany, cuina, 

menjador, traster, 
calefacció i aire 
acondicionat, 
tancaments 

alumini, exterior, 
assolellat. 

A 2 min. De l´estació.
Preu: 156.265,00 € (26.000.308 pts)

Ref:  01096 
- MATARÓ - 
Zona D´Ara
Pis en venda 
(oportunitat)

100 m², 4 habit.
(2 dobles), 1 
bany, cuina, 
saló menj.
parquet, 

armaris, calefacció, vidres dobles, gas, tanc. 
alumini, aire condicionat, exterior, orientació 

mar, assolellat, 2 balcó ( 10m2 i 12m2).
Preu: 260.000,00 € (43.260.360 pts)

Ref:  01082 - MATARÓ - Avda. Ma-
resme. Pis de nou en venda i opció a 
compra Superf. 40 m², 1 bany, cuina, 
menjador, traster, calefacció i aire 
acondicionat, tancaments alumini, 
exterior, assolellat. 2 minuts estació. 
Preu: 180.147,00€ (29.973.939 pts)

Ref:  
01054 - 

MATARÓ 
- La 

Habana.
Loft de nova 
construcció 
a lloguer

Superf. 40 
m², cuina, 

terres parquet, 
calefacció, vidres dobles, gas, 

tancaments alumini, assolellat, balcó.
Preu: 600,00 € (99.832 pts)

Ref:  01090 - VILASSAR DE DALT 
- Centre. Pis a lloguer amb opció 
a compra . 80 m², 3 hab.(1 suite), 
1 bany, 1 bany auxiliar, cuina, saló 
menjador, traster, parquet, garatge, 
ascensor, armaris encast.calefacció 
i aire condic., exterior, balcó. En 
perfecta estat. Despeses incloses.
Preu: 960,00 € (159.731 pts)

Ref:  01086 
- MATARÓ - 
Barri Cirera
Loft a lloguer 
(completa-

ment moblat)
Superf. 90 m², 
1 bany, cuina, 
saló menjador, 

terrassa 15, 
terres parquet, 

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

Ref:  01091 - SANT 
ANDREU DE LLA-
VANERES Casa 
lloguer moblada. Tots 
els serveis aprop. 
4 habit, estudi amb 

terrassa i llar de 
foc, cuina, salo-
menj. 2 banys 
i  1 cortesia, 
pati i terrassa, 
piscina, squash, 
pista de tennis. 
(Despeses in-

closes). Preu: 1.800,00 € (299.495 pts)

Ref:  00944 - MATARÓ - centre. 
Pis a lloguer (despeses incloses) c/ 
Velazquez. Sup. 68 m², 2 hab. ( 1 suite), 
1 bany, cuina, saló menj., terres gres, 
ascensor, calefacció, vidres dobles, 
gas, tancaments alumini, exterior, 
assolellat, balcó. Parquing opcional.
Preu: 750,00 € (124.790 pts)

Ref:  01074 - MATARÓ - Via Europa
Pis a lloguer. Sup. 60m², 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:  00980 - 
MATARÓ - Centre. 
Loft nova constr.
lloguer. Sup. 40 
m², cuina, saló 

menjador, 
traster, ga-
ratge opc.
armar is , 
calefacció, 
aire con-
dicionat, 

exterior, orientació sud, assolellat, tres mesos aval 
bancari, per entrar a viure, magnifi ca terrassa 40 
M2. Centre Mataró. Preu: 750,00 € (124.790 pts)

Ref:  01092 - MATARÓ . Pis nova 
construcció a lloguer cantoner. 85 m², 
3 habit. (2 dobl), 1 bany, 1 bany auxiliar, 
cuina, saló menjador, terrassa, gres, 
garatge, ascensor, calefacció, vidres 
dobles, tancaments alumini, aire 
condicionat, exterior, orientació Sud/, 
assolellat. (Despeses incl).
Preu: 850,00 € (141.428 pts)
Ref:  01100 - MATARÓ - Plaça 
Granollers. Pis 101 m², 4 habit. (1 
suite, 3 dobl armaris encast), 1 bany, 
1 bany aux, cuina, saló menj. 30m2 
i tssa vistes garatge, ascensor, 
calef.i aire acondic., exterior, 
orientació Sud/ Est,assolellat. Preu: 
408.700,00 € (68.001.958 pts)

Ref:  01098 
-  M ATA R Ó 
-  c e n t r e . 
Dúplex a llo-
guer (ocasió) 
Superf. de 70 
m², 1 suite, 1 
hab i t .  i nd i -
vidual, 1 bany 

auxiliar, cuina, saló menjador amb llar de foc, 
traster, terrassa 20 m2, terres gres catala, 
calefacció, exterior, assolellat. (Aval bancari 
o assegurança) Despeses incloses.
Preu: 750,00 € (124.790 pts)
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LA FRASELA FRASE

“Quan la portera em va 
veure arribar va dir 
‘això és la directora?’”

ELVIRA ROCHA, EXDIRECTORA DEL SATORRAS

davantde

El tren de dilluns al matí

Cada matí agafo el tren de les set vint-i-vuit de la via quatre, que mai 
surt a les set vint-i-vuit. És més lent, però com que surt de Mataró, es pot 
seure, cosa que s’agraeix a les set vint-i-vuit i més, tenint en compte que 
el tren es pararà tretze vegades sense comptar els estúpids cinc minuts 
que passa cada matí entre Clot Aragó i Arc de Triomf. 

Són les set vint-i-set del matí d’un dilluns i plou. La pantalla que hi ha 
a l’entrada de l’estació diu que el proper tren passarà a les set vint-i-dos 
per la via dos. Hi ha força gent a l’andana, cosa que indica, que encara 
esperen el tren de les set vint-i-dos. No hi ha cap tren a la via quatre, per 
tant vés a saber si passa el de les set vint-i-vuit. Ens esperem drets anant 
amunt i avall saludant, de tant en tant, alguna cara coneguda que fa es-
forços per tancar el paraigües sense que li caigui la carpeta de les mans. 

Arriba un tren a la via tres que diu que va en direcció Molins de Rei 
mentre la megafonia diu que el proper tren va en direcció Blanes. Alguns 
comencen a baixar les escales que els portaran a la via tres, malgrat que la 
pantalla digui que ha de passar per la via dos i normalment surti de la via 
quatre. Quan són les set trenta-sis i tothom s’ha assegut al tren de la via 
tres de Molins de Rei, la megafonia diu que el proper tren sortirà de la 
via quatre en breus moments en direcció a Barcelona. 

El que havia de passar cap a Blanes encara no ha passat i comencen les 
corregudes: gent per sobre i per sota les vies intentant entrar al tren de 
l’altra banda de l’estació abans no soni el xiulet que indica que es tanca-
ran les portes. Una dona gran rellisca, però sembla que no ha estat res. 
Passa el de Blanes espantant a més d’un que travessava les vies. Es tan-
quen les portes del tren. El tren, però, no marxa. 

De cop, el de la via tres, buit, marxa cap a Barcelona i als que som a la 
via quatre ens quedem amb una cara de tontos perfecta per començar el 
dilluns.

Núria Radó i Trilla

Biòloga 

Més Primavera per la Pau que mai. El concert que iniciava la celebració dels 25 
anys de la coral va reunir més gent que mai cantant la ‘Cantata d’Iquique’.

Què n’opines del projecte 
‘Mataró Marítim’?

43% No el conec
30,2% M’agrada
26,7% No m’agrada

L’ENQUESTAL’ENQUESTA

DESTACAT CASTIGAT
Foto curiosa

davantde

Vota l’enquesta d’aquesta setmana a 

Hi ha prou oferta d’oci 
nocturn a Mataró?



¿TIENE DEUDAS PENDIENTES QUE NO LE DEJAN DORMIR? 
CONSÚLTENOS, SOMOS ESPECIALISTAS EN REUNIFICACION DE DEUDAS, 

TRATO PRIVADO Y PERSONALIZADO. 
¡LLÁMENOS! 93.758.66.84

OCASIONES VARIAS

Ref. 5285 Cerdañola Norte, 
Piso de media altura, 3 ha-
bitaciones, todo reformado, 
cocina offi cce lacada blanca, 
baño completo, balcón, bue-
na ocasión,192.324 Euros 
(32.000.000)

Ref. 5518 Z. Cerdañola: Piso alto 
ideal parejas, 3 habitaciones, co-
cina conservada, baño conserva-
do, se dejan muebles, económico, 
138.233 Euros (23.000.000)

Ref. 5509 Rda. Cerdaña: Primer 
piso de altura, 2 habitaciones, 
cocina reformada, baño reforma-
do, piso listo para entrar a vivir, 
magnífi co precio, 138.233 Euros 
(23.000.000)                        

Ref. 5427 Avda. Puig i Cadafalch: 
Segundo piso en edifi cio con as-
censor, tiene 3 habitaciones, co-
cina reformada, baño completo, 
suelos de gres, balcón, calefac-
ción, la mejor oferta de la zona, 
147.248 Euros (24.500.000) 

Ref. 4453 Cerdañola Norte: Obra 
nueva, pocos vecinos, segundo 
piso con ascensor, 2 habita-
ciones, baño completo, cocina 
independiente, climatizado frio y 
calor, vealo! Precio increíble, solo  
180.304 Euros (30.000.000)

Ref. 5535 Cerdañola: Local tipo 
loft, 30mts. Con cocina america-
na y baño nuevo con ducha, 425 
Euros/Mes. 

Ref. 5503 Cerdañola: Local de 
60mts. Ideal confección o alma-
cén, solo 480 Euros/mes.

Ref. 5507 Rda. Tarradellas:  
Planta baja de obra nueva, 
45mts. 1 habitación, cocina 
americana, baño grande, entra-
da independiente, bien situado, 
580 Euros/mes.

Ref. 5505 Cerdañola: Bajo tipo 
loft de obra nueva, 38mts. Con 
patio de 34mts., comedor con 
cocina americana, 1 habitación 
separada, solo 600 Euros/Mes.

Ref. 5495 Z. Rosellón: Primer 
piso de 76mts. Tiene 2 habita-
ciones, salón comedor de 23mts.
cocina reformada, baño reforma-
do, patio de 20mts. Precio 640 
Euros/Mes.

Ref. 5491 Z. MªAuxiliadora: 
Primer piso de obra nueva, para 
estrenar, 50mts. 2 habitaciones, 
comedor, cocina equipada, baño 
completo, 650 Euros/mes.

Ref. 5512 Cerdañola: Piso cuarto 
de altura, 60mts. 3 habitaciones, 
cocina, baño completo, exterior, 
650 Euros/mes.

Ref. 5525 Rda. Pte. Tarradellas: 
Cuarto piso de altura, 80mts. 
Tiene 3 habitaciones, salón co-
medor de 20mts. Cocina Office, 
baño completo, balcón, se dejan 
muebles, 750 Euros/mes.

Ref. 5534 Cerdañola Z. Roca-
blanca: Obra nueva, acabados 
de 1ª calidad, fachada de obra 
vista con aplicaciones de már-
mol, dos ofertas estelares, 
Planta baja de 2 habitaciones, 
por solo 183.309 Euros y 
primer piso de 2 habitaciones 
con balcón, 198.334 Euros, 
vealos y compare.  

Ref. 5312 Avda. Gatassa: Atico 
con ascensor de 2 habitaciones 
con terraza a nivel de 16mts. 
Todo nuevo a estrenar, cocina 
equipada, baño con ducha, suelos 
de parket, ocasión, 189.319 Euros 
(31.500.000) 

LOCALES VENTA

Ref. 5503 Cerdañola: Local de 
60mts. Ideal almacén o confec-
ción, o garaje, obra reciente  buen 
precio, 103.000 Euros 

LOCALES  DE 
ALQUILER

Ref. 5527 Cerdañola Norte: Local 
comercial de 50 mts. Suelos de 
gres, baño, persiana eléctrica, 
económico, 204 Euros/mes.

Ref. 5529 C/Mayor: Local de 
50mts. Con aseo muy comercial 
y muy barato, económico, solo 
222 Euros/mes.

Ref. 5492 Cerdañola: Bajo de 
obra nueva a estrenar, 80mts. Con 
patio de 50mts. Salon comedor 
de 20mts. 2 baños, 3 habitacio-
nes, gran cocina Offi ce, gran piso, 
800 Euros/mes.

Ref. 5486 Z. Rocablanca: 
Planta baja de obra nueva,  
tiene 3 habitaciones, salón 
comedor con cocina ameri-
cana, entrada independiente, 
800 Euros/mes.

Cerdañola MªAuxiliadora: Duplex 
de obra nueva, 3 habitaciones, 
amplio salón comedor, cocina 
independiente, 2 baños, terraza 
solarium, 800 Euros/mes.

Ref. 5530 Centro la Habana: Bajo 
de obra nueva, 2 habitaciones, sa-
lon comedor, cocina Offi ce, terraza 
de 30mts. Trastero, ocasión, 825 
Euros/mes. gastos incluidos.

Ref. 5481 Pla D’en Boet: Nave en 
1ª planta, con 500mts. Con mon-
tacargas, ideal cualquier actividad, 
1.500 Euros/mes.

Ref. 5532 Argentona: Torre de alto 
standing con piscina, garaje de 
160mts. 4 habitaciones, 2 baños, 
varias terrazas, magnífi cos aca-
bados, gran salón, hay que verla, 
2.000 Euros/mes.



Dues dècades obrint 
la porta al lleure

Anar a prendre alguna cosa a un bar o una 
terrassa, anar a jugar a bitlles o, simple-
ment, passejar per la Riera un dissabte 
a la tarda són activitats molt habituals 
i normals per a tothom. Ho són també 
pels nens i nenes, nois i noies, i homes 
i dones nascuts amb una disminució psí-
quica o física gràcies a l’Esplai Rabadà. 
Una entitat de la ciutat que va néixer ara 
fa 20 anys amb l’objectiu, precisament, 
d’obrir les portes del temps lliure a totes 
aquestes persones. 

L’origen del que ara és un esplai amb 
un gran nombre de membres el trobem en 
un grup de pares i mares de les escoles 
d’educació especial i els tallers ocupa-
cionals de la ciutat que van decidir que 
els seus fi lls havien de relacionar-se entre 
ells i amb el món, també durant el temps 
lliure. “A partir de la demanda dels pa-
res, una sèrie de monitors van crear un 
grup d’esplai per a què els nois i noies 
es trobessin els dissabtes”, explica Ro-
ser Cabanillas, una de las coordinadores 
actuals del Rabadà.

Gaudir del temps lliure
A partir d’aquí, la importància de l’esplai 
va anar creixent a mesura que passaven 
els anys i s’anava descobrint l’existència 
d’aquesta activitat. “L’esplai va néixer 
amb un doble objectiu: temps lliure pels 
nens però també un petit respir setmanal 
per a les famílies”, afegeix Cabanillas. 

L’Esplai Rabadà celebra el seu 
aniversari amb una festa oberta a 
tothom al Nou Parc Central

‹

CEDIDAEls nois i noies del Rabadà

D’aquesta manera, aquests nois i noies 
es van començar a trobar els dissabtes 
per a fer tot tipus d’activitats de temps 
lliure quotidianes. “No fem les típiques 
activitats de manualitats, fem el que 
qualsevol de nosaltres faria un dissabte 
a la tarda”, explica la coordinadora men-
tre ultima els detalls de la celebració de 
l’efemèride.

La festa de commemoració neix com 
una celebració però també com un acte 
obert a tots els mataronins per donar a 
conèixer l’activitat i les mancances que 
tenen. La més important actualment és 
la falta de monitors. “Pot semblar que 
sense diners no es pot fer res, però no-

saltres necessitem més nois i noies que 
col·laborin amb nosaltres”, aclareix. Des 
de l’Esplai Rabadà estan contents de la 
col·laboració que tenen de l’ajuntament 
de Mataró però noten que no totes les 
institucions els veuen igual. “Mataró ens 
ajuda molt però de la resta del Maresme 
encara no rebem gaire”, puntualitza. Per 
a Cabanillas, el problema està clar: “Com 
que tractem el món del lleure no estem 
emparats per cap llei”. Tot i així, reben 
ajudes que, malgrat tot, no serveixen de 
gaire si no hi ha matèria primera humana. 
“Tenim llista d’espera però no és perquè 
no tinguem diners per fer activitats per 
a tots els nens i nenes, el que no tenim 
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són monitors per a tots”, detalla. “Volem 
deixar clar que el lleure no és un luxe”, 
conclou.

Durant aquestes dues dècades, el Ra-
badà ha tingut diversos locals. L’últim, 
situat al pati de la residència Sant Josep.
Han estat, per tant, molts anys i moltes 
anades i vingudes. “Actualment tenim un 
molt bon local perquè estem al rovell de 
l’ou i això en facilita la mobilitat”.

Oberts a tothom
Pel que fa a la festa d’aniversari, a 
més de les actuacions i els espectacles 
especiales, comptarà amb una sèrie 
d’activitats durant tot el dia. Hi haurà 
servei de bar per recaptar diners, a més 
d’una tòmbola amb un gran nombre de 
productes. Però tots els nens i nenes que 

EL PROGRAEL PROGRAMA

Dissabte 18 d’octubre

18.30 h.  OBERTURA.

12.30 h.  “HAVANERES” A CÀRREC DE DUET 
DEL MARESME.

13.30 h.  “DANSA FLAMENCA” A CÀRREC DE 
COMPAÑÍA DE FLAMENCO ZUARTE.

16 h.  “TROBADA DE BATUCADES” A CÀRREC 
DE RIBUCADA”, “LUTA SIM PAUSA” I “BOE-
TUCADA”.

17.15 h.   DANSA DEL VENTRE AMB L’ACADEMIA 
ALBA HAYAL.

18.30 h.  CONCERT KHAKA-BIL KHAKA (HIP-
HOP SENEGALÈS).

19.15 h.  “MALABRAS O CONTES A CÀRREC 
DE MAS/CLOWNS.

16 h.  BUFADA DE LES ESPELMES DELS 20 
ANYS.

20.30 h. CONCERT DE ‘BAJO EN CALORÍAS’
 

21.30 h. DIABLES DE MATARÓ

Tot el dia: 

TÒMBOLA, INFLABLES, TALLERS DE 

MAQUILLATGE, PLASTILINA, MÚSICA, ETC.

s’acostin al Nou Parc Central podran gau-
dir també d’atraccions infl ables cedides 
per la Diputació de Barcelona i podran 
participar de diversos tallers. 

Però com a tota celebració d’aniversari, 
la part més sentimental i una de les més 
importants la posarà l’exposició fotogràfi -
ca de record i homenatge de la feina feta 
durant aquests 20 anys. “Hi haurà fotos 
antigues dels orígens fi ns a l’actualitat 
comentades pels nois i noies”, explica. 
D’aquesta manera, amb les seves opini-
ons, els protagonistes de l’Esplai Rabadà 
podran donar les gràcies a tots els mo-
nitos i monitores que durant aquestes 
dues decades els han ensenyat i ajudat 
a gaudir del seu temps lliure com ho fa 
qualsevol persona de la ciutat.

ALBERT R. DOT



X.S.

Processos Identitaris, nova 
exposició a Can Palauet
L’exposició d’art contemporani “Ro-
dalies2:Processos identitaris” acull 
el work in progres d’Anna Estrany i 
els alummes de batxillerat artístic. 

‹

X.S.

X.S.

El concert d’orgue omple 
Santa Maria
Raúl del Toro Sola va ser l’intèrpret 
encarregat d’oferir a tot el públic que 
dissabte va passar per Santa Maria un 
repertori exclusivament de Bach.

‹

X.S.

La comèdia 
‘Vodevil’ 
d’Hugo Daniel 
atrau el públic 
del Foment  

El passat diumen-
ge 12 d’Octubre 
el Foment mata-
roní va obrir les 
seves portes a la 
comèdia d’Hugo 
Daniel Marcos que 
porta per nom “Vo-
devil”.

L’obra, d’em-
bolics faldillers, 
emarcada  d ins 
de la V Mostra de 
Teatre Amateur del 
Foment Mataroní, 
se’n riu dels tò-
pics entre homes i 
dones i els compro-
misos entre ells.

‹

XÈNIA SOLA

La Dansa 
del vendre 
per al Teatre 
amateur  
En honor a la “Tro-
bada de grups de 
teatre amateur de 
la coordinadora 
del Maresme”, el 
passat dissabte, al 
Teatre Monumental, 
va oferir-se un es-
pectacle de Dansa 
del ventre a càrrec 
d’Alba Hayal.

“Sueños” prenia 
forma tema rere 
tema fent somniar 
als espectadors 
amb les diferents 
varietats de la dan-
sa àrab.

Tot seguit, el 
públic va poder 
gaudir d’un sopar 
a l’Hotel Ciutat de 
Mataró.

‹

XÈNIA SOLA





Un programa de civisme pels 
veïns de Rocafonda-El Palau

El regidor de Presidència i Participació 
Ciutadana, Carlos Fernández, i la pre-
sidenta de Creu Roja a Mataró, Anna 
Guinart, van signat ahir dijous 9 un 
conveni per tirar endavant un programa 
de civisme a les comunitats de veïns de 
Rocafonda-El Palau-Escorxador.

Aquest programa de civisme es porta 
endavant per millorar la convivència en 
aquesta zona de la ciutat que compta 
amb una població nouvinguda d’entre 
el 30 i el 32%. L’objectiu és fomentar 
la convivència a través del diàleg, el 
coneixement de les persones que con-
viuen en un mateix espai i el respecte a 
la diversitat cultural així com garantir el 
compliment de l’ordenança de civisme 
vigent a la ciutat.

El procés
La metodologia escollida és la interven-
ció directa a les comunitats de veïns per 

aconseguir la major transparència i acon-
seguir així que els veïns dipositin la seva 
confi ança en el programa. Un grup de 
quatre dinamitzadors comunitaris, que 
ara s’estan formant, iniciaran les visites 
als blocs de pisos al mes de novembre i 
també organitzaran xerrades formatives a 
través de les associacions de veïns.

En el porta a porta, els dinamitzadors 
es posaran en contacte amb el president 
o presidenta de la comunitat de veïns per 
informar-li de les línies generals de la 
intervenció i per rebre l’autorització ne-
cessària per actuar en la comunitat.

Mataró en el projecte 
artístic Rodalies 2 
exposat a Can Palauet

En el projecte hi participen 10 
municipis d’arreu de Catalunya
‹Creu Roja portarà a terme el 

projecte que s’emmarca en la Llei 
de Barris

‹

Mataró participa en Rodalies 2, un pro-
jecte de la Xarxa Transversal d’Activitats 
Culturals. Es tracta d’una exposició 
d’arts visuals que es portarà a terme, 
de forma simultània a 10 sales dels 
municipis participants que s’agrupen de 
dos en dos. L’IMAC ha escollit l’artista 
Xavier Arenós perquè exposi a Grano-
llers, ciutat amb la qual Mataró forma 
la parella d’intercanvi. La mostra a Gra-
nollers es podrà visitar del 30 d’octubre 
al 14 de desembre, a l’Espai d’Arts de 
Roca Umbert.

A Mataró, l’exposició s’inaugurarà el 
10 d’octubre i es podrà veure fi ns al 7 
de desembre a Can Palauet. L’artista 
Anna Estany presentarà “Processos 
identitaris” que és un treball en progrés 
que gira al voltant de la presentació físi-
ca i en l’aparença que cadascú assumeix 
i que és de vital importància pels adoles-
cents. El treball d’Estany a Can Palauet 
serà la 28a acció d’aquest projecte que 
va iniciar l’any 2003. L’artista va con-
vidar alumnes de batxillerat artístic de 
la ciutat a participar en sessions, que 
un cop enregistrades i editades, cons-
titueixen l’essència de la seva proposta 
expositiva a Can Palauet.

Afavorir la mobilitat
La idea del projecte és afavorir la mo-
bilitat dels artistes, l’intercanvi de 
creacions, la circulació de l’art i el 
treball en xarxa. Mataró és una de les 
10 ciutats que participen en aquesta 
plataforma per a la projecció de l’art 
contemporani. Les altres ciutats són 
Reus, Figueres, Sant Cugat, Olot, La 
Seu d’Urgell, Manresa, Granollers, Gi-
rona i Lleida.

REDACCIÓ

La sala d’estudi del Sidral es trasllada 
a la planta baixa i guanya places

La sala d’estudi del Casal de Joves de 
la plaça d’Espanya s’ha traslladat del 
primer pis a la planta baixa on abans hi 
havia el telecentre, que ara es troba a 
la Nau Gaudi. Aquest canvi ha suposat 
incrementar el nombre de places de 20 
a 50. Aquesta informació es va donar a 
conèixer la passada setmana a la Comis-
sió Informativa de Serveis Personals.

La planta baixa del Casal de Joves s’ha 
habilitat com a sala d’estudi amb un to-
tal de 50 places, 24 de les quals estan 
disposades en taules col·lectives i 26 
són individuals. La sala compta amb un 
sistema de climatització i amb mobiliari 
condicionat per a la funció que desen-

La nova sala d’estudi ha obert 
les portes dilluns 13 d’octubre 
en els horaris habituals

‹

volupa l’espai.

Horaris i èpoques d’exàmens
La nova sala d’estudi va obrir dilluns 13 
d’octubre amb el següent horari: de di-
lluns a divendres de 9 a 15 h i de 16.45 
a 22.30 h, els dissabtes de 9 a 14 h i 
de 15.30 a 22 h i els diumenges de 9 a 
15 h. Aquest horari s’amplia durant les 
èpoques d’exàmens. REDACCIÓ

X.S.El barri de l’Escorxador
M.P.

REDACCIÓ

X.S.La façana del Sidral





Societat Setmana Mundial 
de la Lactància Materna
Amb motiu de la celebració de la Setmana 
Mundial de la Lactància Materna 2008, 
la Lliga de la Llet de Catalunya a Mataró 
va organitzar una conferència el passat 
dimecres 8. Sota el títol ‘Criança respec-
tuosa: pautes per educar els nostres fi lls i 
fi lles’, es van poder sentir les opinions i ex-
periències de la psicopediatra Rosa Jové, 
autora del llibre ‘Dormir sin lágrimas’. La 
Setmana Mundial de la Lactància Mater-
na parteix del lema ‘El suport a les mares 
facilita una lactància materna feliç’ per 
fer entendre de la necessitat de suport 
familiar i social, en l’atenció del perso-
nal de salut, en els seus llocs de treball 
i emparats pel govern i les legislacions. 
La Lliga de la Llet de Catalunya ha estat 
guardonada recentment amb el Premi 
UNICEF al voluntariat 2008.

Successos Un incendi obliga 
a desallotjar tres edifi cis
Un incendi en un aparcament va obli-
gar a desallotjar durant una hora i 
mitja els veïns de l’edifi ci on es troba 
l’aparcament i els dos col·lindants. 
L’immoble era el número 24 del passat-
ge Jaume II el Just. Els bombers van 
rebre l’avís quan passaven pocs minuts 
d’un quart de dues de la matinada i 
van desplaçar-s’hi sis dotacios, que van 
aconseguir apagar les fl ames una hora 
més tard. Com a conseqüència del foc, 
van quedar completament calcinades 
dues motocicletes. REDACCIÓ

NOTÍCIES BREUS

Gamble està contenta del funcionament 
de la seva planta de producció a Mataró. 
La companyia va anunciar la passada set-
mana que incrementarà la seva producció 
a la planta amb la posada en marxa d’una 
nova línia de detergent líquid. D’aquesta 
manera, la factoria mataronina arribarà 
a un volum de producció de 44.000 to-
nes anuals.

L’ampliació neix d’un acord fi rmat en-
tre l’empresa i el govern de la Generalitat 
pel qual la multinacional es compromet 
a reforçar la seva presència a Catalunya. 

Segons la responsable de Procter & Gam-
ble a Mataró, Júlia Calabuig, la fàbrica de 
la ciutat ha estat l’escollida per ser una 
alternativa “competitiva, fl exible, efi caç i 
capaç de fer front a aquesta necessitat”.

Entre les millors d’Europa
Amb aquest increment, la factoria mataro-
nina es converteix en la tercera productora 
de detergent líquid, només superada per 
les fàbriques d’Amiens a França i Pomezia 
a Itàlia. Les instal·lacions de Mataró, 
que funcionen des del 1971, també 
produeixen el lleixiu ACE i tots els tipus 
d’Ariel en pols. 

La Procter&Gamble amplia la 
producció de la fàbrica de Mataró

La factoria entre les més 
importants d’Europa
Sembla que la companyia Procter & 

REDACCIÓ

L’empresa Burniol tanca i 
deixa 50 empleats sense feina

Burniol fabricava prestatgeries 
i mobles
‹

L’empresa Burniol, dedicada a la cons-
trucció de prestatgeries i mobles, ha 
tancat les seves instal·lacions i ha deixat 
sense feina a més de 50 treballadors de 
la plantilla. Burniol funcionava des de 
1962 però s’ha vist obligat a tancar per 
deutes i problemes de liquidesa.

Els treballadors de l’empresa, que no 
cobraven la seva nòmina des de juliol, es 

van reunir fi ns a 5 vegades amb la direc-
ció de l’empresa per estudiar l’opció de 
que la fàbrica fos adquirida per una altra, 
però la proposta no va tirar endavant.

REDACCIÓ

‹

REDACCIÓ



Francesc Caixàs

Llicenciat en 
Lingüística

David Gonzàlez

Politòleg

Jo crec que a nivell català el 12 d’octubre 
no hi ha res a celebrar. La mal dita Diada de 
la Hispanitat és rebutjable des de diferents 
punts de vista ideològics, pel contingut i el 
contingent, així com per cap on ha derivat i 
qui n’ha enarbolat l’esperit. Ja no es tracta 
de reiterar el missatge independentista de la 
confrontació i el rebuig a l’Estat. Crec que 
aquesta és una postura de sobres coneguda 
però no sempre ben argumentada de la que 
m’estaré d’entrar-hi.

Què és el 12 d’Octubre? Un dia festiu que 
ningú celebra. Sols a la Primera de la Televi-
sió Espanyola se’ns reitera una desfi lada de 
màquines de matar i homes d’altres temps 
–amb la cabra de la legió– i a TV3 se’ns fa 
ressò de concentracions ultradretranes, d’un 
tipus de gent que crèiem que no existia ja. I a 
la vorera de davant els que no només no cele-
brem sinó que reivindiquen la no celebració. 
I s’acostuma a organitzar un bon cristo.

Però és que els espanyols no s’espavilen 
ni són murris. Si jo estigués per la creació 
d’un projecte estatal comú, vetllaria perquè 
els símbols, els dies festius i l’imaginari 
col·lectiu no ofengués, sinó que unís. Vet-
llaria perquè es pogués dir ‘Visca Espanya’ 
sense sensació de fàstic i amb un ‘visca’ i 
amb ‘ny’. Mentrestant, res a celebrar.

‘El 12 d’Octubre 
no hi ha res a celebrar’

UN DIA FESTIU NO CELEBRAT

No entendré mai per què no 
es pot dir: ‘Visca Espanya’

‘TANTO MONTA, MONTA TANTO’

Jo no entendré mai perquè en aquest país es 
pot dir ‘Visca Catalunya’ i no ‘Visca Espan-
ya’. La veritat és que la confrontació contra 
el Dia de la Hispanitat (que ja no és el Día 
de la Raza) que fa segons quin catalanisme 
absolutista és la posició del neci que neces-
sita algú per insultar, del burro que si no 
té pastanaga al davant ni tira camí amunt. 
La veritat és que el xou d’uns contra l’Onze 
de Setembre i dels altres contra el Dotze 
d’Octubre demostra aquella màxima que els 
extrems es toquen o, si es prefereix, allò del 
“tanto monta, monta tanto”.

En un país normal i modern un podria de-
fensar qualsevol alineació nacional. En un 
país normal i modern potser ni caldrien “dies 
de...”, banderes desfassades o contra legis-
lació ni insults creuats. En un país normal i 
modern, un podria sentir-se una cosa, dues, 
cap o totes. Però no estem en un país normal 
i modern. Estem a la ‘nación con nacionali-
dades’, al país amb països.

Jo crec que hem de poder celebrar el dia 
de la Hispanitat, la Diada de Catalunya, el 
nostre Sant, la Festa Major o el dia de l’orgull 
gay. I que seguir plantejant, sempre com la 
mosca al voltant la merda, si hi ha res a 
celebrar o no, és seguir perdent el temps. 
Si es vol celebrar que se celebri. I que 
es respecti.

DIA DE LA HISPANITAT



Menys participació a la 14a 
botifarrada a la Hispanitat 

La botifarrada a la Hispanitat torna a Ma-
taró un any més de mans dels Maulets. 
Amb aquest any ja són 14 seguits en què 
els Maulets celebren la seva botifarrada. 
A més, aquest any la festivitat ha sigut 
doblement especial ja que ha coincidit 
amb el 20è aniversari de la fundació del 
col·lectiu català. Eudald Calvo, veterà 
Maulet mataroní, asegura que els 20 
anys d’existència són de “gran signifi ca-
ció històrica”. Alhora, afi rma que el fet 
que coicidissin les dues festes “ha servit 
d’altaveu” per promocionar-les. 

Els actes i esdeveniments que prepa-
ren els Maulets són nombrosos i estan 
repartits durant tot l’any. Però, sens 
dubte, l’acte més conegut i el que agru-
pa més gent és la botifarrada. Encara 
que aquest any l’assistència no ha estat 
tan multitudinària com anys anteriors, 
segons ha informat Eudald Calvo, han 
assistit al voltant d’unes 400 persones 

al sopar. 

Música en directe
A l’acte contra el dia de la Hispani-
tat van participar dos grups de música 
catalans: The Cabrians i Lo Pardal Ro-
quer. Eudald Calvo ens explica que les 
dues bandes, l’una originària de Mataró 
i l’altra de Lleida, són “antics amics” 
dels Maulets matarorins i que feia temps 
que “volien col·laborar en l’espectacle”. 
A més, després de tocar el repertori de 
cadascun, van oferir un concert conjunt 
pels assistents.

El record als inicis del 
COPEM centra l’acte dels 
50 anys del Satorras

Comença un any d’actes de 
celebració de l’Institut
‹La celebració coincideix amb 

els 20 anys de la fundació dels 
Maulets de Catalunya

‹

Ple d’excepció al Saló de sessions de 
l’Ajuntament el dimecres 8 d’octubre, 
on un acte institucional va iniciar el 
seguit d’actes amb els que l’Institut 
Alexandre Satorras celebrarà el seu 50è 
aniversari. Sent el primer acte, el més 
solemne, la vista del que s’hi va dir va 
rondar inevitablement els orígens del 
primer institut de la ciutat i els seus 
inicis com a COPEM el 1958 de la mà 
de la parella que conformaven Alexandre 
Satorras i Angeleta Ferrer.

El record a aquests dos pedagogs va 
protagonitzar bona part de l’acte tot i 
que van ser dos successors de Satorras 
i Ferrer, l’exdirectora Elvira Rocha i 
l’excap d’estudis Joan Roig, els qui van 
parlar per glossar els inicis d’un projecte 
educatiu com el del Satorras. Al costat 
dels dos docents, Joan Pagès, professor 
universitari, sorgit de la primera promo-
ció del COPEM, també va parlar d’aquell 
primer Satorras.

Un any de celebracions
Amb l’acte institucional comença un 
any de celebracions per part de l’Institut 
de l’Avinguda Velòdrom que abans ha-
via ocupat la Plaça de Cuba i la Plaça 
dels Bous. Un any de diversos actes que 
la directora, Fina Buil, va voler obrir a 
tota la ciutat.

En l’acte també va intervenir el 
director dels Serveis Territorials 
d’Educació, així com Conxita Calvo, re-
gidora d’Educació de Mataró i l’Alcalde 
Joan Antoni Baron. Baron va parlar de 
l’aniversari del Satorras com “un aniver-
sari diferent, 50 anys d’un Institut d’on 
surt la gent compromesa i amb l’orgull 
de dir que ha passat pel Satorras”.

ESTEFANIA RUIZ

Jordi Vadell publica un llibre sobre el 
cantant José Angel Lapido

La vida del professor mataroní Jordi 
Va dell va canviar el dia que, acciden-
talment, va topar amb una cançó del 
grup 091 quan escoltava Ràdio 3. Des 
d’aquell moment, Vadell va quedar en-
ganxat a les lletres del líder i cantant del 
desaparegut grup, José Ignacio Lapido. 
Més enllà de convertir-se en seguidor de 
la seva música, Vadell va observar que 
les seves lletres tenien molt de missatge. 
“Vaig decidir crear un crèdit variable en 
el que treballar-les amb els alumnes”, 
explica Vadell.

“Un diari granadí va fer un reportatge 
sobre mi i el crèdit variable”, recorda. 
Va ser llavors, quan va sorgir la idea 

El llibre s’ha convertit en una 
revelació a la Granada natal del 
cantautor

‹

d’escriure un assaig sobre l’anàlisi de 
les lletres de Lapido realitzat durant tot 
aquest temps. 

El llibre va publicar-se abans de l’estiu 
i, sota el títol “En cada lamento que se 
hace canción: una interpretación de las 
letras de José Ignacio Lapido”, es va 
començar a vendre per tota Andalusia. 
Actualment, ja és el més venut de tota 
l’editorial. REDACCIÓ

X.S.El sopar de butifarres
C.C.

CUGAT COMAS

X.S.La portada del llibre de Vadell



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



Música        
Divendres 17 d'octubre. Concert: "ESPALDAMA-
CETA". El cantautor s’obre camí en l’escena 
musical catalana participant en festivals mu-
sicals reconeguts com el BAM o l’Altaveu.

A les 22h a la Sala Clap (c/ Serra iMoret, 6). 
Taquilla: 5€. Anticipada i web: 3€.

Divendres 17 d'octubre. VI Cicle de concerts del 
Foment: "ARTS CAMBRA". Espectacle multidis-
ciplinar, basat en l'obra de Vivaldi “Les quatre 
estacions”. Amb el violinista solista Sergi 
Alpiste i l’actor Jordi Andújar. 

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

Dissabte 18 d'octubre. Cicle Music! Music!!: 
"PANORÀMICA". Concert de pop indie del grup 
maresmenc Panoràmica. 

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

Dissabte 18 d’octubre. Cicle Col.lectiu de Músics: 
RFK-RAP FUCKTORYCREW I POLVOROSA. Doble 
concert amb estils ben diversos: del jove i 
fresc hip hop de RFK al latin alternative de 
Polvorosa.

A les 22h a la Sala Clap (c/ Serra i Moret, 6). 
Taquilla: 5€. Anticipada i web: 4€.

Diumenge 19 d’octubre. Discconcert: "BAJO EN 
CALORÍAS". Versions de pop-rock-reggae. 

A les 17,30h a la Sala Clap (c/ Serra i Moret, 6). En-
trada: 2€. Taller d’Idees de la Fundació Maresme. 
Recaptació destinada a projectes per a persones 

amb discapacitat

Divendres 24 d'octubre. Teatre: "HOLA CHE". Re-
presentació en homenatge al Che. Producció 
de la Sala Cabañes. A càrrec del Col·lectiu 
de teatre EPMA. Dramatúrgia i direcció de 
Carles Maicas. 

A les 22h a la Sala Cabañes (La Riera, 110-120). 
Entrada: 5€. Organitza: Casal de Cuba de Mataró.

Diumenge 26 i dilluns 27 d'octubre. Teatre: "EL LLI-
BERTÍ". Diderot envoltat, enfrontat i seduït per 
quatre dones, al mateix temps que té com a 
encàrrec defi nir el concepte de “moral” per a 
l’Enciclopèdia. Peça d’Eric Emmanuel Schmitt, 
dirigida per Joan Lluís Bozzo. 

Diumenge a les 19h i dilluns a les 21h al Teatre 
Monumental (La Riera, 169). Platea: 22,50€. 

Amfi teatre: 18,50€. 

Infantil        
Dissabte 18 d'octubre. ACTUA ELS DISSABTES: 
"Decoració de Mandales". Activitat lúdica 
infantil per a nens de 3 a 12 anys.

A les 18h a la botiga Actua (plaça de la Muralla) 

Diumenge 19 d'octubre. Festa familiar: "TONNIETTI 
GRUP". Inici de la programació teatral infantil 
d’aquesta temporada de La Xarxa.

A les 12h al a Plaça Santa Anna (Mataró)

Diumenge 19 d'octubre. Espectacle musical: "LA 
VIA LÀCTIA". Amb actors i titelles gegants de 
gran bellesa visual i musical. A càrrec de la 
companyia El Cau de l’Unicorn.

A les 18h al Teatre Monumental (La Riera, 169). 
Entrada: 5€. Organitza: La Xarxa. 

Dimecres 22 d’octubre. Cicle Banc de proves: 
"TRIFÀSIC EXPRESS". Trio de jazz (2 guitarres 
i un contrabaix) que interpreta els estàndards 
més coneguts del gènere.

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

Divendres 24 d’octubre. FESTA UNIVERSITÀRIA 
EUPMT. Inauguració del nou curs dels alum-
nes de la Escola Universitària Politècnica 
de Mataró. Actuació dels grups universitaris 
Acrylic ACT + Jopará i més sorpreses. 

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

Dissabte 25 d'octubre. Sessió de dj: "HANG THE 
DJ!". Sessió a càrrec de dj iLLRa.

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

Teatre i dansa
Dissabte 18 i diumenge 19 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€.  

Dissabte 18 d'octubre. Mil·lenari de Santa Maria: 
"MATARÓ 1708, PROVEÏDOR DE LA REIAL CASA".
Lectura dramatitzada de l’obra de l’escriptor 
mataroní Josep Fradera, premi Joan Santama-
ria 1982. Una divertida sàtira a partir d’un 
fet històric de fa 300 anys.

A les 21h al Teatre Monumental (La Riera, 169). 
Entrada gratuïta.

elmésdestacatMúsica

Nova temporada de Disconcerts

Bajo en Calorías ens faran ballar amb les seves versions de 
pop-rock-reggae. El Discconcert és un projecte de La Casa 
de la Música i el Taller d’Idees de la Fundació Maresme 
amb la intenció d'oferir un espai de lleure a les persones 
amb discapacitat on poder gaudir de música en directe i una 
estona de ball a la discoteca, i per una altra banda recollir 
diners per poder dur a terme i desenvolupar nous projectes 
de participació i integració de persones amb discapacitat.

A les 17,30h a la Sala Clap (c/ Serra i Moret, 6). 
Entrada: 2€.

Disconcert: "BAJO EN CALORIAS"

Diumenge 19 d'octubre.

Una imatge promocional de la banda

guia



Festes i fi res  
Dissabte 18 d'octubre. FESTA DEL 20è ANIVERSARI 
DE L’ESPLAI RABADÀ. Lleure d'infants, joves i 
adults amb discapacitat psíquica i física.  
A les 12h: inauguració de festa. A les 12,30h, 

havaneres amb "Duet del Maresme". A les 13,30h, 

dansa flamenca amb "Compañía de Flamenco 

Zuarte". A les 16h, trobada de Batucades. A les 

17,15h, dansa del ventre amb "Acadèmia Alba 

Hayal". A les 18,30h, concert de Khaka-bil Khaka 

(Hip-hop senegalès). A les 19,15h, taller de ma-

labars / clowns. A les 20h, bufada d'espelmes. A 

les 20,30h, concert dels “Bajo en Calorías". A les 

21,30h, Diables de Mataró. 

Al Parc Nou de Mataró

Del 24 al 28 d'octubre. FESTES DE SANT SIMÓ.
Divendres 24: a les 21h, concert de música barroca 

amb el Quartet Barroc de Sant Simó. 

Dissabte 25: a les 12h, narració de contes a càrrec 

de Pep Duran. A les 16h, rebuda dels gegants, 

cavallets i bastoners de l’Esbart Dansaire Iluro. A les 

16,30h, cercavila i animació, amb la participació del 

grup de percussió Tribukada. A les 18h, animació 

infantil. A les 19,30h, concert de flabiolaires, a 

càrrec de Carles Mas i la cobla Els Garrofers. A les 

20,30h, espectacle de foc a càrrec de les Diablesses 

de Mataró. A les 21,30h, cantada d’havaneres.

Diumenge 26: A les 12h, audició de sardanes a 

càrrec de la Cobla Ciutat de Mataró. A les 17h, 

espectacle infantil. A les 18,30h, espectacle de 

la Sala Cabañes. A les 20,30h, concert de música 

barroca amb el Quartet Barroc de Sant Simó.

A l'Ermita de Sant Simó (Mataró)

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. Opció A: 18km. Opció B: 9km. Sortida: 

a les 7h a la Plaça de les Tereses. Preu socis: 18€, 

no socis: 24€. Inscripcions: dill a dij de 19 a 21h 

al local social o per telf.

· Dissabte 25 d'octubre. 15a edició LA MAR-
XASSA. St. Martí del Montseny - Mataró. 63,3km. 

XI Copa Catalana de Caminades de Resistència. 

Inscripcions: mitjançant la pàgina web la la FEEC. 

www.feec.cat, o a l'agrupació de 20 a 21,45h, fi ns 

el 22 d'octubre. 

· Diumenge 16 de novembre. Arbúcies-Breda. 

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

Dimarts 21 d'octubre. L'HORA DEL CONTE: "El riure 
és la millor medicina". Conte d’Uli Geißler. A 
càrrec de Montse Margalef.

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

Dimecres 22 d'octubre. L'HORA DEL CONTE: "Jo sóc 
el més alt". Conte de Paul Maar.

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

Dijous 23 d'octubre. CLUB GOMET VERMELL. Tro-
bada 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 23 d'octubre. ELS DIJOUS A LA BIBLIO: "Tin-
gues cura del teu planeta". En Carles li ensenya 
a la seva germana Laia a reciclar moltes de les 
seves coses. Conte de Lauren Child.

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

Dissabte 25 d'octubre. ACTUA ELS DISSABTES: "Di-
verteix-te amb el Ratolí Pérez". Activitat lúdica 
infantil per a nens de 4 a 8 anys.

A les 18h a la botiga Actua (plaça de la Muralla) 

Varis           
Dissabte 18 d’octubre. SISENES JORNADES DE 
SALUT I ALIMENTACIÓ.
· Caminada popular “Turó de Cerdanyola i els 
seus entorns”. Punt de sortida: A les 9h a la 

Plaça de Granollers. Punt d’arribada: Centre Cívic 

Cerdanyola - Can Morros. Durada aproximada: 2 

hores i 30 minuts. Activitat gratuïta. 

De 18 a les 20h a la Plaça de Santa Anna: presen-

tació i animació de l’acte: Espartac Peran.

· Exhibició d’un nou esport: “Tamborí”.
· Mostra i degustació de tastets saludables.

· Audiovisual que mostra alguns dels programes i 

activitats que es porten a terme a la nostra ciutat, 

per a la promoció d’hàbits més saludables. 

Dissabte 18 d'octubre. Presentació-trobada infor-
mativa: ESCOLA D'ATLETISME. Presentació i 
informació de la temporada 2008-2009.

A les 12h a la Sala d’Actes del Centre Atlètic 
Laietània (Urbanització la Cornisa).

Diumenge 26 d'octubre. IV TROBADA TINTINAIRE 
DE CATALUNYA. Jornada lúdica i cultural a 
l’entorn de la fi gura creada per Hergé: fi ra, 
espais d’intercanvi, taller de dibuix i diverses 
animacions. 

Durant tot el dia a la plaça Santa Anna (Mataró). 
Organitza: Associació Tintincat. 

Llibresi conferències         
Dimarts 21 d'octubre. Monogràfi c: "PIRÀMIDES 
D’EGIPTE. MONUMENTS PER A L’ETERNITAT". 
A càrrec de Maite Rada, membre de l’Escola 
d’Egiptologia. 4a conferència: "Ciutats de les 
piràmides".

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

Dimecres 22 d'octubre. Aula d'Extensió Universi-
tària AULES SÈNIOR DE MATARÓ. Conferència: 
"TECNOLOGIA: La tecnologia del futur". A càrrec 
de Joan Majó (enginyer industrial. Ex-alcalde 
de Mataró i ex-ministre d'indústria). 

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

Dijous 23 d'octubre. Xerrada-tertúlia: "RECORDANT 
JAUME ARENAS". Amb Manuel Figueras, espe-
cialista en nàutica, Josep Miquel Modolell, amic 
de la família, i Parés de Mataró, artista. 

A les 19h a Ca l’Arenas Centre d’Art del Museu de 
Mataró (c/ Argentona, 64)

Dijous 23 d'octubre. 7è Cicle d'Activitats Forma-
tives per a la Gent Gran: "EL MALTRACTAMENT 
A LA GENT GRAN". Conferència a càrrec de 
Montse Coma (infermera d’atenció primària de 
Sant Joan Despí), Charo Delgado (treballadora 
social de l’Ajuntament de Mataró). 

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

Cursos i tallers 
CURS DE GUITARRA. Associació de Veïns de Cerdan-
yola. Classes d'iniciació de guitarra. 

Per a més informació: a l'Associació de Veïns de 
Cerdanyola (c/ València) o al telf. 662.15.86.96

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 ESPAI MUSICAL. Casa de la Música Popu-
lar. Sensibilització artística (per a alumnes de 
P4 i P5). / Iniciació musical (Per a alumnes de 
1r i 2n de primària). / Fem música (Per a alum-
nes 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.casadelamusica.com/espaimusical. 
Per a inscripcions del tercer, cal trucar per telèfon 

al 93 798 36 32. 



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.

MUSEU ARXIU DE CAN CARALT. Sant Andreu de 
Llavaneres. 

· Essència de paisatges. Esther García Tarrés.
Fins al 26 d'octubre.

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

De l’1 al 31 d’octubre.

MUSEU DEL CÀNTIR. Pl de l'Església, 9. Argentona.
· Escultures i dibuixos. De Manuel Cusachs.  

Fins al 19 d'octubre.

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

· Paisatges. Pintor mataroní Salvador Pujol.
Fins el 12 de novembre. 

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.

Fins al 13 de setembre de 2009.
· J.A.C.1977. El quadern d’homenatge a Jaume 
Arenas.

Fins al 14 de desembre.  
· Josep Maria Codina. 

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

A la Sala 2. Fins al 9 de novembre. 
· Santi Erill.

A la Galeria. Fins al 9 de novembre. 

BIBLIOTECA POMPEU FABRA. Pl. Occitània, s/n.
· Compartim les teves possibilitats. Exposició 
de treballs realitzats als tallers del GIMM, Grup 
d’Invàlids de Mataró i Maresme.

Del 21 al 30 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.

Fins el 7 de desembre.

SALA D'EXPOSICIONS ESPAI F. c/Nou, 11. Mataró.
· L’aiguatinta (resines). Exposició alumnes del 
Taller de Gravat  de l’IMAC (curs 2007-08). 

Fins al 30 de novembre. 

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

· El món del vidre. Exposició de treballs amb 
vidre del Taller d’Encarnació Hernández.

Fins al 25 d’octubre.

ESPAI CAPGRÒS. c/ Sant Benet, 16-18. Mataró.
· Tomàs Safont-Tria. Exposició de pintura.

Fins al 29 d'octubre. 

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

· Santa Maria, mil anys d’història i cent anys de 
fotografi es. Mil·lenari de Santa Maria.

Inauguració el divendres 17 d'octubre a les 20h. 
Fins al 6 de gener de 2009

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

Fins al 22 d’octubre.
· Joan Pau Blanch Ribó. 35 anys d’art. 

Inauguració el divendres 24, a 2/4 de 8 de la tarda.
Fins al 14 de novembre.

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

· L’eròtica del vidre.
Fins al 19 d’octubre.

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

50 anys del Premi Iluro. 
Del 23 d’octubre al 16 de novembre.

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

Fins al 26 d’octubre. 

Pintura elmésdestacat

Fins al 16 de novembre.

Exposició d’aquarel·les de Jaume Arenas 
del fons del llegat Arenas, amb motiu del 
25è aniversari de la mort de l’artista.

"Homenatge a Jaume Arenas"

Sala-Taller de La Presó.                  
La Riera, 117 (Mataró). Aquarel·la seleccionada per a la imatge del cartell

Inauguració: el dissabte          
19 d'octubre a les 11h.                   





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

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

ACTIVITATS AL CASAL DE GENT GRAN JAUME 
TERRADAS. c/Argentona, 59 int. 93.757.99. 
52 o 93.798.99.57. Mataró. 
• BALL, diumenges de 17 a 20h, al local Iris (c/ 
Bonaire). • Cada diumenge del mes, melé de pe-
tanca a les pistes del Casal. • Castanyada: dia 31 
a les 21h al local Iris. Panellets, boniatos, cava, 
moscatell, etc.

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.

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.

ACTIVITATS DE LA UGT SINDICATO DE JUBILADOS 
Y Pensionistas del Maresme. Pl. de les Tereses, 
17. 93.755.14.17.
• OCTUBRE: Dies 25 i 26, cap de setmana a Andorra 
(excursió matinal diumenge). • Dia 30, de compres 
a Andorra. 

Per enviar informació: 
Mataro@totmataro.cat 
O a les nostres ofi cines: c/ d'en xammar, 11. 
08301 Mataró o bé al fax 93.755.41.06

Laserteràpia facial 
i corporal 

L’alta tecnologia Làser que representa 
l’ultima generació en sistemes de 
depilació, personalitzen cadascun 
dels tractaments, oferint seguretat i 
garanties d’un millor resultat a llarg 
termini.

És el sistema més efi caç de depila-
ció permanent existent. La llum Làser 
arriba fi ns a l’arrel del pèl travessant la 
pell amb l’objectiu d’eliminar-lo amb 
la màxima seguretat. El pèl fa de con-
ductor fi ns al bulb pilós. Aquest tipus 
de llum es captada pel cabell més fosc 
amb més facilitat, és per això que les 
persones amb el pèl fosc i la pell clara 
obtenen més bons resultats.

La llum Làser és inofensiva per a la 
pell, essent menys agressiu que altres 
mètodes de depilació convencional.

Les sessions a realitzar dependrà 
del tipus de pell, del color del pèl i 
de la zona a tractar, però habitualment 
amb 5 o 6 sessions és sufi cient. De 
vegades, una sessió de record pot 
ser necessària al cap d’un any o 
dos per eliminar el 5 a 10 % de pèl 
residual.

Pot provocar una lleugera molès-
tia, menor que l’ocasionada per una 
depilació convencional. Per evitar 
molèsties, es pot aplicar 30 minuts 
abans de la sessió, una pomada amb 
efecte anestèsic o fred.

Es recomana evitar exposar-se al 
sol abans de començar el tractament, 
ja que la pell morena no facilita 
l’efecte del tractament i pot provocar 
cremades superfi cials si la pell és 
molt fosca.

El Làser tracta una àrea molt més 
gran en cada impacte (emissió de 
llum), sense lesionar la pell i amb una 
efi càcia molt superior.

Existeixen de molts tipus, més o 
menys efi caços i segurs. No tant sols 
s’ha de tenir present qui practica 
el tractament, sempre professio-
nals del sector sanitari, sinó també 
l’equipament amb el que es treballa. 
Als nostres Centres disposem d’equips 
d’última generació en Làser de foto-
depilació, oferint els millors resultats 
amb la màxima seguretat.

DRA. ROSA Mª SERRA

CENTRE CLÍNIC MIR-MIR

INFO@CCMIR-MIR.COM

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: DIFÍCIL

    1   2 5 8 

    3 2

 2 5 4   9   1 

   1  3  5

    8    1
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Primavera per la Pau entusiasma 
i omple el Foment pels 25 anys

El concert que obria la celebració dels 25 
anys de Primavera per la Pau va ser un 
èxit sonat, dels que es recorden. El Fo-
ment va omplir totes les seves butaques, 
deixant gent dreta i tot, per assisitir al 
recital d’una Primavera per la Pau que, 
a còpia de recuperar gent, va presentar-
se més nombrosa que mai.

L’ambient ja delatava que la cosa ani-
ria bé i l’elecció de la Cantata de Santa 
Maria de Iquique presagiava que la gent 
s’entusiasmaria. És la cantata que la co-

ral Primavera per la Pau s’ha fet més seva 
històricament i aquest cop no va sonar 
sola sinó que la coral va interpretar altres 
peces de compositors com Víctor Jara.

Un dia especial
Que es tractava d’un concert especial ho 
va acreditar no sols la gran entrada sinó 
també la nodrida representació de regi-
dors, així com de convidats d’excepció 
entre els que cal destacar, per la seva 
presència dalt l’escenari, a Esperanza 
Párraga, companya del cantautor Indio 
Juan, que va fer la part recitada de la 
Cantata.

La trobada d’artesania 
Catalonia amb el vidre 
com a protagonista

Reunirà professionals del sector i 
inclou demostracions al carrer
‹Acompanyen la Cantata d’Iquique 

d’altres peces de sempre
‹

Mataró s’omplirà d’artesania durant aques-
ta setmana. Se celebra a la ciutat la segona 
edició de la trobada biennal d’artesans 
anomenada Catalonia. En concret, aquesta 
edició centrada en el vidre, tindrà lloc el 
dijous 16 i divendres 17. Fa dos anys la 
trobada es va fer a Terrassa, i en aquella 
ocasió es va centrar en el tèxtil.

Activitats paral·leles
La iniciativa Catalonia sorgeix de 
l’organisme conegut com Artesania de 
Catalunya, i es tracta d’un punt de tro-
bada de professionals que en aquesta 
ocasió se centrarà en l’artesania del 
vidre. Durant dos dies, experts de tot el 
territori català i espanyol debatran les 
tendències del sector. A més, el pro-
grama “Alter Catalonia” preveu pel cap 
de setmana del 18 i 19 d’octubre un 
conjunt d’activitats complementàries 
pensades per acostar l’artesania del vidre 
al ciutadà. En aquest sentit destaquen 
l’exposició “L’eròtica del vidre” a la Sala 
d’Exposicions Caixa Laietana i la mostra 
de peixos de vidre a la Pastisseria Uñó.

Entre les activitats previstes al carrer, 
destaquen les que se celebraran dissab-
te i diumenge al matí i a la tarda i que 
consistiran en demostracions de diverses 
maneres de treballar el vidre de manera 
artesanal. Hi haurà un forn de vidre i es 
podrà observar en directe una demostra-
ció de com es treballa la tècnica del vidre 
bufat mitjançant la tradicional canya de 
bufar. També hi haurà un taller infantil 
en què els nens i nenes podran apren-
dre a muntar peces i a fer petits treballs 
de decoració amb vidre. Participaran en 
les demostracions artesans de diversos 
punts dels Països Catalans com Mallorca 
i el País Valencià.

REDACCIÓ

Trànsit i l’actor Albert Triola 
nominats als Premis Butaca

Els premis Butaca arriben a la seva XIV 
edició i ho fan amb l’èxit de la companyia 
resident a Mataró “Art Trànsit Dansa”. 
L’espectacle, que presenta la compan-
yia matarorina, rep el nom de “El salt de 
Nijinsky” i és una de les quatre produc-
cions nominades al millor espectacle de 
dansa d’aquest any.“El salt de Nijinsky” 
és una obra dirigida i coreografi ada per 
Maria Rovira. 

La presència mataronina en els pre-
mis Butaca va més lluny de l’obra de 
“Art Trànsit Dansa”. En aquest sentit, 
Albert Triola lluitarà pel guardó a millor 
actor de teatre per el seu paper a “God 
is a DJ”.

La companyia i l’actor 
mataroní són alguns dels 
nominats

‹ A aquestes dues nominacions s’ha 
d’afegir que, en d’altres categories, hi 
ha nominats espectacles que es po-
dran veure a Mataró en la seva actual 
temporada. És el cas, per exemple, de 
“Germanes” una obra de Carol López 
que es va estrenar el passat divendres 
9 d’octubre al Teatre Monumental. “La 
forma de les coses” de Julio Manrique 
també està nominada en diverses ca-
tegories.

L’espectador vota
Els Premis Butaca es poden considerar 
els guardons de referència del món del 
teatre i cinema de Catalunya, i són es-
collits exclusivament pels espectadors. 
A través del web www.premisbutaca.cat 
els espectadors poden emetre el seu vot 
fi ns el proper 16 de novembre.

REDACCIÓ

CED.

M.P

XÈNIA SOLALa coral va presentar-se més nombrosa que mai



Molta gent, amb bona fe, vol que Déu 
sigui com un mag. Ha d’intervenir sense 
que ell o ella facin cap esforç. Dema-
nant-ho n’hi ha prou. No cal fer res. 

Un altre conte jasídic ens mostra 
com aquesta dita té sentit si es fan les 
dues coses. 

“Hi havia un home molt creient, però 
no massa savi per bé que ell es creia 
un gran savi. 

 Havia pujat en una barqueta, que pel 
seu mal estat, va començar a enfonsar-se 
abans de partir i a poc a poc.

Ell va posar-se a pregar Déu: ”Déu 
meu, salva’m”. I al cap de poc temps 
arribava una llanxa per salvar-lo. Però ell, 
molt indignat, els digué: No em toqueu. 
Aneu-vos-en. Déu em salvarà. I la llanxa 
se’n va tornar.

Ell continuava pregant. Però al cap 
de pocs temps, una altra llanxa va 
apropar-s’hi i va passar el mateix. Aneu-
vos-en, Déu em salvarà. I la llanxa se’n 
va anar. 

A la tercera vegada, quan els bombers 
arribaven la barqueta estava quasi enfon-
sada i ell a punt d’ofegar-se. I també els 
va fer allunyar.

Evidentment, va morir ofegat i va 
aparèixer davant Déu.

Ell digué: Senyor, com és que no 
m’has volgut salvar quan jo t’estava 
pregant. On és la teva paraula i la teva 
efi càcia, el teu gran poder?.

I Déu li va respondre: Ets ben tontet, 
o què. Has perdut les tres ocasions que 
jo he volgut salvar-te. Cada vegada has 
rebutjat i has fet allunyar la llanxa dels 
bombers”. 

Quantes ocasions perdem al llarg de 
la vida, pensant que la sort o la fantasia 
ens en donarà una altra. I la que es té a 
mà, no s’aprofi ta. 

Així podrem parlar una mica de la 
psicologia positiva al proper article.

A Dios rogando y con 
el mazo dando...!

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



“Són fotos 
molt creatives”

Defi neix-te
Sóc molt observador, sensible per-
què hi ha coses que m’arriben i això 
és bo per la meva feina. Sóc molt de 
la broma i oberta amb tothom 

Un llibre
“On the Road”, de Jack Kerouac

Una pel·lícula
“The Commitments”, d’Alan Parker 

Un viatge
Nova York, no hi he anat però espero 
anar-hi el proper estiu

Un fotògraf
Anton Corbijn, sobretot ha fet fotos 
al grup musical U2

Un somni
Publicar un llibre de fotografi es

Cristina Amposta, 
retrats subjectius

De nena, Cristina Amposta ju-
gava amb una càmera antiga de 
la seva mare. “Fèiem una mica 
d’aventureres i des de petita volia 
ser fotògrafa”, afi rma. Per això va 
decidir encaminar els seus estu-
dis a la fotografi a. “Volia anar a la 
universitat, vaig treure poca nota 
i em vaig estar preparant per mi-
llorar-la i accedir a Comunicació 
Audiovisual”, explica la fotògrafa. 
Alhora, va matricular-se a un Cicle 
Formatiu d’imatge a l’escola EMAV 
de Barcelona. “No me’n penedeixo 
perquè fas pràctiques d’empreses i 
vaig aprendre més que si hagués fet 
quatre anys d’universitat”, diu Am-
posta. Va fer les pràctiques a BTV 
i al laboratori EGM de Barcelona, 
i va conèixer el fotoperiodisme en 
mitjans de Gales i Irlanda. 

Llavors, va arribar la beca ano-
menada Da Vinci: “Són pràctiques 
d’empresa i vam estar a la ciutat 
francesa de Toulouse. Tot i estar 
al departament de vídeo, va passar 

la majoria del temps al departament 
d’imatge. Allà vaig conèixer el fo-
tògraf Joachime F. Hocine, del que 
va aprendre a obrir els ulls al món: li 
va mostrar fotografi es de Nova York. 
Aquella experiència, ve empènyer 
Cristina Amposta a una nova etapa: 
la fotografi a de viatges.

La dinàmica consisteix en visitar 
algun país o regió i copsar, a través de 
la càmera, allò que percep l’ull de la 
fotògrafa. “Són fotos de viatges però 
no tenen res a veure amb el turisme”, 
assegura Amposta. Posteriorment 
ella fa un recull d’aquestes imatges 
i les comparteix amb tothom a través 
d’exposicions. Ara per ara té fotos de 
Cuba exposades a la Comuna de l’Art, 
al Camí del Mig.

No obstant, Cristina Amposta diu 
que viure de la fotografi a és molt com-
plicat, especialment en un moment 
de digitalització. “Tinc una feina al 
matí d’administrativa i a la tarda puc 
dedicar-me a la fotografi a”, explica 
Amposta. LAURA ARIAS

Apunts

FOTO: XÈNIA SOLA

Exposa les seves fotografi es a la Comuna de l’Art 

Cristina Amposta és conscient que l’era digital ha revolu-
cionat el món de la fotografi a. “Qui més, qui menys, té una 
càmera i fa fotografi es i el fotògraf no ven gaire”, afi rma. 
Per això cal cercar la diferenciació. El tipus de fotografi a de 
Cristina Amposta és, segons ella, d’autora. En aquest sentit, 
cada imatge té gravada la seva empremta. “Crec que són 
fotografi es molt personals”, opina. Considera que les seves 
instantànies són molt creatives i que mostren el seu punt de 
vista del món. “La meva tècnica a vegades satura els colors, 
dóna moltes ombres i crema molt, però m’agrada així”, afi r-
ma la fotògrafa mataronina. Sigui com sigui, assegura que, 
malgrat no treure benefi cis econòmics, li agrada ensenyar el 
seu punt de vista del món que veu amb els seus propis ulls.

‹ “No guanyaré diners però m’agrada mostrar 
el meu món”, afi rma Cristina Amposta



BAR EN TRASPASO
POR JUBILACIÓN Y 
NO PODER ATENDER
24 años en funcionamiento.

Zona Mercado, Colegios y
Campo de Fútbol Cerdanyola.

Muy buena clientela fija.
Buenos ingresos.

ALQUILER Y TRASPASO
ECONÓMICO Y NEGOCIABLES
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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

Solució 
del Tot 
Sudoku 
d’aquesta 
revista 
(número 
1356)
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L’ortodòncia és una especialitat dins 
de l’odontologia que s’encarrega 
de diagnosticar, prevenir i tractar 
les irregularitats dentals i facials. 
Unes dents torçades o apinyades 
són difícils de netejar i mantenir. 
Això pot ocasionar un desgast de 
les dents, l’empitjorament d’una 
malaltia gingival o la pèrdua de les 
dents. Altres problemes ortodòntics 
poden contribuir al desgast anòmal 
de les superfícies dentinàries, una 
funció masticatòria ineficaç, una 
tensió excessiva en el teixit gingival i 
l’os de suport de les dents, així com 
una mala alineació de les articula-
cions temporomandibulars. Això pot 
provocar cefalees cròniques i dolor 
facial o cervical. El tractament per 
part d’un ortodontista pot ser menys 
costós que el posterior addicional 
requerit per tractar problemes 
dentals derivats de no haver estat 
corregits prèviament. Per a la ma-
joria de les persones, un somriure 
bonic és el benefici més evident de 
l’ortodòncia 

A quina edat és recomanable?
El tractament ortodòntic pot donar 
bons resultats a qualsevol edat i els 
adults més que ningú coneixen el va-
lor d’un bonic somriure. Un de cada 
cinc pacients que reben tractament 
ortodòntic és major de 21 anys. La 
cirurgia ortognàtica o maxil·lar es 
requereix més en el pacient adult, 
donat que els maxil·lars ja no es 
troben en època de creixement. 
Es recomana que qualsevol nen, al 
fer els 7 anys d’edat, sigui revisat 
per tal de determinar si caldrà 
realitzar qualsevol tractament orto-
dòntic, i si fos el cas, quan seria el 
millor moment per a realitzar-lo. En 
aquesta edat, les primeres molars i 
incisives permanents ja han sortit 
i ja és possible avaluar estats com 
mossegades creuades, apinyament 
de dents i altres problemes. Quan 
s’inicia el tractament a una edat 
prematura, l’ortodontista pot con-
trolar els creixement dels maxil·lars 
i guiar les dents permanents a la 
posició correcta.



Interactivitat política
L’augment del distanciament entre 
politics i ciutadans té molt a veure amb 
la manca d’una veritable participació 
ciutadana que, utilitzant el llenguatge 
del segle XXI, és millor anomenar com 
interactivitat, original d’Internet, que 
signifi ca una nova forma de relacionar-se 
que implica la doble direcció d’anada i 
de tornada en un procés. Avui dia, per 
celebrar un acte públic amb participació 
de l’administració, és necessari passar 
pel fi ltre d’un gabinet de premsa, que 
fi xa el guió dels temes a tractar, els 
quals exclouen tots els aspectes que 
poden suposar crítiques negatives a la 
seva gestió. 

 L'única interactivitat acceptada pels 
polítics es dona en les campanyes elec-
torals, en les que els ciutadans poden 
expressar els seus punts de vista, que 
poden ser tinguts en compte en funció 
de si donaran o no vots, tot i que una 
vegada instal·lats en el poder no s’acabin 
realitzant, la qual cosa fomenta la manca 
de credibilitat sobre l’acompliment de les 
promeses electorals. No n’hi ha prou en 
votar cada quatre anys, els polítics poden 
i han de reciclar-se i han de comprendre i 
acceptar les regles del joc de la societat 
del segle XXI que imposa la interactivitat 
com una forma de comunicació. Cal 
superar la seva actual imatge negativa 
de que acomodats en les seves poltrones 
viuen en un món a part sense atendre els 
problemes reals que afecten la ciutada-
nia. Cal acceptar als politics com una 
classe imprescindible i necessària en 
un sistema democràtic, si bé per a una 
millor efi càcia administrativa caldria que 
comencessin a ser interactius.

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



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

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

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

 Quemar antes de leer
   16,00 18,00 20,15 22,30 00,40 

  Diario de una ninfómana
   16,00 18-18,15 20,20-20,30 22,40-22,45 01,00 

  Asesinato justo
     20,15 22,30 00,40 

  El reino prohibido
   16,00 18-18,15 20,20-20,30 22,40-22,45 01,00 

 La conspiración del pánico
     20,15 22,30 00,40 

 Camino
   16,00 18,00 19,00 21,45 00,40 

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

 RH+, el vampiro de Sevilla
   16,00 18,00  

 Sexykiller
       00,40 

Refl ejos    22,30 00,40

 Una conejita en el campus
   16,00 18,00  

 Camino 
 12,00 16,00  19,50 21,45 00,40

 La conspiración del pánico 
 12,15 16,00 18,15 20,30 22,45 01,00

 Diario de una ninfómana 
 12,10 16,00 18,15 20,30 22,45 01,00

 Asesinato justo 12,10-16,00 -20,30 22,45 

 El reino prohibido 
 12,15 16,00 18,15 20,30 22,45 01,00

 Quemar después de leer 
 12,10 16,00 18,10 20,20 22,30 00,40

 Max Payne 
 12,15 16,00 18,10 20,20 22,30 00,40

 La carrera de la muerte  20,20 22,30 00,45

 The women 
 12,10 16,00 18,15 20,30 22,45 01,00

 Sexykiller      01,00

 Atrapado en un pirado   18,10 

 Una conejita en el campus  16-18,10

 Refl ejos  16,00 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

 Vicky Cris...16,00  20,15 22,30 

 Espíritu del bosque 16,00   12,15

 La isla de Nim  16,00   12,10

 Mamma mía!  18,10

 Stars Wars: The Clone Wars       12,15



Crítica de Cinema

L’avaricia trenca el sac

Tres mujerers y un plan. Callie Khouri. 
Estats Units. 2008

L’argument: Bridget Cardigan (Diane Kea-
ton) és una dona que aparentment ho té tot. 
Però no s’equivoquen quan diuen que les apa-
rences a vegades enganyen. Bridget i el seu 
marit es veuran atrapats en una profunda crisi 
econòmica que Bridget intentarà solventar tre-
ballant a la Reserva Federal del Estats Units. 

Envoltada de diners al seu nou lloc de treball, Bridge idearà un pla 
perfecte, juntament amb dues companyes més, per fer-se amb una 
part dels tan apreciats i necessitats diners.

L’anècdota: La directora Callie Khroui 
torna a dirigir una pel·lícula després d’haver 
guanyat un Oscar el 1992 pel guió de “Thel-
ma & Louise” en el que, casualment, també 
té com a protagonistes tres dones cansades 
de la seva rutina.

Diagnòstic: Robar diners ha estat sempre 
un recurs fàcil en el món del cinema. Steven 
Soderbergh els va utlitzar per partida triple 
a Ocean’s eleven, Ocean’s twelve i Ocean’s thirteen i en totes les 
pel·lícules va aconseguir un èxit notable. Callie Khuori ho intenta 
ara amb Tres mujeres i un plan però molt em temo que el resultat 
no serà el mateix. Ni el repartiment d’actors és tan bo ni el gènere 
tan adequat. M’explico. Diane Keaton no pot assumir les carències 
d’altres actors com, per exemple, Ted Danson i la pel·lícula està ti-
pifi cada com a comedia i li falta ironia, sarcasme i gràcia.

Efectes secundaris: Veure com és de fàcil robar diners a la 
Reserva Federal et fa pensar sobre l’origen de la crisi fi nancera i 
econòmica actual. Encara sort que és només una pel·lícula, basada 
però en fets reals...

Imma Pinós Pujol
Eladio Rodríguez Muñoz
Anna M. Lindo Julia  

Guanyadors del concurs 
de l’edició núm. 1353 

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:

‘Volver a         
empezar’

 cinema@totmataro.cat

 C/ d’en Xammar, 11. 08301 Mataró

Sortegem 3 lots 
de dues entrades 
cedides per 
CINEMES ARENYS

ESTEFANIA RUIZ

Ens podries dir qui és l’autor de l’obra de teatre 
en la que està basada la pel·lícula que s’estrena 
aquesta setmana ‘The women’?

Envia la resposta a l’adreça:

 

 

Concurs de Cine

Una secció patrocinada per CINEMES ARENYS



Sinopsis

Diario de una ninfómana
Dir.: Christian Molina. 
Int.: Belén Fabras, 
Leonardo Sbaraglia, 
Llum Barrera. 116min.
Argument: Val té 28 
anys, és atractiva, té 
estudis universitaris 
i una còmoda posició 

econòmica. És, a més, una dona molt 
alliberada que busca constantment no-
ves experiències per a sadollar la seva 
curiositat sexual. Es fi ca al llit amb qui 
vol i quan vol. Després de diverses expe-
riències, acabarà convertint el sexe en la 
seva forma de vida, el que la durà a trobar 
l’amor i exercir la prostitució, tenint en 
ambdós casos experiències extremes.   

El reino prohibido

Direcció: Rob Minkoff. 
Intèrprets:  Jackie 
Chan, Jet Li, Michael 
Angarano. 113min.
Argument :  Un ado-
lescent obsessionat 
amb el cinema de 
Hong Kong i  els 

clàssics de Kung-fu, fa un extraordi-
nari descobriment en una petita casa 
d’empenyorament del barri xinès. 
Descobreix per casualitat el llegenda-
ri bàcul d’un savi guerrer xinès, més 
conegut com el Rei Mico. Gràcies a la 
relíquia, el jove retrocedeix en el temps 
fi ns a l’Antiga Xina on s’uneix a un grup 
de guerrers experts en arts marciales 
que intentaran alliberar el Rei Mico.

Max Payne

Direcció: John Moore. Interprets: Mark 
Wahlberg, Mila Kunis, Beau Bridges. 86min.

Argument: Max Payne 
és un policia hete-
rodox –un antiheroi 
mític– decidit a donar 
amb els responsables 
dels brutals assas-
sinats de la seva 
família i de la seva 

companya. Resolt a venjar-se caigui 
qui caigui, la seva obsessiva inves-
tigació el duu a embarcar-se en una 
odissea de malson rumb al tenebrós 
món del hampa. A mesura que el mis-
teri va augmentant, Max es veu obligat 
a combatre amb enemics de més enllà 
del món natural i a enfrontar-se amb 
una traïció inconcebible.        

Camino

Direcció: Javier 
Fesser. Int.: Carme 
Elias, Mariano Ve-
nancio, Manuela 
Vellés. 143min.
Argument: Pamplona, 
juny de 2001. Ca-
mino, una preciosa i 

dolça nena d’onze anys, viu els seus últi-
ms moments en l’habitació d’un hospital. 
Envoltada de familiars, amics, sacerdots 
i un nombre inusitat de personal clínic, 
dóna a tots un gairebé sobrenatural 
exemple de mort serena i feliç. En una 
atmosfera de santedat i quan sembla que 
la mort és ja inevitable, passa quelcom 
extraordinari en l’habitació.     

RH+, el vampiro de Sevilla

Direcció: Antonio Zurera. 
Animació. 80min.
Argument: Després de 500 anys treba-
llant en un castell alemany, al servei 
dels Comtes Von Salchichen de Fran-
cfurt, a Don Manuel Malasangre i la 
seva família -convertits en vampirs 

per estranyes cir-
cumstàncies- se’ls 
presenta l’oportunitat 
de tornar a casa. Han 
comprat per inter-
net un castell en la 
seva terra natal. Però 
quan emprenen el 

viatge comencen els problemes: una 
sèrie d’incidents que els duen a 
conèixer a altres divertides criatures i a 
acabar en la ciutat de Nova York, lluny 
de la seva destinació inicial. 

The women

Dir.: Diane English. Int.: Annette 
Bening, Candice 
Bergen, Carrie 
Fisher. 114min.
Argument: Què succeïx 
quan es combina un 
repartiment de luxe 
exclusivament femení 
encapçalat per Meg 

Ryan i Annette Bening, la cèlebre escrip-
tora/directora/productora de comèdies, 
Diane English i una história clàssica so-
bre un grup d’amigues novaiorqueses? La 
resposta és “The women”, una comèdia 
intel·ligent i divertida sobre la condició 
de la dona contemporània i la força de 
les relacions entre dones. 

La conspiración del pánico.                       
Direcció: DJ Caruso. Intèrprets: Shia 
Labeouf, Michelle Monaghan, Rosario 
Dawson. 110min.

Quemar después de leer.                    
Direcció: Joel Coen, Ethan Coen.              
Intèrprets: George Clooney, Frances McDor-
mand, John Malkovich. 97min.

Reflejos.                                        
Direcció: Alexandre Aja. Intèrprets: Kiefer 
Sutherland, Paula Patton, Amy Smart. 
110min.





Sentits
Aquest restaurant proper a la plaça de 
Cuba, obert fa gairebé quatre anys, té 
la particularitat de que realment no 
busca només satisfer el gust i l’olfacte, 
els sentits habitualment més estimulats 
amb un bon àpat, sinó que intenten que 
també la vista –gràcies a una cuidada 
decoració, amb la il·luminació adient 
a cada moment que proporciona un en-
torn agradable i tranquil– i l’oïda –una 
bona selecció musical que es transforma 
en una atmosfera sonora adequada– no 
quedin en un segon terme. I és que un 
dels punts forts del restaurant Sentits 
és el seu bon ambient, càlid i acollidor, 
que convida a quedar-se a fer una copa 
tranquil·lament després d’haver menjat 
bé –i més si tenim en compte que la pri-
mera copa després del sopar té un 25% 

Restaurante Sentits

C/ de Cuba, 32, Mataró.
Tel. 93 758 62 49
Obert dilluns de 7 de la tarda a 2 
de la matinada; de dimarts a diven-
dres d’1 del migdia a 2 de la nit i 
dissabte de 7 de la tarda a 2/4 de 3 
de la matinada. Diumenge tancat 
excepte vigílies de festius.

de descompte–, gaudint d’una sobretaula 
tranquil·la i sense presses.

Si ens fi xem més en l’aspecte pu-
rament gastronòmic, trobem una carta 
molt variada amb plats per a tots els 
gustos, des de les amanides –algunes 
molt originals– a les carns a la brasa 
–cuinades amb un forn de brasa natural 

que els dóna un sabor únic–, passant 
pels carpaccios, les pastes, les torrades 
o les pizzes, entre d’altres. Una de les 
novetats a destacar és la fusta d’embotits 
de Girona per tallar al gust, que pot ser 
tant per picar com a plat únic, del que en 
podem menjar la quantitat que volguem 
triant l’embotit que més ens agradi.



Tota la informació a www.portalmataro.com/restaurants

xefRavioli farcit de carn amb salsa bolonyesa

Especialitat de la casa

Elaboració:
Es fa el sofregit amb la ceba, la pastanaga 
i l’all, es tira la carn i quan està a mig fer 
s’afegeix el vi i el llorer. Es deixa reduïr 
cinc minuts, s’agrega el tomàquet i es 
deixa al punt de sal i de pebre. Bullim la 

LA RECEPTA DEL xef
Ingredients

- Ceba
- Pastanaga
- All
- Vi negre
- Tomàquet
- Carn picada mixta, vedella i porc
- Llorer

- Pasta fresca farcida de carn

La recomanació del Xef  

Luis Cañas Criança, 

de la denominació d’origen 

de La Rioja.

pasta tres minuts amb aigua, sal i un raig 
d’oli d’oliva. Es decora el plat i es napa 
amb la salsa bolonyesa, afegint una mica 
de mantega o margarina, al gust.



De meteorit. Extraordinària, la primera 
incursió de Pere Vàzquez com a director 
amb ‘L’habitació del nen’, de Josep M. 
Benet i Jornet. Si la Sala Cabañes té ti-
rada cap a les produccions agraïdes i de 
gran format, ell ha optat per una obra de 
text, no gens fàcil, de dimensió petita i 
actual. Cert que és un camí fresat per 
d’altres directors de la casa, però Vàz-
quez hi afegeix el plus que signifi ca el 
relleu generacional. 

El treball de direcció és especialment 
meritori perquè els actors han de donar 
registres molt diferents. Roser Montlleó 
broda de manera creixent el seu perso-
natge de mare. Jordi Romagosa, com a 
pare, aconsegueix amb tensió moments 
molt reeixits, quan no cau en la sonsò-
nia. I els nens Esteve Vallmajor i Oriol de 
Ramon, excel·lents, alternen un paper 
que requereix esforç i concentració. La 
representació es fa dalt de l’escenari, en 
un espai reclòs i bellíssim en què el pú-
blic queda disposat a dues bandes i ben 
a prop de l’acció dramàtica. La música, 
que és original, subratlla obsessivament 
l’atmosfera aclaparadora que es va 
teixint entorn dels personatges. 

Carol Lòpez uneix amb encert 
Anton Txèkhov i el gaspatxo 

Dos de dos. Nou encert de la programació 
del Monumental. Teatre ple i satisfacció 
general divendres passat entre els assis-
tents a la representació de ‘Germanes’. 
I èxit també de la tertúlia prèvia que es 
va fer amb la seva autora i directora, en 
la primera ocasió que una obra seva re-
cala a Mataró.

Impecablement conduït per la Meri-
txell Llivina i en Pere Riera, el col·loqui 
del ‘Cafè amb...’ va resultar un dels més 
interessants que s’han fet i va permetre 
conèixer la faceta personal d’una Carol 
López afable, amb claredat d’idees i molt 
resolutiva a l’hora d’enfocar l’escriptura 
i la direcció teatrals. Es va mostrar di-
vertidament sorpresa pel ressò exitós de 
les seves produccions i va explicar que 
el procés de creació que fa servir es fo-
namenta sobretot en la tria dels actors, 
perquè no surt d’un text prèviament fi xat, 
sinó que a partir d’una idea primera.

Trama complexa
Tres germanes reunides per la mort del 
pare és la circumstància que Carol López 
utilitza com a pretext per anar estirant 
un fi l argumental en què les complexes 
relacions familiars d’una mare vídua, les 

seves tres fi lles, un nòvio nou, un gendre 
fantasma i un nét adolescent. La clau és 
el to d’humor, a estones subtil i d’altres 
esperpèntic, però sempre intel·ligent, 
amb què amaneix tota la trama i que 
combina hàbilment amb cançons en di-
recte, girs impensables i diàlegs frenètics 
servits amb un singular entrecreuament 
de català i castellà. 

López es permet la jugada de picar 
l’ullet a Anton Txèkhov i manllevar-li la 
frase inicial de la cèlebre obra ‘Tres ger-
manes’. I no és cap casualitat que situï 
precisament aquesta entremaliadura a 
l’escena que millor resumeix l’esperit del 
muntatge, en el moment en què tota la 
família està reunida trinxant pa i verdu-
ra per fer gaspatxo. Perquè ‘Germanes’ 
és ben bé això: un poti-poti de comèdia 
fresca, lleugera i digerible. 

Tomb melodramàtic  
Si el que domina al llarg de tota la peça 
és la comicitat, Carol López es guarda 
per al fi nal l’argúcia d’un tomb melodra-
màtic que impacta l’espectador i que 
recorda que la mort sempre està present, 
com un bon Txèkhov. Sigui com sigui, 
l’èxit de ‘Germanes’ és el del bon ofi ci 
de qui l’ha escrit i dirigit; i de l’entrega 
que demostren els seus intèrprets. Tots 
excel·lents.

Meteorits i universos 
paral·lels a la Sala Cabañes

Pere Vàzquez dirigeix 
‘L’habitació del nen’ 
‹‘Èxit de ‘Germanes’ al Teatre 

Monumental
‹

COMAS SOLERCOMAS SOLER
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Domini
Se’ns fa costerut d’adaptar-nos a les 
circumstàncies vitals. Però gairebé tot el 
personal humà -bò i essent-ne conscients- 
estem fent-hi la viu-viu i aguantant el xàfec 
de la vida amb el millor paraigua possible. 
Cadascú el seu. Amb eficàcia o no.

I ens queixem de tot. Cadascú amb la 
seva raó tatuada. Ni que sigui errònia.Però 
que ens val per a, sovint, crear àrees de 
divergència i de confrontació mútues. Cosa 
abjecte que a la fi és la causa de què aquest 
món vagi com va, des de sempre. És a dir, 
un caos d’enfrontaments i de desventures 
socials. Repassi la història si no n’està 
convençut.

Per aquest motiu no podem imposar-
nos els uns als altres, sinó recercar aquell 
punt mig en què les diferències trobin una 
proximitat comuna. Vana il·lusió, però, 
ja que si una cosa preval o intentem que 
domini és el criteri propi, doncs mantenim 
la pressumpció de donar legitimitat absoluta 
al nostre tarannà sobre el de qualsevol altre 
a causa de la vanitat de creure’ns el litre i 
el quilo perfectes.

I de voler imposar el nostra dogma i el 
nostre ordeno y mando als altres, majorment 
fent colla entre pareguts criteris units per la 
prepotència, les afinitats tangencials o les 
hipocresies convingudes. 

I, així anem. I així s’ha escrit - i s’escriu 
- la història amb els resultats negatius que 
se’n desprenen. L’home certament és el llop 
de l’home. I, sovint, aquell que té més apa-
rença de xai, aquell que és mestre maligne 
en amagar-se els ullals i aquell que aparenta 
ésser un nyeu-nyeu en els seus actes, sol 
esdevenir el capdavanter del malefici.

La nostra ignorància personal -tan igno-
rada per nosaltres mateixos- o el tansemen-
fotisme garrepa- motiva que les decisions, 
sovint, sorgeixin d’aquells que dominen l’art 
-anti-art- de la seducció. La que sigui que 
n’hi ha moltes i de diversa arrel.

Tota aquesta llarga carrera, tot aquest 
extens currículum de la humanitat del que 
en tenim coneixement històric no és res més 
que un seguici de batalles i de morts.

I la nostra memòria viva n’és una conti-
nuació afirmativa de tot el succés malaurat 
dels segles passats. I... sovint, amb els 
causants dalt del pedestal dels il·lustres. 

L’home és el llop de l’home. I, així, presu-
miblement cal preveure, que el futur és una 
conquesta fàcil per als ullals cobdiciosos 
dels més desvergonyits. 

     ISIDRE JULIÀ - MESTRE EN GAI SABER

                                             





22 minut zerominut zero

HOQUEI PATINS Copa CERS: 
GrupClima Mataró-Candelaria. Els 
homes d’Ivan Sanz juguen l’anada de la pri-
mera eliminatòria de la Copa CERS davant el 
Candelaria de Portugal, els mataronins volen 
treure un bon resultat per afrontar amb 
garanties la tornada a Madeira. DISSABTE A LES 
21 HORES AL PAVELLÓ DE CIRERA

FUTBOL Tercera Divisió: CE Mata-
ró-Vilanova. Visita d’un dels equips forts 
de la categoria. DIUMENGE A LES 17 HORES AL 
CAMP MUNICIPAL D’ESPORTS DE MATARÓ

FUTBOL Divisió d’Honor Juvenil:CE 
Mataró-Damm. Els mataronins busquen 
la seva primera victòria. DISSABTE A LES 17 
HORES AL CAMP MUNICIPAL D’ESPORTS DE MATARÓ

HANDBOL Lliga Catalana 2a 
Estatal femenina: Joventut Handbol 
Mataró- Granollers. Visita complicada 
del Granollers. DISSABTE A LES 18 HORES AL 
PAVELLÓ TERESA MARIA ROCA

FUTBOL SALA Nacional B: Futsal 
Mataró-Palau. Segon partit a casa. DIU-
MENGE A LES 11:45 HORES AL TERESA MARIA ROCA

WATERPOLO Divisió d’Honor Mas-
culina: CN Mataró Quadis- Atlètic 
Barceloneta. Visita del campió de lliga 
lliga que ve d’apallissar el Sevilla. DISSABTE A 
LES 12:45 HORES A LA PISCINA DEL CN MATARÓ

WATERPOLO Divisió d’Honor Fe-
menina: CN Mataró el Tot-Sabadell. 
Després de guanyar a Saragossa, l’equip rep 
el Sabadell, un dels equips forts de la compe-
tició. DISSABTE A LES 19 HORES AL CN MATARÓ.

TENNIS TAULA Superdivisió 
Femenina: CN Mataró Quadis-Arteal 
Santiago. Ha d’arribar el primer triomf 
mataroní. DIUMENGE A LES 11:00 HORES A LES 
INSTAL·LACIONS DEL CN MATARÓ

BÀSQUET Lliga EBA: Platges de 
Mataró- Sabadell. Els homes d’Albert 
Illa volen escalar posicions guanyant al 
Sabadell a casa. DIUMENGE A LES 19:00 HORES 
AL JOSEP MORA

BÀSQUET Copa Catalana femeni-
na: Platges de Mataró- Barna. Les 
mataronines busquen la segona victòria. 
DISSABTE A LES 19 HORES AL JOSEP MORA

FORA DE MATARÓ

HANDBOL Lliga Catalana 2a Esta-
tal: Adrianenc B-Joventut Handbol 
Mataró. El Joventut Handbol Mataró vol 
seguir amb la seva ratxa de victòries davant 
un dels equips de la zona alta. DISSABTE A LES 
18:45 HORES A SANT ADRIÀ DEL BESÒS

A
quest dissabte el GrupClima 
Mataró té una cita amb la història 
de l’entitat, ja que 40 anys després, 

el primer equip masculí del Club Hoquei 
Mataró torna a jugar a Europa. L’últim cop 
que l’equip va jugar un partit en competi-
ció europea va ser el 10 de març de 1968, 
aleshores l’Esport Ciclista Mataró jugava 
les semifi nals de la Copa d’Europa davant 
el Reus Esportiu. Aquell dia, per diversos 
motius, el partit no es va acabar i dies des-
prés es va haver d’acabar al Palau d’Esport 
de Barcelona. 

Doncs bé, quaranta anys després 
d’aquells fets, el Club Hoquei 
Mataró torna a Europa. I ho 
fa per jugar la Copa CERS, 
el que seria la Copa de la 
Uefa de l’hoquei patins, 
una competició no tan 
forta com l’eurolliga, però 
curulla d’equips amb molta 
història i títols nacionals i estatals. I la 
veritat és que els mataronins han tingut 
molt poca sort en el sorteig, ja que el 
rival a batre és el Candelaria de Portugal, 
aquest equip de l’illa de Madeira és un dels 
principals aspirants a guanyar el trofeu 
continental, i a més hem de recordar 
que l’any passat va jugar l’Eurolliga, 
on a punt va estar de deixar a fora 
equips com el Barça o el Reus. Tot i això els 
homes d’Ivan Sanz esperen jugar bé els dos 
partits i arribar al partit a terres portugue-
ses amb opcions de classifi car-se. 

La Copa CERS arriba a Mataró

 L’actual campió  de la Copa CERS 
és el Tenerife, un equip amb el que els 
mataronins sempre han fet un bon paper, 
per tant si els mataronins poden guanyar a 
qualsevol equip de l’OK lliga perquè no ho 
poden fer amb un equip portuguès. A més 
el Candelaria tampoc és un dels equips 
més forts de la seva lliga, i el seu camp 
tampoc és el de l’Oporto.

L’equip no ha començat bé la tem-
porada
Fins ara tot convida a l’esperança, però 
la veritat és que els resultats de l’equip en 
aquest inici de lliga no són gaire bons. Tot 
i això s’ha de pensar que no és el mateix 

jugar amb el Blanes, el Voltregà 
o el Lloret a la lliga, que fer-ho 

contra un equip portuguès en 
competició internacional, ja 

que per molts dels jugadors 
del Mataró aquest serà 

el seu primer partit 
internacional i de 

ben segur que 
ho donaran tot 

per fer un bon 
paper. Per tant des 
d’aquí volem fer una 
crida al públic mataroní perquè 

dissabte s’acosti al pavelló de Cirera per 
donar suport a un equip de la nostra ciutat 
que vol fer història tal i com ho va fer fa 
quaranta anys.                           

                                    EL TOT ESPORT

  ediToRiaLEDITORIAL aGeNdaAGENDA ESPORTIVA

PersoNatGeELPERSONATGE

Aquest dissabte al GrupClima Mataró rep el Candelaria de Portugal

PARTITS A MATARÓ

el tot esport suplement col·leccionable d'informació esportiva

redaccio@eltotesport.com

TELÈFON: 93.790.70.98 
FAX: 93.755.41.06
EDITA: EL TOT MATARÓ, S.L.

REDACCIÓ: Josep Gomà 
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Jordi Gomà, i els serveis dels propis clubs 
| DISSENY I MAQUETACIÓ: Jordi Aliberdas i Eloi 
Sivilla i Joan Guillen. eltotesport.com

destacat
CN Mataró
A la segona jornada de la 
Divisió d’Honor de water-
polo, els dos equips del 
Centre, tant el de nois com 
el de noies, reben a casa 
als actuals campions de la 
màxima categoria estatal: 
l’Atlètic Barceloneta i el 
CN Sabadell.

Dani Martí
El jugador mataroní que 
milita a les files del Sant 
Andreu va marcar el segon 
gol del seu equip a la fi nal 
de la Copa Catalunya, que la 
setmana passada va guanyar 
davant l’Espanyol. Tot un 
èxit per a un equip que fa un 
any jugava a Tercera.

FET DESTACAT
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HOQUEI PATINS ›› OK Lliga

Doble jornada 
novament amb 
només un punt
El Lloret empata al darrer sospir 
a Cirera i el Noia aprofi ta la visita 
del GrupClima per sumar la seva 
primera victòria

GRUPCLIMA MATARÓ. Roger Fernàndez, Roger 
Arnau, Jordi Bartrés, Albert Casanovas (1), Ferran 
Formatjé equip inicial; Marc Figa, Adam Puig i 
Marc Roca (1).

LLORET. Serra, Tibau, Rodri (1), Cortijo i Lladó 
(1) equip inicial; Martos i Casalí.

ÀRBITRES. Srs. Prades i Pashaei. Van ensenyar 
targeta blava per acumulació a Casanovas, Rodri i 
Cortijo; i vermella per acumulació a Cortijo.

MARCADOR. 17’ ROCA (1-0); 30’ Rodri (1-1); 46’ 
CASANOVAS (2-1); 49’ Lladó (2-2).

La victòria es segueix resistint al GrupClima, 
ja que en la visita del Lloret només es va 
poder sumar un punt després d’un partit molt 
disputat en el que qualsevol dels dos equips 
podria haver decantat la balança cap a la seva 
banda. Davant de la joventut del Mataró, el 
Lloret va posar les seves armes sobre la pista, 
la veterania i la duresa en el joc. 

Als primers compassos del matx els locals 
van tenir la primera opció clara per avançar-

se en forma d’un penal comès sobre Arnau, 
però Formatjé no va estar encertat i el va 
xutar fora. El primer gol es va fer esperar fi ns 
al minut disset, quan després d’una jugada 
personal de Bartrés, Roca va marcar amb 
un fort xut aprofi tant l’assistència del seu 
company. Amb aquest resultat mínim es va 
arribar al descans. 

La veterania és un grau
Als cinc minuts de la represa Rodri va igualar 
de nou el marcador, amb un fort xut, sol 
davant del porter. La igualtat va seguir patent 
sobre la pista, però quan faltaven quatre 
minuts i mig pel descans el GrupClima es va 
tornar a avançar. El 2-1 va arribar amb una 
jugada de Casanovas sortint de darrera la por-
teria, xutant quan ja queia a terra i superant 
al porter visitant. I en aquests minuts fi nals 
és quan potser es va trobar a faltar un pèl de 
veterania a la plantilla mataronina, ja que no 
es va saber conservar la calma quan el Lloret 
estava apretant buscant l’empat, i aquest va 
acabar arribant. Quan faltava un minut i mig, 
Lladó va culminar un contracop visitant amb 
un xut creuat que igualava defi nitivament el 
partit a dos gols.

NOIA FREIXENET. Gil, Cáceres, Cabestany (1), 
Feixas i Mitjans (1) equip inicial; Ros (2), Este-
ller, Selva i Esteve.

GRUPCLIMA MATARÓ. Roger Fernàndez, Roger 
Arnau, Jordi Bartrés, Albert Casanovas, Ferran 
Formatjé equip inicial; Adam Puig, Marc Roca 
(1) i Marc Figa (1).

ÀRBITRES. Srs. Boixeda i Rovira, van mostrar targe-
ta vermella per acumulació a Roca i targeta blava 
per acumulació a Selva, Esteve i Bartrés.

MARCADOR. 14’ CASANOVAS (0-1); 12’ FOR-
MATJÉ (0-2); 12’ Maqueda (1-2); 13’ ROCA de 
penal (1-3); 28’ FORMATJÉ (1-4); 30’ Garcia 
(2-4); 31’ Soler (3-4); 34’ Maqueda (4-4); 45’ 
Garcia (5-4); 47’ FORMATJÉ (5-5).

El Mataró no està tenint la sort de cara 
en aquest inici de temporada, ja que tot 
i haver desplegat un bon joc en més d’un 
partit, encara no ha pogut obrir el compte 
de victòries. A la pista del Noia va dominar 
clarament, arribant amb facilitat a la porteria 
rival, fi ns que va arribar el primer gol local. I 
és que l’1-0 de Cabestany va arribar gràcies 
a una falta directa que es va inventar un 
dels col·legiats, i aquesta decisió va canviar 
totalment l’escenari del partit. Amb un gol 
advers totalment injust, els visitants van 
perdre el control del partit i abans del descans 
encaixaven un altre gol després d’una jugada 
personal de Ros, arribant al descans 2-0.

A la segona meitat els àrbitres van seguir 
amb una actuació lamentable, amb un recital 
de targetes i faltes inexistents. Quan s’havien 
jugat tres minuts, a més, va arribar el tercer 
gol local en desviar Ros un xut a dins la 
porteria de Roger. Els visitant van reaccionar 
i amb el gol de penal de Marc Roca i el de 
Marc Figa al tocar una passada de Formatjé, 
el marcador refl ectia un 3-2 esperançador a 
falta de nou minuts, amb temps per pensar 
com a mínim en un nou empat. Però a falta 
de poc més de dos minuts, Mitjans marcava el 
4-2 defi nitiu després de robar una bola.

›› COPA CERS DISSABTE, 21H , PAVELLÓ DE CIRERA. ENTRADA LLIURE.

5a jornada 11 d’octubre
GRUPCLIMA - Lloret .................... 2-2
Maçanet - Noia ............................... 1-1
FC Barcelona - Vic ......................... 3-0
Sitges - Tenerife .............................. 2-3
Lleida - Igualada ............................. 2-2
Blanes - Vilanova ........................... 2-2
Liceo - Reus Deportiu .................. 3-1
Voltregà - Alcoi ............................... 4-2

6a jornada 14 d’octubre
Lloret - Liceo .................................... 0-0
Noia - GRUPCLIMA ...................... 4-2
Alcoi - Maçanet ......................Aplaçat
Tenerife - FC Barcelona ............... 2-4
Igualada - Sitges ............................ 5-4
Vilanova - Lleida ............................. 2-1
Reus Deportiu - Blanes ............... 4-2
Vic - Voltregà ................................... 5-3

El Barça ja lidera en solitari la 
classifi cació després de derrotar el 
Vic, i amb el Liceo són els dos únics 

La darrera –i única, de fet– ocasió 
en la que es va jugar a Mataró 
competició europea masculina 
d’hoquei patins va ser l’any 1968 
en la Copa d’Europa. L’equip, que 
en aquell temps era l’Esport Ciclista 
Mataró, va superar el Benfica 
portuguès en les eliminatòries en 
perdre 4-3 a la seva pista però 
guanyant per 3-1 al Velòdrom, 
amb la mala sort de trobar-se al 
campió vigent en les semifi nals, el 
Reus Deportiu. 
Al Baix Camp van perdre per 3-1, 
i el 10 de març d’aquell any es 
disputaven els darrers minuts de 
competició europea a Mataró en 
un partit que va haver de fi nalitzar 
al Palau d’Esports de Barcelona, 
guanyant per 1-0 i quedant-se 
a un sol gol de la fi nal. El Reus 
acabaria fent-se novament amb el 
campionat en superar clarament el 

Triestina italià en la fi nal.

Visita del Candelária
El Candelária, 
és un equip 
p o r t u g u è s 
de les Il les 
Açores que 
la temporada 
passada va 

disputar la Lliga Europea, quedant 
segon del seu grup per darrera del 
Reus i per davant de l’Igualada, 
perdent només els dos partits en 
terres catalanes. Aquest any, igual 
que el Mataró, no ha començat 
amb bon peu la competició de lliga 
ja que ha perdut els dos partits que 
ha disputat.
El Club Hoquei Mataró convida a 
tots els mataronins a viure una nit 
europea al Pavelló de Cirera, i per 
això l’entrada serà lliure.

Torna la competició europea, 40 anys desprésUn cop més la doble jornada no és favorable
›› CLASSIFICACIONS I RESULTATS

+ INFO A TOTMATARO.CAT

equips que segueixen imbatuts. En 
canvi el Mataró encara no coneix la 
victòria i no surt de la part baixa.

Classifi cació OK Lliga
 PJ PG PE PP GF GC Pts
FC Barcelona 6 5 1 0 20 12 16
Vic 6 4 1 4 17 11 13
Liceo 6 3 3 0 10 5 12
Blanes 6 3 1 2 16 12 10
Voltregà 5 3 1 1 12 9 10
Lleida 6 2 3 1 18 13 9
Igualada 5 2 1 2 14 16 8
Reus Dep. 5 2 1 2 14 16 7
Vilanova 6 1 4 1 10 12 7
Noia 5 1 3 1 12 11 6
Lloret 5 1 2 2 8 10 5
Alcoi 5 1 1 3 9 16 4
Tenerife 6 1 1 4 13 22 4
Maçanet 4 0 3 1 9 10 3
MATARÓ 6 0 2 4 13 19 2
Sitges 6 0 1 5 10 16 1

GrupClima                    Lloret              2 2

     Noia                      GrupClima              4 2

CRÒNIQUES DE REDACCIÓ
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HANDBOL ›› LLIGA CAT-2A EST. 

Líders en solitari 
després d’una 
victòria agònica
El Joventut Mataró supera el Bor-
dils en un partit amb més emoció 
que qualitat 

JOVENTUT MATARÓ. Nacho Raluy i Alberto Ruiz 
porters; Sergi Rodríguez (6, 1 de p.), Marc 
Fuster (3, 2 de p.), Teti Fuster (7), Marc Raga 
(4), Toni Busquets (3), Raul Mangas (1), Bernat 
Muñoz (1), Ferran Rivera (2), Bernat Batlle (1), 
Brais Lorenzo (1), Jaume Solé, Xavier Reyes. 29 
gols de 45 llançaments. 17 pèrdues de pilota. 
1 exclusió.

BORDILS. Renart i Gonzàlez porters; Combis 
(3), Canyigueral, Marco, Pi, Prat (4, 2 de p.), 
Carreras (2), D.Masó (5), Vilanova (4), Ballester 
(2), J.Masó (5), Salvador (1), Viladevall (2). 28 
gols de 55 llançaments. 8 pèrdues de pilota. 
4 exclusions

PARCIALS CADA 5’. 5-1, 7-7, 10-11, 11-11, 14-13, 
17-16 descans; 18-18, 19-18, 21-22, 22-23, 
25-25, 29-28

El duel al cim entre els dos primers classi-
fi cats, i únics equips imbatuts, de la Lliga 
Catalana va portar, com era d’esperar, un 
matx molt emocionant i on al fi nal va imposar-
se l’equip local per una diferència mínima, 
que situa l’equip groc-i-negre com a líder 

en solitari. Al fi nal l’experiència d’alguns 
dels jugadors locals va pesar davant del jove 
equip bordilenc, molts d’ells sots-campions 
d’Espanya juvenil fa dues temporades.

El partit va començar amb una sortida en 
tromba de l’equip local que als cinc minuts 
dominava per 5-1, amb quatre gols de Teti 
Fuster. Però l’equip gironí va aprofi tar les pèr-
dues de pilota en atac de l’equip groc-i-negre 
(que serien fi ns a 9 al llarg de la primera part) 
per marcar fàcilment al contraatac i anivellar 
el partit, provocant una igualtat i una emoció 
que ja es mantindria fi ns al fi nal. 

Amb l’aportació d’Alberto Ruiz a la porte-
ria, i les accions d’atac que superaven bastant 
fàcilment la defensa 5:1 dels visitants, el 
Joventut va capgirar el marcador que s’havia 

posat en un 10-11 desfavorable.
A la represa la defensa visitant, ara en 6:0, 

va difi cultar molt les accions d’atac locals i 
això va portar el marcador fi ns un preocupant 
22-24. Aleshores, amb Teti Fuster lesionat, 
van sorgir els altres pesos pesants de l’equip 
per portar l’equip cap al triomf. 

I així Raga i Sergi Rodríguez marcaven 
tres gols i Nacho Raluy aturava un penal, i 
l’equip local tornava a prendre la iniciativa 
(25-24). Els gironins van tornar a obrir la 
defensa i aleshores la tasca del pivot Bernat 
Batlle i del capità Marc Fuster, autor dels 
tres darrers gols, dos d’ells de penal, van 
donar dos gols d’avantatge (29-27), que es 
van saber fer valer fi ns al fi nal amb una molt 
bona defensa.

›› LLIGA CATALANA- 2a ESTATAL

4a jornada 11 d’octubre
JOVENTUT MATARÓ- Bordils .................. 29-28
Manyanet- Terrassa ...................................... 38-33
Banyoles- Sant Quirze ................................. 25-29
Palautordera- Gavà ....................................... 38-33
Vendrell- Sant Martí B ................................. 27-24
Poble Nou- GEiEG ......................................... 27-30
Sant Cugat- Salle Bonanova ..................... 26-26

CLASSIFICACIÓ:
JOVENTUT MATARÓ 8, Bordils i Palautor-
dera 6; Banyoles, Sant Martí B, Terrassa, 
Salle Bonanova, Sant Quirze, GEiEG, 
Vendrell 4; Manyanet 3; Gavà, Poble Nou 
2; Sant Cugat 1 punt. 

XÈNIA SOLAEl partit entre els dos primers classifi cats va tenir molta emoció

 5a jornada 18 d’octubre
Sant Martí B- JOVENTUT MATARÓ 
Bordils- Palautordera
GEiEG- Gavà
Terrassa- Sant Cugat
Salle Bonanova-Vendrell
Poble Nou- Banyoles
Sant Quirze- Manyanet

L’equip que entrena Josep Maria Guiteras, s’ha 
situat com a líder en solitari després de quatre 
victòries en quatre jornades i això que aquesta 
temporada semblava sortir sense la pressió de 
les dues anteriors, i tenia un calendari molt difícil 
en el tram inicial.

Per darrere seu ara se situa una parella for-
mada per Palautordera i Bordils, dos equips que 
només han cedit davant de l’equip mataroní, i que 
s’enfrontaran el dissabte en un duel molt interes-
sant a Bordils, on el Palautordera després d’haver 
guanyat a Girona davant del GEiEG pot acabar de 
posar les bases per a la seva candidatura a un dels 
dos primers llocs.

 JOVENTUT MATARÓ                BORDILS

El Joventut Mataró juga a Sant Martí
I aquest dissabte a la cinquena jornada el Joven-
tut Handbol Mataró buscarà la seva cinquena 
victòria consecutiva a la pista del Sant Martí B, 
el segon equip de l’equip de 1a Estatal.

En aquella pista ja hi va guanyar el 
Banyoles i per tant no sembla que la ratxa 
groc-i-negra s’hagi d’aturar allà.

ALTRES RESULTATS DEL JHM
Sènior B (2a Catalana): Valldoreix- JHM 
“B” 25-27. L’equip B es manté a dos punts dels 
primers classifi cats.
Cadet masculí (lliga catalana): Fornells- JHM 
“A” 25-46; (1a Catalana): JHM “B”- Sant Cugat 
B 25-26; Aleví: Parets- JHM 10-6;.
Juvenil femení (lliga catalana): Sant Quirze- 
JHM 20-23; Infantil fem.: Palautordera- JHM 
23-31.
Aquest cap de setmana l’equip juvenil masculí  
comença la seva trajectòria a la Lliga Catalana 
a la pista del Pardinyes de Lleida.

El Joventut Mataró, encara 
imbatut, ja és líder solitari

›› RESULTATS HANDBOL

En els moments fi nals del par-
tit alguns jugadors de l’equip 
groc-i-negre va fer valer la seva 
superior experiència davant del 
jove equip gironí.

LA CLAULA CLAU  Serenitat fi nal

29 28
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XÈNIA SOLALa Roca va ser superior

HANDBOL ›› LLIGA CATALANA

El Joventut Mataró 
topa novament 
amb La Roca
L’equip local va ser clarament 
superior

LA ROCA JHMATARÓ26 14

JOVENTUT MATARÓ:  Laia Argelich (portera), Saray 
Romero, Roser Villalba, Esther Bendala (1), Júlia 
Cuyàs (1), Cristina Arteaga, Laia Nonell (3 de p.), 
Cristina Lluch, Diana Gomà (1), Aina  Rossell (7), 
Cristina Moreno, Irene Hernández (1).

L’inici de campionat no era fàcil per a un 
equip, com és el mataroní, que té molta 
joventut a les seves fi les, i per acabar-ho de 
complicar l’entrenador, per absència d’Elena 
Garcia i Adriana Ascaso, es va trobar només 
amb una portera i que a penes pot entrenar. 
Tampoc hi era Laura Gallego i van debutar 
dues jugadores del juvenil.

L’equip groc-i-negre va estar fluix en 

defensa, mentre que l’equip local des del 
primer moment van jugar molt dur i l’àrbitre 
va permetre l’agressivitat, cosa que va fer 
que les vallessanes tinguessin moltes opcions 
de contraatacs a la primera part, arribant al 
descans amb 14-6, resultat que va deixar 
molt desanimat l’equip mataroní, que a més 
a la segona part va notar la falta de condició 
física i falta de joc d’equip, caient al fi nal per 
una diferència de 12 gols.

1a jornada 12 d’octubre
Granollers- Igualada ...................................... 30-7
La Roca- JOVENTUT MATARÓ ................ 26-14
Esplugues- Gavà ........................................... 23-22

Classifi cació: 
Granollers, La Roca, Esplugues 2 punts; Gavà, 
JOVENTUT MATARÓ i Igualada 0 punts.

2a jornada 18 d’octubre
JOVENTUT MATARÓ-Granollers
Gavà-La Roca
Igualada- Esplugues

Un partit molt difícil
Després del complicat debut a La Roca, 
l’equip de Xavi Pont es troba el dissabte 
(18 hores) amb un altre rival molt difícil, el 
Granollers, sots-campió de la darrera edició 
de la lliga Catalana, i que ha començat 
embalat amb una contundent victòria. El 
darrer enfrontament es va produir precisa-
ment a la fase fi nal i la victòria va ser per 
a les vallesanes per 30-27.

Mal inici de la Lliga
›› RESULTATS

TONI R.Victòria a Saragossa

WATERPOLO ›› DIV. D’HONOR FEM.

Còmoda victòria 
a Saragossa 
per començar
El jove equip mataroní va rebentar 
el partit al segon quart

ZARAGOZA CNMATARÓ 6 13

CABLESCOM:  Escanero, Tafalla (1), Martinez 
(1), Ballou, Montaner, A.Ajovin, Blas (2), 
Esteban, Genzor (1), Barrios, B.Ajovin (1), 
Garcia i Sisas.

CENTRE NATACIÓ MATARÓ:  Carla Rodríguez, 
Noèlia Seva, Helena Lloret (3), Ciara Gibson (2), 
Roser Tarragó (5), Carla Graupera, Elena Padilla 
(1), Marta Bach (1), Zoila Quesada, Leire Saraso-
la,  Cristina Zamora(1), Noélia Gómez.

PARCIALS:  1-2, 1-7, 2-0, 2-4. 

L’equip femení del CN Mataró va superar 
fàcilment el primer partit de la Divisió 
d’Honor guanyant a Saragossa davant del 
Cablescom per un marge molt ampli gràcies 
a un sensacional segon quart.

Al primer quart l’equip que dirigeix Vi-
cenç Tarrés ja es va posar per davant, tot i 
la pressió ambiental, i al segon quart va fer 
una exhibició en tots els aspectes del joc per 
deixar muda a l’afi ció aragonesa. Amb bona 

defensa, que permetia els contraatacs, i amb 
bons atacs posicionals, resolts a la perfecció 
per Roser Tarragó, Ciara Gibson i Helena 
Lloret, es va fer un parcial d’1-7 que ho va 
deixar tot decidit.

Després al tercer quart l’entrenador 
mataroní va fer canvis i, aprofi tant un cert 
relaxament, les locals guanyaren el parcial 
per 2-0. Però tot va tornar al seu lloc en el 
darrer període.

1a jornada (11 d’octubre)
Sabadell-Montjuïc ............................................15-6
Alcorcón-La Latina ..........................................15-6
Moscardó- Sant Andreu ................................15-9
WP Zaragoza-CN MATARÓ .........................6-13
Sant Feliu-GEiEG ........................................... 14-13
Rubí-Mediterrani ..............................................1-21

Classifi cació: 
Mediterrani, Sabadell, Alcorcón, CN MATA-
RÓ, Moscardó i Sant Feliu 3; GEiEG, Sant 
Andreu, Cablescom Zaragoza, La Latina, 
Montjuïc i Rubí 0.

2a jornada (18 d’octubre)
Montjuïc- Alcorcón
Mediterrani- Cablescom Zaragoza
La Latina- Sant Feliu
Sant Andreu- Rubí
GEiEG- Moscardó
CN MATARÓ- Sabadell

Visita del campió
Si al migdia el campió de la lliga masculina 
visita les instal·lacions del CN Mataró, a la 
tarda ho farà el CN Sabadell que és el campió 
de la Divisió d’Honor femenina. Està clar que 
és un d’aquells partits que com sempre es diu 
no és de la lliga del CN Mataró, i per tant les 
noies de Vicenç Tarrés jugant sense pressió 
intentaran fer-ho el millor possible.

Entre els primers líders
›› RESULTATS
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1a jornada 11 d’octubre
Barceloneta- Sevilla .................... 23-7 
Mediterrani-CN MATARÓ  ........ 10-9
Sabadell-Navarra .....................  13-10
Canoe- Terrassa ........................... 8-13
Sant Andreu-Alcorcón  ............16-11
CN Barcelona-Martiànez  ......... 17-6

Bé, ja ha començat la Divisió 
d’Honor de waterpolo en la cate-
goria masculina on, per dissetena 
temporada consecutiva hi juga el 
CN Mataró.

L’inici no ha estat bo per als 
mataronins que han perdut en una 
piscina assequible i aquest resultat 
va baixar una mica les aspiracions 
que hi havia.

El campió, l’Atlètic Barceloneta, 
ha començat amb una àmplia 
golejada que el situa com a primer 
líder per golaverage.

Dels altres resultats cal destacar 

El campió ja és el primer líder

+ INFO A TOTMATARO.CAT

›› PRÈVIA DISSABTE, 12:45H , AL CN MATARÓ

WATERPOLO ›› DIVISIÓ D’HONOR

Mal inici del 
Quadis que perd 
a Sants
El Mediterrani va sortir més con-
centrat i això li va donar el triomf

CE MEDITERRANI.  Gómez, Cabanas (1), Asenjo, 
Marcos, Maitland, Anglas, Idarraga (1), Ballart 
(4), Cercadillo, Brugarolas i Yàñez (4). 

CN MATARÓ QUADIS.  Jordi Fernàndez,  Pau Bach, 
Fran Sànchez (2), Nicholas O’Halloran (1), 
Romain Blary (1), Josep Picas, Pey Garcia (1), 
Alex Codina, Jordi Garcia, Marc Roca i Marko 
Dragcevic (4).

PARCIALS.  3-0, 2-4, 2-2, 3-3.

El CN Mataró Quadis no va fer un bon inici 
de campionat i va perdre a  la piscina del CE 
Mediterrani, un equip al qual en condicions 
normals els mataronins haurien de superar 
sempre. Però en aquest primer partit de 
campionat els de Sants van sortir molt més 
concentrats i van encarrilar molt bé el partit 
amb un avantatge de tres gols.

Un mal inici condiciona el partit

Una defensa fl uixa amb poques ajudes, que 
continuaria així durant la major part del matx 
i que va permetre que el veterà Ballart actués 
molt còmodament, i també el desencert 
ofensiu, van fer que al fi nal del primer quart 
el marcador estigués en un concloent 3-0. 
Després, al segon quart, l’equip mataroní  va 
reaccionar, i amb un contraatac de Blary i dos 
xuts de Dracgevic es va igualar el marcador, 
però ja s’anava a remolc quan això hagués 
hagut de servir per posar-se per davant... i el 
“Medi” va tornar a agafar avantatge mínim 
abans d’arribar al descans.

A la represa es repeteix la història
El joc irregular i a batzegades de Centre, amb 
un penal inclòs fallat, va tornar a manifestar-
se a l’inici de tercer quart i l’equip barceloní 
novament va prendre tres gols d’avantatge 
(7-4). Els gols de Fran Sànchez i Dragcevic 

no van impedir que el Mediterrani encarés 
el darrer període amb dos gols d’avantatge 
(8-6). 

En el darrer tram O’Halloran va tornar a 
posar emoció amb el 8-7, però l’equip d’Aznar 
no estava disposat a deixar passar aquesta 
oportunitat de derrotar un rival de la “seva 
lliga” i amb un penal transformat i després 
aprofi tant una errada mataronina van tornar a 
posar els tres gols de diferència (10-7). 

Està clar que eren aquells tres gols del 
primer quart... i ja no va haver-hi temps per 
a la remuntada tot i el darrer esforç. 

No ha estat un bon inici de campionat i 
menys tenint en compte que ara els d’Ernest 
Gil i Beto Fernàndez s’enfronten ni més ni 
menys que amb Barceloneta i Club Natació-
Barcelona.

}... CRÒNICA REDACCIÓ

XÈNIA SOLAEl Quadis va donar massa facilitats al primer quart 

2a jornada 18 d’octubre
CN MATARÓ- Barceloneta
Sevilla- CN Barcelona
Terrassa-Mediterrani
Martiànez- Sabadell
Navarra- Alcorcón
Sant Andreu- Canoe 

Per al CN Mataró el rival de la se-
gona jornada és el més complicat, 
fent quasi impossible la reacció 
després de la decepció de la prime-
ra jornada, i és que arriba l’Atlètic 
Barceloneta el vigent campió de la 
Divisió d’Honor i de la Copa del Rei, 
i que fa més de setanta partits que 
no perd en competició dins l’estat 
espanyol.

 CE MEDITERRANI                   CN MATARÓ QUADIS10  9

BaLanç
     Local   Empat Visitant
      3      1 12

BALANÇ CN MATARÓ-ATLÈTIC BARCELONETA

La darrera victòria local va 
ser fa 8 anys
La darrera victòria del Centre, de 
les tres que ha aconseguit, davant 
d’aquest potent rival es va produir 
el 18 de març de 2000 per 10-9 a 
la piscina Municipal. Les altres van 
ser les dues primeres temporades 
a Divisió d’Honor (92-93 i 93-94).
Les dues darreres temporades 
la superioritat dels “mariners” ha 
estat clara (12-19 i 11-21). 
Sembla que el gran al·licient serà 
veure en acció a jugadors com 
Perrone, Vallès, Minguell, Martín, 
Ivovic, Xavi Garcia, Miller, així com 
el retorn d’Albert Español.

I ara arriba el campió intocable
›› CLASSIFICACIONS I RESULTATS

el còmode triomf del Sant Andreu 
sobre l’Alcorcón, que indica que 
els andreuencs tornaran a estar a 
la part alta lluitant amb els millors, 
tal com van fer la temporada 
passada.

CLASSIFICACIÓ DIV. HONOR

 PJ PG PE PP GF GC Pts
Barceloneta 1 1 0 0 23 7 3
Barcelona 1 1 0 0 17 6 3
Sant Andreu 1 1 0 0 16 11 3
Terrassa 1 1 0 0 13 8 3
Sabadell 1 1 0 0 13 10 3
Mediterrami 1 1 0 0 10 9 3
CN Mataró 1 0 0 1 10 9 0
Navarra 1 0 0 1 10 13 0
Alcorcon 1 0 0 1 11 16 0
Canoe 1 0 0 1 8 13 0
Martianez 1 0 0 1 6 17 0
Sevilla 1 0 0 1 7 23 0

La falta de concentració, 
sobretot pel que fa a la tasca 
defensiva al primer quart, va 
condicionar la marxa del partit, 
amb el Quadis sempre a remolc

LA CLAULA CLAU  Falta de concentració
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›› PRÈVIA DIUMENGE 17 H, AL MUNICIPAL

FUTBOL ›› 3a DIVISIÓ

Tornen a volar 
dos punts en el 
darrer instant
I d’aquesta manera el CE Mataro 
ja fa cinc jornades que no guanya

VILAJUÏGA. Masip, Richard, Mabil, José Her-
nàndez, Zou, Enzo (Dani Óscar 46’), Víctor, 
Bassols, Txiqui (Abraham 46’), Mariano (Miki 
Soler 46’), Chacón.

CE MATARÓ. Imanol, Sauras, Víctor Durán, Kiku 
Rimblas, May, Salvanyà, Mechi, Manu Carmona 
(Marc Esteban  52’), Roberto Camacho (Peñaran-
da 52’), Juanjo (Ramon 69’) i Matías Irace.

ÀRBITRE. Sr. Fernàndez Pérez. Targetes grogues 
a Víctor i Chacón dels locals i a Víctor Durán i 
Marc Esteban del Mataró.

GOLS. 40’ MECHI (0-1); 90’ Víctor (1-1).

El CE Mataró per segona setmana consecu-
tiva va deixar escapar el triomf en el temps 
afegit en aquest cas en la seva primera visita 
al camp de Vilajuïga, on ha anat a parar el 
projecte del Miapuesta, tot i que esfumant-se 
cada vegada més aquest nom, acostant-se 
a Figueres, la ciutat d’on va partir cap a 
Castelldefels.

Ocasions repartides
L’equip groc-i-negre, que sortia gairebé amb 
l’equip de gala que Jaume Creixell ha anat 
confeccionant a base de fi txatges, va saber 
aguantar la sortida en tromba dels locals, on 
l’equip empordanès va disposar de diverses 
ocasions per obrir el marcador topant amb 
el seu desencert o amb l’encert d’Imanol. 
Després es va anar anivellant el joc i Roberto 
Camacho va gaudir d’un parell de bones 
ocasions per a l’equip groc-i-negre, però 
el davanter groc-i-negre va mostrar-se altre 
cop desencertat i força lent en les seves 
accions.

Però ja a prop del descans va ser Mechi 
en jugada individual el que va trencar la 
igualada, marcant així el seu primer gol com 
a jugador groc-i-negre. 

19 d’octubre
A la represa els gironins van fer tres canvis 
de sortida i van intentar imprimir un ritme 
més alt, però van topar amb una defensa i 
un centre del camp ben organitzats per part 
del Mataró, i a poc a poc l’equip de Creixell 
va anar controlant la situació.

Però quan ja s’assaboria el triomf, i en 
una jugada sense aparent perill, recollint un 
refús defensiu, Víctor va engaltar un xutàs 
des de fora de l’àrea que va entrar per tot 
l’escaire, establint el que de tota manera es 
pot considerar un empat just pel vist sobre 
el terreny de joc.

Ara el Mataró, que ja fa cinc jornades que 
no guanya, necessita la victòria de forma 
imperiosa davant del Vilanova.
}... CRÒNICA DE REDACCIÓ

8a jornada 12 octubre
Blanes- Santboià  ........................... 0-2
Amposta- Cassà ............................. 3-1
Palamós-Pobla Mafumet ............. 2-0
L’Hospitalet-Premià  ...................... 3-0
M.Vilajuïga-MATARÓ .................... 1-1
Vilanova-Espanyol B  .................... 0-4
Banyoles-Reus ................................ 0-3
Europa-Manlleu .............................. 0-4
Balaguer-Rapitenca ...................... 2-0
Prat-Cornellà .................................... 0-1

Impacten aquestes cinc victòries 
foresteres amb cap gol marcat pels 
equips de casa  i 14 pels visitants, 
un d’ells el líder que continua ferm 
al capdavant de la classifi cació per 
davant dels grans favorits.
Menstrestant el CE Mataró, tot i els 
reforços que van arribant, continua 
fregant les posicions de descens a 
l’espera d’una victòria balsàmica.

XÈNIA SOLAEl Mataró cedeix l’empat una vegada més a l’últim minut de partit

9a jornada 19 d’octubre
Blanes-Amposta
Cassà- Palamós
Pobla Mafumet- L’Hospitalet
Premià- M.Vilajuïga
MATARÓ- Vilanova
Espanyol B- Banyoles
Reus- Europa
Manlleu- Balaguer
Rapitenca-Prat
Santboià- Cornellà
El Vilanova només ha guan-
yat un cop a Mataró
El diumenge hi ha un partit molt 
important per al CE Mataró. Re-
cordem que la temporada passada 
dèiem el mateix i el Mataró va 
guanyar per 2-1 amb gols de cap 

 Miapuesta Vilajuïga CE Mataró1 1

BaLanç
     Local   Empat Visitant
      9      3 1

BALANÇ MATARÓ- VILANOVA

de dos jugadors que ja no hi són: 
Albert Martínez i Sergi Navarro. 
Tot i això, a la setmana següent va 
caure l’entrenador Manel Moya.
Els vilanovins han jugat 8 vegades a 
Mataró en partit de 3a Divisió amb 
un sol triomf la temporada 2005-06, 
això sí ben contundent per 1-4.
Abans als anys quaranta havien 
jugat cinc vegades més a 1a Re-
gional i només van poder treure 
un empat.
El Vilanova, com el Mataró, és un 
equip potencialment fort, però que 
de moment no fa el que s’esperava 
i suposem que vindrà tocat per la 
derrota encaixada per 0-4 davant 
de l’Espanyol B.

L’equip groc-i-negre rep un Vilanova tocatEl Mataró continua a prop del descens 
›› CLASSIFICACIONS I RESULTATS

+ INFO A TOTMATARO.CAT

Classifi cació 3a Divisió
 PJ PG PE PP GF GC Pts
Santboià 8 6 1 1 15 6 19
Espanyol B 8 5 3 0 23 6 18
L’Hospitalet 8 5 3 0 16 7 18
Blanes 8 4 2 2 14 16 14
Reus 8 3 4 1 17 8 13
Cornellà 8 3 4 1 13 12 13
Manlleu 8 4 1 3 12 11 13
Europa 8 4 1 3 7 9 13
Vilanova 8 3 2 3 12 12 11
Palamós 8 2 4 2 12 10 10
Balaguer 8 3 1 4 15 14 10
Amposta 8 1 6 1 9 9 9
Cassà 8 2 3 3 9 11 9
Prat 8 2 2 4 9 11 8
Premià 8 2 2 4 6 13 8
MATARÓ 8 1 4 3 8 11 7
Miapuesta 8 1 4 3 9 18 7
Rapitenca 8 0 5 3 6 11 5
Banyoles 8 1 1 6 7 16 4
Mafumet 8 0 3 5 5 13 3 

L’ensopegada en el darrer ins-
tant, que la setmana anterior va 
ser per una badada defensiva, 
en aquesta ocasió va arribar 
gràcies a un golàs per l’escaire.

LA CLAULA CLAU  Un golàs
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XÈNIA SOLACàstig excessiu

FUTBOL ›› HONOR JUV.

Visita de la Damm

7a jornada 19 octubre
Girona- L’Hospitalet
Gramanet- Espanyol
Lleida- San Francisco
Barça- La Salle
Mallorca- Ferriolense
MATARÓ- Damm
Europa- Ciutadella
Badalona- Cornellà

El Mataró que és últim amb dos 
punts, rep aquest dissabte a la 
Damm que és el tercer classifi cat. 
Per tant l’equip mataron ho tindrà 
complicat per sumar la primera 
victòria de la temporada, triomf que 
és obligat si´no es vol despenjar.

6a jornada 12 octubre
Espanyol- L’Hospitalet .................. 2-0
San Francisco- Gramanet ........... 2-0
Damm- Lleida .................................. 2-0
Cornellà- MATARÓ ........................ 4-1
Ciutadella- Badalona .................... 1-1
La Salle- Europa ............................. 2-2
Ferriolense- Barça .......................... 1-2
Mallorca- Girona ............................ 2-1

Després d’aquesta última derro-
ta, el CE Mataró continua últim 
amb dos punts, els mateixos que 
l’Hospitalet, la bona notícia és que 
els equips de sobre tampoc han 
guanyat. Per dalt, el Barça que ho 
ha guanyat tot és líder en solitari.

CLASSIFICACIÓ. Barça 18; Espanyol 
i Damm 13; Cornellà i Mallorca 
12; La Salle i Ciutadella 9; San 
Francisco 8; Ferriolense Europa 
i Badalona 7; Lleida i Gramanet 
5; Girona 3; L’Hospitalet i MA-
TARÓ 2.  

›› 1A TERRITORIAL

Segona victòria

6a jornada 19 octubre
Sant Ignasi- Molltense
Vilassanès- Pineda
Santvicentí- Lliçà d’Amunt
CERDANYOLA- Alzamora
Calella- Premià de Dalt
Martinenc- Júpiter
PB Anguera- Lloreda
Sant Joan- Singuerlín
Pomar- Arenys de Mar

Aquest diumenge la Cerdanyola 
rep l’Alzamora, equip de la capital 
que és cinquè amb deu punts, 
quatre més que la Cerdanyola. Els 
mataronins intentaran sumar els 
tres punts per escalar llocs a la 
classifi cació.

5a jornada 12 octubre
Alzamora- Santvicentí .................. 1-1
Molletense- CERDANYOLA ...... 0-1
Premià Dalt- Sant Ignasi .............. 3-1
Júpiter- Calella ................................ 4-1
Pineda- Martinenc ......................... 0-3
Lloreda- Vilassanès ....................... 2-0
Singuerlín- PB Anguera ............... 5-1
Arenys de Mar- Sant Joan .......... 1-0
Lliçà d’Amunt- Pomar ................... 4-3

Després de l’última victòria el 
conjunt mataroní ha sortir dels llocs 
de descens i ara és dotzè amb sis 
punts. Per dalt el Lloreda és líder en 
solitari seguit de prop del Premià i 
del Lliçà, mentre que per baix, el 
PB Anguera és últim..

CLASSIFICACIÓ. Lloreda 13; Premià 
de Dalt i Lliçà d’Amunt 12; Arenys 
de Mar11; Alzamora 10; Júpiter 
9; Marftinenc i Vilassanès 8; sin-
guerlín, Sant Ignasi i Santvicentí 
7; CERDANYOLA 6; Sant Joan 4; 
Pomar, Molletense, Pineda i Calella 
3; PB Anguera 1.

›› 2A TERRITORIAL

El Cirera visita el líder

6a jornada 19 octubre
Masnou AT- Tiana
Cabrils- Badalona Sud
PLA D’EN BOET- Penya Morera
Poble Nou- Alella
Bufalà- MOLINOS
LLÀNTIA- Llavaneres
Canet- JUVENTUS
Premianense- Argentona
Llefi à- CIRERA

En aquesta sisena jornada de lliga 
ja sense derbis locals, el Pla d’en 
Boet intentarà sortir de la zona 
baixa guanyant a casa. Mentre que 
el Cirera té una sortida complicada 
al camp del líder. Els altres equips 
també tenen partits difícils.

5a jornada 12 octubre
Badalona Sud- Masnou AT ........ 5-0
Penya Morera- Cabrils ................. 3-3
Alella- PLA D’EN BOET .....susp 1-2
MOLINOS- Poble Nou ................. 1-2
Llavaneres- Bufalà ......................... 1-0
JUVENTUS- LLÀNTIA .................. 2-2
Argentona- Canet  ......................... 6-1
CIRERA- Premianense ................. 3-1
Tiana- Llefi à ...................................... 0-2

Després de cinc jornades el Cirera 
ja és quart a només tres punts del 
líder, el Llefi à. Els altres equips de 
la ciutat es troben a la zona mitja, 
exceptuant el Pla d’en Boet que és 
penúltim, tot i que té pendent el 
partit d’aquesta setmana suspès.

CLASSIFICACIÓ. LLefi à i Argentona 
15; Badalona Sud 13; CIRERA 
12; Penya Morera 10; Cabrils, 
MOLINOS i Llavaneres 7; Bufalà i 
Poble Nou 6; Masnou AT 5; Tiana 
4 LLÀNTIA, JUVENTUS 4;  Canet, 
Premianense i PLA D’EN BOET 
3; Alella 0.  

FUTBOL ›› DIV. HONOR JUVENIL

El Mataró no aixeca 
cap 

MATARÓ. Miguel, Carmona (Revenaque), Urbano, 
Berrocal, Paz, Vila (Mendoza), Guti (Busquets), 
Carlitos (Jose), Carlos, Peque, Escobar.

GOLS. : 52’ Fasih (1-0), 54’ Cano (2-0), 65’ 
Mendoza pròpia porta (3-0), 66’ Cano (4-0), 82’ 
Jose de penal (4-1).

El juvenil del CE Mataró segueix sense 
conèixer la victòria, i aquesta darrera jornada 
va caure golejat a Cornellà després de jugar 
una molt bona primera part. Els mataronins 

CORNELLÀ                       MATARÓ4 1

FSALA ›› RESULTATS

›› 1a Estatal B
3a jornada 12 octubre 
Sant Cugat- La Garriga .................7-5
Ràpid Santa Coloma- Lloret ....... 6-4
Can Massuet- Sabadell ................ 2-3
Premià de Mar- Empuriabrava .. 4-4
Palau- Riudellots ............................ 3-2
Manlleu- Arenys de Munt ........... 4-2
Marfi l B- Blanes .............................. 5-2
Montmeló- FUTSAL MATARÓ ... 2-3

Partit difícil
Després de la segona victòria con-
secutiva, l’equip entrenat per David 
Rivera rep la visita del Palau i Solità 
de Plegamans, el sorprenent segon 
classifi cat de la categoria que fi ns 
ara ha guanyat els tres partits que 
ha disputat. 

4a jornada 19 octubre 
La Garriga- Marfi l B
Lloret- Sant Cugat
Sabadell- Ràpid
Empuriabrava- Can Massuet
Riudellots- Premià de Mar
Arenys de Munt- Montmeló
Blanes- Unión 
FUTSAL MATARÓ- Palau

CLASSIFICACIÓ. Marfi l B i Palau 9; 
Sabadell, FUTSAL MATARÓ, Man-
lleu i Blanes 6; Ràpid, Lloret, Sant 
Cugat i Empuriabrava 4; Riudellots 
i Can Massuet 3; Premià de Mar 
2; La Garriga, Arenys de Munt i 
Montmeló 0.  

›› TERRITORIAL CATALANA.

Sortida complicada
L’equip del CE Mataró de futbol 
sala aquesta setmana juga a la pis-
ta del Bosco Rocafort de Barcelona, 
un dels equips que ha començat 
més fort la temporada. Tot i això els 
mataronins que ja han recuperat 
diversos jugadors lesionats, espe-
ren sumar els tres punts.

van dominar totes les facetes del joc durant 
el primer temps davant un Cornellà inoperant, 
però tal i com està passant setmana rera 
setmana, el gol no arriba i després s’acaba 
pagant. 

A la represa la tònica va ser la mateixa, 
però després d’un còrner el Cornellà feia el 
1 a 0. I només dos minuts més tard arribava 
el 2 a 0. L’equip groc i negre ho va tornar a 
intentar, però el gol es va tornar a resistir, però 
a l’altre àrea, en només un minut, el Cornellà 
aconseguia dos gols més que sentenciaven 
el partit. Ja a les acaballes del matx Jose de 
penal va fer el gol de l’honor.
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CERDANYOLA. Raul, Jordi (Albert), Torrejón, 
Manu, Lombardo, Ruben, Fede, Raul (Mosquera), 
Antoñito, Cámara (Reyes), Vicente.

GOLS. : 20’ Vicente (0-1).

La Cerdanyola va sumar la seva segona vic-
tòria de la temporada després de vèncer per la 
mínima al camp del Molletense. L’equip groc 
arribava al partit de Mollet en unes condicions 
molt diferents a les que va arribar al partit 
de la darrera jornada quan ho va fer amb mig 
equip de baixa. 

Per aquest partit l’equip ja havia recuperat 
sis jugadors que estaven lesionats, i comptava 
en l’onze titular amb les dues últimes incor-
poracions de l’equip, Lombardo procedent 
del Júpiter, i Torrejón del Vilassanès, aquest 

La Cerdanyola guanya 
per la mínima  
MOLLETENSE CERDANYOLA0 1

›› PRIMERA TERRITORIAL

›› SEGONA TERRITORIAL

FUTBOL SALA ›› 1A ESTATAL B

Segona victòria conse-
cutiva del Futsal Mata-
ró Comaina  

MONTMELÓ - FUTSAL MATARÓ  2-3

FUTSAL MATARÓ. : Gerard, Victor (2), Óscar (1), 
Gil, Marlon cinc inicial;  Bravo, Yeyo, Sabas, 
Xavi, Miki, Marc.

El Futsal va aconseguir la segona victòria de 
la temporada en la seva visita a Montmeló, 
un equip que ha començat la lliga amb tres 
derrotes consecutives. 

El joc mataroní durant el primer període 
va provocar contínues arribades a la porteria 
local, però tant sols Victor i Óscar de penal 

van superar l’actuació del porter. A manca 
d’un minut pel descans, una errada a la 
porteria va habilitar que els locals fessin pujar 
l’1 a 2 al marcador.

Al minut set de la represa, de nou Victor 
marcava a passada de Marlon després d’una 
acció de superioritat per l’expulsió d’un ju-
gador local. A partir d’aquí el joc visitant va 
passar a ser més conservador. A falta de cinc 
minuts, quan els locals van sortir a jugar de 
cinc, però l’equip va defensar amb fermesa 
la renda de dos gols i només va permetre que 
el Montmeló en fes un. Amb aquest resultat 
el Futsal Mataró s’alça fi ns la quarta posició 
de la taula classifi catòria.

Territorial Catalana
Victòria contundent
MATARÓ - PRADENC 6-0
MATARÓ. Lope, Dario, Gigi (2), Rudi (1), Alex cinc 
inicial; Bote, Capilla (2), Xevi (1), Guarnido, 
Leni i Roca.

Després de la contundent derrota de la setmana 
passada, la F.P.E. Mataró va aconseguir refer-se 
amb una gran victòria. En un partit on la victòria es 
feia inicialment complicada, els locals van sortir 
a recuperar el seu nivell després de la setmana 
anterior. Tot i les moltes ocasions de què va 
disposar l’equip durant el primer temps, els dos 
primers gols del Mataró no van arribar fi ns al tram 
fi nal del primer temps. A la represa els locals no 
van baixar la guàrdia i van marcar quatre gols més 
a un rival que mai va plantar cara.

CIRERA - PREMIANENSE 3-1
CIRERA. Toni, Valiente, Sanchez, Juan, Cano, 
Dani, Albert Martí, David, Chaco, Peque, 
Cristian. També van jugar Valero, Abel, Angel 
i Gómez.  

El Cirera continua amb el seu bon inici de lliga 
i aquesta setmana passada va guanyar a casa al 
Premianense sense gaires complicacions. El matx 
va començar amb un Cirera que es va mostrar 
molt superior al seu rival. Fruit d’això a la mitja 
hora de joc el conjunt mataroní ja guanyava per 
2 a 0, gràcies a dos bonics gols d’Albert Martí. 
Abans del descans, una errada d’un defensor groc 
va acabar amb l’únic gol de l’equip visitant. A la 
segona part la tònica va seguir sent la mateixa, 
amb els de casa dominant totes les facetes del 
joc, però sense trobar el premi del tercer gol. Al 
minut 75’ Valero va fer el tercer gol que va acabar 
amb la resistència visitant. 

JUVENTUS - LLÀNTIA  2-2
JUVENTUS. Andreu, Ruben, Enric, Rodri, 
Castañé, Bolo, Ferrer, Poli, Mayola, Emili i 

XÈNIA SOLALa Cerdanyola va ser millor

últim és cosí del mataroní Marc Torrejón que 
juga a l’Espanyol. 

El partit va començar amb una Cerdanyola 
dominant el partit i gaudint de les millors 
ocasions de gol per avançar-se en el marca-
dor. Fruit d’això, al minut 20 de joc, Vicente 
feia el 0 a 1. Tot i aquest marcador favorable 
l’equip va seguir buscant la porteria rival, però 
el segon gol no va entrar i amb aquest marca-
dor tan ajustat es va arribar al descans. 

A la represa els locals a base d’empenta i 
de joc directe van igualar una mica el partit, 
tot i això el porter groc tampoc va tenir gaire 
feina. Per altra banda la Cerdanyola va tenir 
la sentència al contraatac, però va perdonar. 
A falta de quinze minuts pel fi nal l’àrbitre va 

expulsar per dobre groga a Vicente, fet que 
va canviar radicalment el partit. D’aquí fi ns 
al fi nal la Cerdanyola només es va defensar 
per evitar que el Molletense acabés empatant 
un partit que no mereixia empatar. Destacar 
la gran actuació del porter cerdanyolenc Raul 
que en en els últims minuts amb les seves 
aturades va evitar la igualada. 

Hamed. També van jugar Sergi, Rimblas, Reyes, 
Eric i Pere. 

El derbi de la jornada va acabar en empat un partit 
molts vistós i net on els espectadors van poder 
gaudir de fi ns a quatre gols. El matx va començar 
amb la jugada polèmica del partit després que 
l’àrbitre anulés un gol dels de casa per fora de 
joc. Minuts més tard d’aquesta jugada els de 
la Llàntia es van avançar en el marcador. Però 
abans d’arribar al descans Emili va fer l’empat 
a un després d’una bonica jugada per banda de 
l’equip de casa. A la segona part els visitants 
van sortir una mica més entonats, i pocs minuts 
després de l’inici del segon temps va arribar l’1 
a 2. Ja en els últims minuts Mayola va fer el 2 
a 2 defi ntiu.  

MOLINOS  - POBLE NOU 1-2
MOLINOS. JAlexis, Penco (Jose Luis), Victor, 
Luis, Hector, Reyes, Carlos, Miguelangel (Gon-
zalo), Younes, Juanito, Vila.

 El Molinos va veure trencada la seva ratxa de 
dues victòries consecutives després de perdre 
a casa davant el Poble Nou, en un partit on els 
de casa no es va merèixer perdre. La primera 

part va ser de clar domini local, però els blanc i 
blaus van desaprofi tar les ocasions que van tenir 
i es va arribar al descans amb empat a zero. A la 
represa els visitants es van posar 0 a 2. A falta 
de 10 minuts Hector va fer l’1 a 2, però ja no hi 
va haver temps per a res més. 

ALELLA -PLA D’en BEOT suspès al 93’ 1-2
PLA D’EN BOET. Miguelangel, Andrade, Victor, 
Pepe, Gerard, Chia, Alex, Perea (Fèlix), Manolito 
(Luis), Delfi n (Ivan), Fierrez. 

El partit entre l’Alella i el Pla d’en Boet es va 
suspendre en el temps de descompte després que 
l’àrbitre “expulsés tots els jugadors mataronins” 
tal i com va dir el senyor col·legiat al delegat ma-
taroní. Els fets van passar després d’assenyalar un 
penal a favor dels locals. Anteriorment l’àrbitre ja 
havia expulsat, quatre jugadors grocs, i al delegat 
i l’entrenador del Pla d’en Boet.

 Fins aleshores els mataronins anaven guanyant el 
partit després de capgirar el gol incial en el minut 
quatre de joc de l’Alella.  Ara el partit està pendent 
de la resolució del comitè de competició, mentre 
que el club mataroní presentarà una queixa formal 
al col·legi d’àrbitres per l’arbitratge rebut. 
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›› LLIGA EBA

Remuntada i vic-
tòria a la pròrroga 
del Platges
SEDIS PLATGES93 96
PLATGES.  Jordi Ventura (24), Juan Antonio 
Jobacho (24), Ignasi Ariño, Paco Hernàndez (2), 
Jose Cabrera (9) cinc inicial; Adrià Fradera (19), 
Marc Forcada (18), Marc Coll, Llorens Mons. 

ESTADÍSTICA.  37 de 59 en tirs de camp (63%), 
6 de 15 en tirs de tres (40%), 16 de 26 en tirs 
lliures (64%), 19 faltes comeses i 25 rebudes, 
22 rebots.

MARCADOR.  26-15, 45-36, 62-59, 81-81, 
pròrroga 93-96.

El Platges de Mataró va sumar la seva segona 
victòria de la temporada després de guanyar 
a la Seu d’Urgell. Els homes d’Albert Illa 
que van tenir un inici de partit força dolent, 
van remuntar a la segona part un partit que 
tenien mig perdut, per acabar guanyant a 
la pròrroga. Juan Antonio Jobacho i Jordi 
Ventura amb 24 punts van ser les màxims 
anotadors de l’equip groc. 

El partit va començar amb un Platges 
molt relaxat en defensa davant un Sedis 
que va arribar fi ns als 26 punts en el primer 
quart, onze punts més que els mataronins. 
Al segon quart els de casa van seguir amb el 
seu encert de cara a cistella i van arribar a 
guanyar de quinze punts. Però el Platges es 
va treure la son de les orelles i en un tres i 

Només dos equips no coneixen la derrota
›› RESULTATS LLIGA EBA MASCULINA

›› COPA CATALANA FEMENINA

no res va remuntar i igualar el matx 38 a 38. 
Tot i això l’equip mataroní va tornar a baixar 
la guàrdia i els locals van marxar al descans 
9 punts amunt. 

El segon temps va començar com la prime-
ra part, amb els de casa inspirats sobretot des 
de la línia de tres, i amb un Platges adormit i 
sense acabar d’entrar en el partit, fruit d’això 
als pocs minuts el Sedis ja guanyava de 14 
punts. Però tal i com havia passat al primer 
temps, l’equip entrenat per Albert Illa va reac-
cionar, i gràcies a un Jobacho molt inspirat va 
reduir diferències i va marxar al darrer quart 
només perdent de tres punts. 

L’equip no va fallar en el tram fi nal
Aquesta vegada i no com la setmana passada 
a casa, l’equip en l’últim quart va ser superior 
al seu rival, i  fi ns i tot va arribar al tram fi nal 
per davant en el marcador i amb l’opció de 
sentenciar, però van errar i en l’última jugada 
el Sedis va forçar la pròrroga. Ja en el període 
extra i amb un gran Jordi Ventura que sempre 
va saber fer jugar l’equip, el Platges va estar 
més encertat que els locals i es va emportar 
la victòria. Aquests dos equips s’enfrontaran 
a semis de la Lliga Eba Catalana.

Derrota del femení del 
Platges

GEIEG PLATGES69 59
PLATGES. Del Moral (7), Laia Prat (6), Silvia 
Martí (23), Sandra Adrian (2), Georgina Grau-
pera (5), Nora Brito (5), Teresa Gómez, Mireia 
Vila (3), Maria Massuet (1), Neus Daga, Roser 
Cuquet (7). 

MARCADOR.  25-11, 39-29, 51-38, 69-59.

El femení del Platges de Mataró va sumar 
la seva segona derrota en tres partits jugats, 
després de perdre a la complicada pista del 
GEIEG de Girona. 

Les mataronines que anaven amb l’objectiu 
de sumar la segona victòria es van veure sor-
preses en el primer quart per un conjunt local 
que va ser molt superior en l’inici del matx, 
tal i com ho demostra el 25 a 11 del primer 
període. En el segon quart les prestacions de 
l’equip van millorar, però no hi va haver prou 
per acostar-se en el marcador, i fi nalment la 
diferència al descans era de deu punts. 

A la represa el Platges ho va seguir inten-
tant, però la superioritat de les gironines, 
sobretot en el joc interior va fer decantar la 
balança cap a les de casa. Tot i la derrota 
l’equip segeuix mostrant millores en el joc,  
a més s’ha de recordar que gairebé la totalitat 
de la plantilla està formada per jugadores 
noves. Silvia Martí una setmana més va ser 
la màxima anotadora del conjunt mataroní 
amb 23 punts. 

2a jornada 12 octubre
Geieg- Platges Mataró  ........... 69-59
Barna- Olesa B  ..........................55-65
Sarrià- Reus ................................  65-69
Caldes- Cerdanyola  ..................47-63
Gramanet- Sedis  .......................58-67
Reus Deportiu- Sant Adrià B .67-60
Cornellà- Igualada  ................... 49-94
S.E.S.E- Terrassa  ........................70-64

CLASSIFICACIÓ:. Igualada 6; Barna, 
Olesa B, Terrassa, GEIEG, S.E.S.E, 
Reus Deportiu, Cerdanyola del 
Vallès, Sant Adrià B i Terrassa 
5; Reus, Sarrià i PLATGES DE 
MATARÓ 4; Gramanet, Caldes i 
Cornellà 3.

Després de tres jornades l’Igualada 
és lúnic equip que ha guanyat els 
seus tres partits. El Platges amb 
només una victòria es troba a la 
zona baixa de la classifi cació.

L’Igualada segueix és líder en solitari
›› RESULTATS COPA CATALANA FEM.

+ INFO A TOTMATARO.CAT

Partit complicat
Aquest cap de setmana les noies 
del Platges reben la visita del 
Barna, segon classifi cat i un dels 
equips més potents de la categoria. 
Les mataronines per contra espe-
ren fer el bon joc que van desplegar 
a casa davant el Cornellà ara fa 
quinze dies per sumar la segona 
victòria  de la temporada.

4a Jornada
Olesa- S.E.S.E
PLATGES- Barna
Igualada- GEIEG
Sant Adrià B- Cornellà
Sedis- Reus Deportiu
Cerdanyola- Gramanet
Reus- Caldes
Terrassa- Sarrià

ARXIUVictòria treballada del Platges

4a jornada 12 octubre
Olesa- Andorra  ..........................93-74
Valls- Olivar  .................................68-73
Igualada- Navàs ........................  60-74
Monzón- Mollet ........................  75-64
Granollers- Cassà  .................... 63-68
Sedis- Platges de Mataró  ......93-96
Sabadell- Santfeliuenc  ............83-86
Aragon Viladecans  ...................78-61

Visita del Sabadell
Andorra- Viladecans
Santefeliuenc- Aragon
Platges de Mataró- Sabadell
Cassà- Sedis
Mollet- Granollers
Navàs- Monzon
Olivar- Igualada
Olesa- Valls

Aquest cap de setmana el Platges rep 
la visita del Sabadell, un equip que 
acaba de pujar de categoria, però que 

ha començat molt bé la temporada. 
Ara mateix el Sabadell és tercer amb 
3 victòries i només 1 derrota.

› CLASSIFICACIÓ LLIGA EBA

 PJ PG PP     PF     PC    Pts
Olesa 4 4 0 328 276 8
Santfeliuenc 4 4 0 345 309 8
Sabadell 4 3 1 366 300 7
Cassà 4 3 1 310 264 7
Monzon 4 3 1 305 289 7
Olivar 4 3 1 298 297 7
Navàs 4 2 2 319 305 6
Granolers 4 2 2 292 293 6
Platges 4 2 2 327 335 6
Andorra 4 1 3 309 313 5
Sedus 4 1 3 329 343 5
Viladecans 4 1 3 288 313 5
Mollet 4 1 3 259 286 5
Igualada 4 1 3 246 283 5
Aragon 4 1 3 260 327 5
Valls 4 0 4 297 345 4
www MÉS INFO A totmataro.cat
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SURF ›› 

Arriba el 1r Circuit Català de 
Surf

L’Escola Catalana de Surf amb el suport dels 
ajuntaments de Badalona, Vilassar de Mar, 
Montgat, i amb els patrocinadors Billabong, 
MSC Cruceros i Sunny Delight organitzarà el 
Primer Circuit Català de Surf.

Aquest primer circuit català comptarà 
amb tres proves, la primera es celebrarà 
entre aquest mes i el que ve a Badalona, la 
segona prova es celebrarà entre els mesos de 
desembre i febrer a Vilassar de Mar, mentre 
que l’última prova serà al març o abril a la 
Caleta de Montgat. Els organitzadors avisaran 
del lloc i l’hora de les proves entre 48 i 12 
hores abans de la disputa d’aquestes. Això 
es fa per assegurar que la mar està en plenes 
condicons per albergar la prova. 

La inscripció costa 20 euros per persona i 
tots aquells que ho vulguin ja la poden fer per 
internet a la pàgina web de l’Escola Catalana 
de Surf. El guanyador s’emporatarà un viatge 
pel Mediterrani valorat en 3.000 euros.

Aquest circuit neix amb la intenció de satisfer 
la demanda d’una competició a nivell català 
d’un esport que cada cop té més seguidors. 
La nostra comarca del Maresme és una de 
les zones de Catalunya on es poden veure 
més surferos a l’aigua practicant un esport 
emocionant i espectacular. 

HOQUEI HERBA

Comença la competició 
d’hoquei herba

L’objectiu del primer equip de 
l’Iluro HC és l’ascens
Aquest cap de setmana el primer equip de 
l’Iluro HC comença la seva participació a 
la Segona Catalana, amb l’únic objectiu de 
tornara a pujar a la Primera estatal.

Els taronges que aquest any estaran 

entrenats pel tècnic argentí Andres Ba-
rrientos, que ja havia estat a l’entitat ara fa 
dues temporades, només compta amb dues 
incorporacions, la dels jugadors argentins 
Agustin Del Acqua, i al del porter Pablo. Els 
mataronins tenen un debut complicat, ja que 
en el primer partit de lliga visiten el camp de 
l’EHC de Terrassa. 

La setmana que vé l’equip jugarà el seu 
primer partit al seu camp, al Pau Negre de 
Barcelona davant el reia Club de Polo, partit 
que aprofi tarà l’entitat per fer la presentació 
ofi cial de l’equip. 

Jornada 1 19 octubre
Atlètic Terrassa- C.D Terrassa
Sant Cugat- Castelldefels
Polo- Júnior 1917
EHC- ILURO HC
Sant Andreu- Natació Línia 22

ATLETISME

Raquel Gonzàlez sots-campiona 
d’Espanya júnior per equips
La marxadora mataronina Raquel Gonzàlez 
(AA Catalunya) va participar amb el seu equip 
al Campionat d’Espanya júnior per equips a 
Saragossa i van obtenir el sots-campionat. 
Ella va quedar també segona a la prova dels 5 
km marxa amb un temps de 25’26”49.

Campionat de Catalunya de 1/2 Ma-
rató
Aleix Aznar fou l’únic representant del C.A. 
Laietània al Campionat de Catalunya de Mitja 
Marató celebrat diumenge a Sant Cugat del 
Vallès. Aznar aconseguí la 16a posició amb 
1h14’30”.

CICLISME

Ismael Carrete acomiada la tempora-
da amb 4 metalls en els campionats 
de Catalunya
Els passats dies 11 i 12 de setembre es van 
disputar els campionats de Catalunya en pista 
al velòdrom olímpic d’Horta de Barcelona 
on Ismael Carrete es va fer amb 4 metalls 
de les 5 proves de fons. Medalla de bronze 
en el kilometre amb un temps d’1 minut 
i 16 segons un altre bronze en persecució 
individual, plata en la prova de puntuació 
i adjudicant-se el titol de campió, és a dir 
l’or i el maillot en la modalitat d’americana.

Crida als nens i nenes
El Club Ciclista Iluro fa una crida als nens 
i nenes de 9 a 14 anys que els agradi la 
bicicleta de muntanya, convidant-los a fer 
sortides cada diumenge a les 9 hores. El lloc 
de trobada és el Carrer Anoia davant del Club 

Tennis Mataró. Els telèfons de contacte són  
658900201 (Sr.Granados) o  937904261.

VOLEIBOL
2a Catalana Femenina
Victòria clara per començar
GrupClima AEB Mataró- Berga 3-0
GrupClima AEB Mataró: Mavi Pérez, 
Ivette Callorda, Cristina García, Laura Ruíz, 
Monica Cruz, Montse Hernández, Laura Jimé-
nez, Diana Martínez i Laura Calero.
Parcials: 25-16, 25-20 i 25-12

El GrupClima AEB Mataró de Voleibol, ha 
guanyat el primer partit de lliga amb molta 
comoditat. Les mataronines, molt superiors, 
n’han tingut prou amb 55 minuts per impo-
sar-se al Berga que en cap moment ha tingut 
opcions. La Juvenil Laura Calero ha fet un bon 
paper en el seu debut amb el primer equip 
i podria ser un bon reforç per a la resta de 
temporada, cal recordar que la plantilla del 
Mataró és molt curta.
 
El sènior B i el juvenil líders
Després de tres jornades, el sènior B, entrenat 
per Alberto Espinosa, encara no ha perdut cap 
set i es mostra com un equip que aspira a tot, 
aquesta setmana s’ha imposat clarament al 
Tordera a domicili, 0-3. Les noies del juvenil 
d’Ivette Callorda, també han guanyat tots els 
sets que han jugat, diumenge van superar 
l’Arenys amb molta facilitat, 0-3.

TENNIS TAULA

Torna la Superdivisió Femenina
El proper diumenge a les 11 hores l’equip del 
Centre Natació Mataró Quadis de tennis taula 
retorna a la competició estatal, disputant la 
seva segona jornada després de la derrota 
patida a Calella en la jornada inaugural, 
abans de l’aturada per la disputa de l’Europeu 
absolut. En aquesta ocasió reben la visita de 
l’Arteal de Santiago de Compostela un equip 
davant del qual, si no hi ha una gran sorpresa, 
s’hauria de produir el primer triomf.

Bon paper  de  Gà l ia  Dvorak  a 
l’europeu
Després del cinquè lloc per equips assolit 
amb la selecció espanyola al Campionat 
d’Europa que se celebra a Sant Petersburg, la 
palista mataronina Gàlia Dvorak va participar  
a la competició individual on va aconseguir 
arribar fi ns a setzens de fi nal caient per 4-1 
davant d’una rival habitual al llarg de la seva 
carrera com és la romanesa Daniela Dodean, 
que li va saber jugar molt bé imposant-se 
amb certa facilitat (6-11, 2-11, 15-13, 
3-11, 9-11). 
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Després del bon paper de la triatleta del CN Ma-
taró als Campionats d’Espanya celebrats al Ferrol, 
on va ser primera en categoria sub-23, i setena en 
categoria absoluta, conversem amb Neus Caylà 
per saber quines són les seves sensacions i com 
s’entrena una prova tan dura com una triatló..

T’esperaves aquest triomf en els Campio-
nats d’Espanya? La veritat és que no, a més 
faltaven un parell de noies que poden estar 
per davant meu, i en els campionats hi havia 
noies de molt bon nivell. Sincerament jo 
anava amb la intenció de pujar al podi, però 
en cap cas m’esperava la victòria.

Com valores el setè lloc en la categoria 
absoluta? Crec que és fantàstic, veient els 
resultats de les altres participants, i el nom 
de moltes d’elles que són internacionals i 
fi ns i tot olímpiques penso que està molt 
bé. A més només cal mirar la gent que tinc 
al davant i al darrera per saber que vaig fer 
una molt bona competició. 

Ara mateix quants anys tens? Tinc 21 
anys.

Per tant el marge de millora encara és molt 
gran i més encara en un esport com aquest 

“Ara mateix la Copa del Món està molt lluny, però 
espero estar-hi algun dia”

que és de ressistència no? 
Si, és veritat que en altres esports com la 
gimnàstica o la natació la gent que val ja 
despunta als 14 o 15 anys, però en la triatló 
això passa més tard. Nosaltres fi ns els 17 o 18 
anys no podem saber encara si valem o no. Jo 
trobo que entre els 25 i 30 anys és l’edat on 
un triatleta pot rendir al seu màxim nivell, 
ara això també depèn de la persona, ja que 
pot ser que amb 20 anys estiguis en plena 
forma competint, i als 24 ja t’hagis cremat i 
ho deixis córrer. Però bé crec que si portes 
les coses bé és en aquesta edat que he és dit 
quan pots rendir millor. 

Quantes hores entrenes al dia? És molt dur 
l’entrenament? Habitiualment 3 hores al 
dia, ara això depèn de la modalitat que prec-
tiquem el dia d’entrenament. Ja que en bici 
podem estar fi ns a 4 hores, i en canvi quan 
sortim a còrrer estem una hora. I pel que fa 
a la duresa sí que ho és de dur sí, la triatló 
és un esport molt sacrifi cat al que hi has de 
dedicar moltres hores d’entrenament.

T’ho pots compaginar bé amb els estudis? 
Sí, ara aquest any he acabat la carrera i ara 
estic esperant trobar alguna feina. Però sí que 

m’ho puc compaginar bé, a més segurament 
l’any vinent faré un màster per seguir amb 
els meus estudis.

Després d’aquesta temporada quins ob-
jectius et marques per a la propera? Euro-
peus? Doncs a veure si puc repetir els èxits 
d’aquesta, amb això ja estaria contenta. Una 
de les coses que també em faria il·lusió és re-
petir el triomf en els campionats d’Espanya. 
I clar després esperar que el seleccionador es 
fi xi amb mi per anar als Europeus, ja que la 
Copa del Món encara està molt lluny, però 
espero estar-hi algun dia.

       eNTReVisTa PARLEM AMB...
Neus Caylà, triatleta del CN Mataró

ATLETISME›› 

Les noves pistes d’atletisme 
s’inunden
Les obres del nou estadi d’atletisme que en 
un principi ja s’haurien d’haver acabat aquest 
estiu, i que ara s’allargaran fi ns a fi nals de 
novembre, tornen a a ser notícia, i no perquè 
les obres fi nalitzin abans, sinó perquè els 
nous carrils de l’estadi s’inunden quan plou. 
Aquesta és la queixa dels usuaris de l’estadi 
que veuen molt preocupats aquests fets, i que 
denuncien que les obres que s’estan fent no 
compleixen totes les garanties. 

A més els usuaris de les pistes d’atletisme 
creuen que un cop acabades les obres, el nou 
estadi no cumplirà totes normes per poder 
albergar competicions d’alt nivell, tal i com 
es va prometre des del Patronat d’Esports. 
Els usuaris denuncien que totes aquestes 
defi ciències en les obres de l’estadi, vénen 
per la política d’estalviar costos portada des 
de l’administració.

 Per altra banda des de l’administració 
s’assegura que les instal·lacions s’acabaran 
amb garanties i que tots aquests problemes se 
solucionaran. A més el Patronat ha ssegurat 
que les obres acabaran al novembre.

TRIATLÓ

Neus Caylà campiona sub-23 
d’Espanya
Els passats dies 13 i 14 de setembre es van 
celebrar els Campionats d’Espanya de Triatló 
a la localitat gallega del Ferrol. 

En aquesta competició hi participaven tots 
els triatletes de les cetegories Elite, sub-23 
i grups d’edat. A més a la cita també hi van 
participar atletes intrenacionals de diversos 
països.

Pel que fa a la participació dels triatletes 
del CN Mataró, per sobre de tots cal destacar 
l’actuació de la mataronina Neus Caylà que 
va guanyar el títol de campiona d’Espanya en 
la categoria sub-23. A més la Neus va acabar 
en una meritòria setena plaça en categoria 
absoluta en una prova on s’hi van donar cita 
les millors triatletes de tot l’estat.  D’aquesta 
manera la triatleta mataronina tanca una 
temporada espectacular, on ha demostrat que 
és una de les millors esportistes joves de tot 
l’estat de la seva modalitat.

També s’ha de destacar el tercer lloc 
del mataroní Lluis Solé en el grup de 40 a 
44 anys, i el cinquè lloc de l’equip femení 
absolut.
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Resultat dels altres mataronins, en cate-
goria masculina absoluta: Israel Escudero 
26è, Santi Pellejero 61è, David Royo 69è, 
Bernat Moragas 75è, Francesc Prat 95è; 
categoria absoluta femenina: Sara Loerh 
23a, Mònica Pellejero 25a; Grup de 20 a 
24 femení: Mireia Soler 4a; Grup de 25 a 
29 masculí: Carles Santisteve 11è, Xavi Casal 
16è, Manel Méndez 17è, David Rovira 22è, 
Javi Circujano 45è, Javi Castro 50è, Ricard 
Pérez 68è, Jorge Marino 71è, Sergi Luque 
74è; Grup de 30 a 34 anys masculí: Francesc 
Deulofeu 30è.



Com vam veure en el darrer número, la 
temporada 2000-01 l’equip femení de 

la UE Mataró que jugava a 2a Estatal va 
fregar l’ascens sota la direcció de Daniel 
Poza, i mentre l’equip masculí jugava a 
Lliga EBA, i s’estava treballant molt bé 
a la base, el principal objectiu de la UE 
Mataró per a la temporada 2001-02 va 
ser el de que el sènior femení fes el salt al 
tercer nivell estatal.

Ascens a 1a Estatal

Mantenint-se el mateix entrenador i amb 
una plantilla integrada per Sala, Farrés, 

Valiente, Mercader, Santos, Bruna, Argemí, 
Chacón, Clariana, Cuquet, Sànchez i Her-
nàndez, molt semblant en la seva base a 
la de la temporada anterior, es va fer una 
gran campanya, assolint el primer lloc del 
grup amb 58 punts, per davant del Grup 
Barna (55) i el Sant Adrià (54), cosa que va 
permetre jugar la fase fi nal al Palau Josep 
Mora, enmig d’un gran ambient. 

A les semifi nals, decisives per obtenir 
l’ascens, el Textil Pas UEM va derrotar 
el Reus Esportiu per 82-66, imposant la 
velocitat del seu joc. Després el títol va anar 
a parar a mans del Grup Barna (61-77), 
però l’ascens ja estava aconseguit. Laura 
Argemí amb 31 punts en els dos partits 
va ser la màxima anotadora, seguida per 
Chacón i Farrés amb 23.

Temporada de transició

Amb l’estrena del patrocini de Romauto, 
igual que l’equip masculí, es va iniciar 

la temporada 2002-03. Va continuar Dani 
Poza a la banqueta, amb una plantilla 
formada per les bases Mireia Chacón, 
Sílvia Valiente i Roser Cuquet, les aleres 
Olaya Santos, Carolina Clariana, Anna Salai 
Carme Farrés i les pívots Laura Argemí, 
Cristina Bruna i Roser Maymí. El retorn 
d’aquesta última signifi cava la principal 
novetat, ja que arribava procedent del Cà-
ceres, després d’uns anys jugant a fora de 

Catalunya, i la seva 
incorporació donava 
més joc interior a 
l’equip.

A la dotzena jorna-
da, després de nou 
victòries consecu-
tives, l’equip es va 
col·locar líder, però 
la pressió de ser a 
dalt va afectar i al 
fi nal de la primera 
volta la UE Mataró ‹
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secció quinzenal

Un ascens molt de temps esperat (2004)

baixà al cinquè lloc.
A la segona volta una altra ratxa positiva 

va tornar a portar l’equip al lideratge a falta 
de quatre jornades per acabar. Però quan 
ja es pensava en les fases, una derrota 
a Olesa per 100-68 va esvair qualsevol 
esperança. El Romauto UE Mataró (53 
punts) va acabar en tercer lloc per darrere 
l’Olesa (56) i Lima Horta (55).  

Ascens a Lliga Femenina-2

Després d’aquella temporada de transició, 
la temporada 2003-04 l’objectiu ben 

clar era el d’entrar a les fases d’ascens. 
Dani Poza continuava comptant quasi amb 
la mateixa plantilla, incorporant només 
a Susanna Monzó i Carme Navarro, per 
Valiente, Farrés i Clariana, jugant també 
Vicente i Guillén del sènior B. 

Una victòria a la pista del líder, el Vedru-
na, a Girona, va iniciar una ratxa triomfal 
que situà la UEM al fi nal de la primera 
volta en el segon lloc, només per darrere del 
Viladecans B, i a poc a poc els dos equips 
van anar agafant diferència respecte als 
perseguidors.

La mort del directiu i delegat Adolfo 
Garcia Escàmez, va afectar una mica i es va 
trencar una ratxa de quasi tres mesos sense 
perdre. Es va reaccionar  i amb una victòria 
a la pista del líder (88-89) i després guan-
yant el Tarragona a la penúltima jornada es 
va certifi car la presència a fases.

En aquestes es va derrotar el Tanit 
d’Eivissa (62-57), el Calvià a Palma de 

records 
L’equip femení de bàsquet del CE Mataró havia arri-

bat al títol estatal als anys setanta i després durant els 

anys vuitanta i noranta l’equip del CB Mataró i també 

el de la UE Mataró havien jugat a la 1a Divisió B,  però 

la temporada1996-97 es va renunciar a aquesta cate-

goria i es va iniciar un llarg camí de retorn.
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fi txar pel Salamanca, on creia que podria 
tenir més protagonisme, i amb aquest 
equip va obtenir el sots-campionat de la 
Copa de la Reina.

L’any 2003 Núria va obtenir el bronze 

europeu absolut, col·laborant a la medalla 
amb un gran partit davant Polònia, ano-
tant 14 punts en 16 minuts. Havia entrat 
amb 57-73 i el marcador va acabar sent 
87-81.

La seva gran progressió va ser observada 
des de lluny i durant l’estiu va ser la pri-
mera jugadora de l’estat espanyol en ser 
escollida al "draft" de la WNBA, quan va ser 
triada pels Monarchs de Sacramento. 

De moment no va jugar a la WNBA, 
donant prioritat als Jocs Olímpics d’Atenes 
d’aquell mateix estiu. A la capital grega 
Núria Martínez, amb la selecció espanyola, 
va fer una bona primera fase, derrotant Txè-
quia, Xina, Corea i Nova Zelanda i perdent 
davant Estats Units, però en el decisiu 
partit de quarts de fi nal van caure davant 
Brasil. Això va portar Espanya a jugar pel 
5è al 8è lloc amb la moral baixa, caient 
davant Txèquia i acabant en sisè lloc, 
que de tota manera va donar un diploma 
olímpic a la Núria.

De cara a la temporada 2004-05 en que 
s’havia de produir el retorn al segon nivell 
femení, i després de la decisió de Dani 
Poza, la UE Mataró va anar a buscar un 
tècnic de moltes garanties fi txant Alberto 
“Tito” Sobrin, que en les temporades an-
teriors havia dirigit equips de la màxima 
categoria estatal. 

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

e-mail josep@eltotesport.com

Mallorca (66-85) i van assegurar l’ascens 
a la Lliga Femenina-2 amb el millor partit 
de la temporada a Eivissa (71-87), tan-
cant amb una victòria davant del Calvià 
(86-41) enmig d’una festa total, on a més 
s’acomiadava el tècnic Dani Poza, que va 
decidir deixar l’equip en haver tancat se-
gons ell una etapa. De tota manera els seus 
mèrits van ser degudament reconeguts a la 
“Nit de l’Esport 2005” en ser guardonat 
com el millor tècnic de l’any 2004.

El Mataró Bàsquet cadet
sots-campió d’Espanya

Les entitats mataronines dedicades al 
bàsquet havien format feia un temps la 

Comissió de Clubs de Bàsquet de Mataró, 
que tenia el control dels millors equips de 
base de la ciutat. El cadet femení, amb el 
nom de Romauto Mataró Bàsquet va ser el 
que va tenir una actuació més destacada 
ja entrenat per Oriol Villà va obtenir el 
títol de campió de Catalunya derrotant el 
Sant Adrià (87-80), el Cornellà (79-66) i 
l’UB Barça (71-64). Això els va permetre 
anar a Cadis a disputar la fase fi nal del 
Campionat d’Espanya. Van fer una primera 
fase espectacular derrotant el Tenerife (95-
71), el Fuenlabrada ((74-65) i l’UB Barça 
(89-61), convertint-se en el màxim favorit. 
A semifi nals van derrotar el Salamanca 
(71-64) i a la fi nal es van trobar amb el 
Tenerife, al qual havien derrotat clarament 
en el primer partit. Però aquest partit va ser 
una altra història i en rebre l’única derrota 
de la temporada les mataronines van deixar 
escapar el títol.

Van jugar aquest partit fi nal: Anna Car-
bó, que fou la màxima anotadora amb 25 
punts, Laura Coma, Carla Badia, Sandra 
Ruiz, Judit Serra, Pola Solsona, Georgina 
Graupera, Berta Siñol i Natàlia Gil. Com-
pletaven l’equip Ester Ortiz, Jenifer Cano 
i Desireé Puerta.

Bon fi nal de temporada

Tres de les jugadores del cadet (Carbó, 
Siñol i Coma) van formar part de l’equip 

català que va quedar campió d’Espanya 
per autonomies, i més endavant Anna Car-
bó i Berta Siñol van jugar amb la selecció 
espanyola al Campionat d’Europa a Itàlia 
i allà van fer-se amb el títol europeu, der-
rotant Sèrbia i Montenegro a la fi nal per 
58-52 amb 4 punts de cadascuna de les 
jugadores de l’equip mataroní.

I el fi nal de la temporada encara va por-
tar un parell d’alegries més per al bàsquet 

local, una amb el triomf del Mini femení 
de la UE Mataró en el 1r Torneig Nacional 
de Minibàsquet Femení organitzat pel club 
mataroní al Palau Josep Mora, i que era un 
ofi ciós Campionat d’Espanya, derrotant a 
la fi nal el Ros Casares per 53-42, i l’altre 
amb l’ascens de l’AE Boet Mataró a 1a 
Catalana.

Núria Martínez bronze 
europeu absolut i diploma 
olímpic

Però el més destacat va venir a càrrec de 
Núria Martínez. La jove jugadora mata-

ronina formava a l’equip estatal absolut i 
només una lesió al genoll havia fet que es 
perdés el Mundial de la Xina de l’any 2002. 
Aleshores jugava a l’UB Barça, mentre la 
seva germana Roser havia fi txat pel Linares 
també de Divisió d’Honor, i juntes van 
formar en l’equip estatal sub-20.

La temporada 2002-03 la Núria va 
aconseguir el seu primer títol estatal amb 
l’equip blaugrana, guanyant a València al 
Ros Casares per 70-72 en el darrer partit. 
Però de cara a la temporada següent va 
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Josep Gomà i Nasarre

Núria Martínez amb la selecció

Cadet femení de Mataró

L’equip UEM el dia de l’ascens

Núria Martínez bronze europeu absolut (2004)



Sant 
Eduard Rei

13
 Octubre

Eduard vol dir: el 
que protegeix la 
propietat (Ed = 
propietat. Uard: el 
que protegeix).

Aquest va ser el 
més popular dels 
reis anglesos de 
l’antiguitat. Tres 

qualitats li van merèixer la seva fama de 
Sant: era molt pietós, summament amable 
i molt amant de la pau.

Era fi ll d’Etelredo i als deu anys va ser 
desterrat a Normandia, França, d’on no 
va poder tornar a Anglaterra sinó quan ja 
tenia 40 anys.

Diuen que va conservar perpètua cas-
tedat.

Sant Eduard va tenir unes maneres 
d’actuar que el van fer summament popular 
entre els seus súbdits i el van convertir com 
en un model per als seus futurs reis.

Quan Eduard estava desterrat a Norman-
dia va prometre a Déu que si aconseguia 
tornar a Anglaterra aniria en peregrinació 
a Roma a portar una donació al Summe 
Pontífex. Quan ja va ser rei, va explicar als 
seus col·laboradors el jurament que havia 
fet, però aquests li van dir: “el regne està 
en pau perquè tots l’obeeixen amb gust 
Però si es fa un viatge tan llarg, esclatarà 
la guerra civil i s’arruïnarà el país”. Llavors 
va enviar uns ambaixadors a consultar al 
Papa Sant Lleó Nono, el qual li va manar 
dir que li permetia canviar la seva promesa 
per una altra: donar per als pobres el que 
anava a gastar en el viatge, i construir un 
bon convent per a religiosos. Així ho va fer 
puntualment: va repartir entre la gent pobra 
tot el que havia estalviat per fer el viatge, i 
venent algunes de les seves propietats, va 
construir un convent per a 70 monjos, la 
famosa Abadia de Westminster (nom que 
signifi ca: monestir de l’occident: West = 
oest o occident. Minster = monestir). A 
la catedral que hi ha en aquest lloc és on 
sepulten els reis d’Anglaterra.

L’any 1066, desgastat de tant treballar 
per la seva religió i pel seu poble, va sentir 
que li arribava l’hora de la mort. Als que 
ploraven en veure’l morir, els va dir: “No 
s’afl igeixin ni s’entristeixin, ja que jo deixo 
aquesta terra, lloc de dolor i de perills, per 
anar a la Pàtria Celestial on la pau regna 
per sempre”.

et vols gastar més.
és si vols vendre
més.

l

i maresme
MATARÓ
totelPER ANUNCIAR-TE A EL TOT...

C. d’en Xammar, 11
Tel. 93 796 16 42 - 93 796 10 41
Fax. 755 41 06



CONTINUA A LA PÀGINA SEGÜENT

Una energia
visible, tangent i real 

Potser n’hem estat envoltats sempre i no ho hem vist fi ns 
ara. En l’actualitat, però, sembla que Mataró viu una explo-
sió de l’univers Hip-Hop. Els joves van amb roba ampla, les 
parets ja no estan “brutes” sinó decorades amb elaborades 
al·legories de la societat urbana i els espectacles de ball clàs-
sic ja no són els únics que omplen el Teatre Monumental. 
Mataró es mou i vibra a ritme de Hip-Hop. 

En els últims anys, la cultura Hip-Hop ha omplert els carrers

es movien més per Barcelona”, recor-
den. “De la ciutat vam ser els primers”, 
afegeixen. 

La història conjunta de la Sara, en Ma-
rio i altres membres de la seva companyia 
actual com en Cristian Jiménez, comença 
de forma casual posant el cos en forma en 
un gimnàs. “Ens vam conèixer fent unes 
classes que portaven el títol de Hip-Hop 
però que estaven més encaminades cap a 
la forma física”, recorda en Mario. 

Els responsables d’aquest petit grup 
que tenien al gimnàs van decidir portar 
els seus nois i noies de competició a Bar-
celona i va ser aquí quan tot va canviar. 
No només havia nascut Sound System 
Dance Crew, la primera companyia de 
Hip-Hop de Mataró, sinó que també es 
van obrir les portes de tot un univers per 
als seus membres.

“Aquella competició ens va fer picar 
la curiositat i vam decidir anar pel nostre 
compte a veure què es cuinava a Barce-
lona”, explica en Mario. A partir d’aquest 
primer contacte, els membres de Sound 
System van començar a interessar-se 
cada vegada més per aquest món. La 

UN REPORTATGE D’ ALBERT R. DOT I XÈNIA SOLA

Tot aquest canvi ha tingut lloc en els 
últims anys gràcies, en gran mesura, als 
nostres protagonistes. En Mario Jiménez 
i la Sara Yermak són dos dels ballarins i 
coreògrafs de la companyia D’Block però 
en el seu curriculum fi guren altres “clàs-
sics” del Hip-Hop mataroní com Sound 
System Dance Crew. 

Molta gent podria pensar que l’èxit de 
formats televisius com ‘Fama’ és una de 
les claus de la proliferació de l’estètica 
i la música Hip-Hop pels carrers de la 
ciutat. El que molts desconeixen és que 
quan aquests programes de ball encara 

no havien aparegut, a Mataró ja s’estava 
cuinant una petita companyia que, a poc 
a poc, va anar conquistant tant la crítica 
més especialitzada com el públic més 
desconeixedor de les claus d’aquest mo-
viment cultural.

Els origens
En Mario i la Sara recorden que quan ells 
van començar a “tontejar” amb el món 
del Hip-Hop, el panorama del moviment 
cultural a la ciutat i, fi ns i tot, a la co-
marca era molt fl uix. “Hi havia gent com 
Pol i Lluc que eren de la comarca però 



Sound System Dance Crew va ser la primera companyia de Hip-Hop de Mataró

CONTINUA DE LA PÀGINA ANTERIOR

Sara Yermak va fer el curs de Tècnic Su-
perior en Hip-Hop i altres, com en Mario 
i en Cristian, van començar a fer cursos 
d’estiu sobre el tema. 

Per tant, per poder parlar de D’Block i 
la situació actual de la cultura Hip-Hop 
a Mataró, s’ha de parlar obligatòriament 
primer de Sound System Dance Crew, 
grup del que tan la Sara com en Mario i 
en Cristian en van ser membres i encara 
hi estan lligats a diferents nivells. 

Sound System s’ha presentat a multi-
tud de certàmens fi ns aconseguir fer-se 
un nom. Ja en el seu primer campio-
nat d’Espanya, van rebre el premi a 
l’originalitat. L’any següent, van pujar al 
pòdium i ja no en van baixar en gairebé 
cap ocasió. “Al principi tot era molt més 
fàcil perquè només es tractava de ballar, 
no coneixies ningú i no esperaven res de 
tú”, recorda la Sara. “A mesura que et 
fas un nom i vas guanyant competicions 
i seguidors, creix la competència”, afe-
geix en Mario.

Freqüència Hip-Hop 
Alguns del bolos més importants de 
Sound System han estat col·laborant, per 
exemple, amb el festival Dies de Dansa o 
amb La Marató de l’Espectacle de Bar-
celona. Un dels moments que recorden 
més especialment, però, és el seu exitós 
debut al Teatre Monumental. 

Sound System es va presentar al con-
curs de Joves Creadors que organitzava 
el Patronat Municipal de Cultura i van 
resultar dels guanyadors. “Ja havíem 
tingut contactes amb el Patronat però va 
ser llavors quan hi va haver connexió”, 
explica en Mario. “Els va agradar la 
nostra feina, la nostra energia i ens van 
veure amb molt de potencial i joventut”, 
afegeixen. El fruit del premi de Joves 
Creadors va ser ‘19.9 FM, Freqüència 
Hip-Hop’, un espectacle de llarga dura-
da que va omplir el Monumental en les 
seves dues sessions. 

Aquí es va posar una llavor en la seva 
relació amb l’ajuntament que ara, amb 
la seva nova companyia, ja ha donat re-
sultats, com una gira pels instituts de la 
ciutat per a fer demostracions de Hip-Hop 
per als estudiants o uns cursos dins del 
Projecte Butaka que es van quedar petits 
per la gran demanda. “Hi havia 40 places 
i vam acabar tenint una llista d’espera 

“És una etiqueta, donar-li nom a un 
moviment cultural”, explica en Mario. 
Un moviment amb una sèrie de carac-
terístiques pròpies. Hip-Hop són sis 
lletres que engloben la música, el ball 
o les expressions artístiques. Hi ha una 
sèrie de conceptes bàsics que en Mario 
i la Sara van aprendre mentre s’estaven 
formant. L’Mcing, el Djing, el Graffi ti i el 
breakdance o bboying són els 4 elements 
bàsics. Aquestes quatre parets, però, 
s’han anat omplint amb el pas del anys 
i ara es tracta d’un moviment molt més 

Què és el Hip-Hop?

ampli. “És la suma i barreja d’aquests 4 
elements inicials el que coneixem com 
cultura Hip-Hop”, expliquen. Segons la 
seva experiència personal, quan s’entra 
en aquest moviment, s’acostuma a seguir 
al peu de la lletra els cànons de roba i 
música “però a mesura que creixes agafes 
l’estructura i la fas encaixar amb la teva 
forma de ser”. I, a poc a poc, els habitants 
de l’univers Hip-Hop es decanten cap a 
una disciplina o una altra. “No tots rape-
gem, ballem o pintem graffi tis, cadascú 
té una especialitat”, puntualitzen.



D’Block s’encarrega del departament de dansa moderna de l’escola On Stage

de, també, 40 noms”, recorda en Mario. 
Per a ells, el paper de l’ajuntament tam-
bé és part important de l’explosió que el 
món del Hip-Hop està tenint a la ciutat. 
“Donen suport a aquestes activitats i en 
proposen de noves perquè ho volen donar 
a conèixer i aconseguir una alternativa 
pels joves més enllà d’estar tota la tarda 
tirats en una plaça”, analitzen. “La nos-
tra sensació i la de coneguts nostres és 
que la part del Hip-Hop a Mataró està 
molt ajudada”, afegeix la Sara, i conclou: 
“Activitats que abans estaven mal vistes 
perquè es feien on no tocava ara tenen el 
suport de l’ajuntament que et dóna, per 
exemple, parets on fer graffi tis”.

De Sound System a D’Block
Però amb el pas dels anys, com és nor-
mal, tot comença a evolucionar. A mesura 
que Sound System va anar tirant enda-
vant es va veure que, malgrat seguien 
units, hi havia una diferència bàsica 
entre alguns dels membres. “Alguns de 
nosaltres hem tirat per la via professional 
i altres han seguit altres vies i, encara que 
seguim junts, això provoca canvis”, expli-
quen. Sound System segueix actiu i, amb 
el seu nom, ja té una sèrie d’actuacions 
fi rmades. A més, segueixen amb ganes de 
nous reptes. “Aquest any participarem a 
l’Snap Festival, una trobada de coreògrafs 
que es fa a Barcelona”, explica la Sara. 
Malgrat ja no estar a Sound System, però, 
alguns dels membres de D’Block, com en 
Mario o en Cristian, col·laboren també 
amb els seus antics companys.

A mesura que la Sara, en Mario i altres 
membres de Sound System es van anar 
professionalitzant, van anar fent contac-
tes amb gent de la ciutat que es movia en 
el mateix ambient i que, com van veure 
de seguida, havien anat tirant endavant 
paral·lelament. “Vam acabar trobant-nos 
amb els professors de l’escola On Stage 
i ens vam reconèixer com els dos nuclis 
forts de la ciutat en el món del ball”, ex-
plica en Mario. 

El següent moviment el va fer la direc-
tora artística de l’escola, que va proposar 
a alguns dels membres de Sound més en-
caminats cap a l’enseyament, crear una 
companyia juntament amb els professors 
de l’escola. Així va nèixer D’Block, The On 
Stage Company. L’experiència es va ini-
ciar l’any passat i ha acabat agafant tanta 
força que els membres de la companyia 
són els encarregats de Zona D’Block, nom 

amb el que es coneix el departament de 
dansa moderna de l’escola On Stage. 
“Actualment ofertem 14 classes setma-
nals i tenim grups de 30 persones, una 
gran demanda”, analitzen. Precisament, 
D’Block no és una companyia nascuda 
per competir. “Portem 5 anys competint 
amb Sound System i el que ara volem és 
ensenyar”. Per a en Mario i la Sara, po-
der traspassar els seus coneixements als 
alumnes i entrenar-los per anar a compe-
tició és molt important. “Abans erem els 
alumnes i ara volem transmetre el que sa-
bem i volem que els més joves segueixin 
el mateix procés”, expliquen.

D’aquesta manera, podríem dir que 
Mataró té ara dues companyies, és a dir, 

que el panorama és molt més ampli que 
en aquells inicis. A més dels projectes de 
Sound System i de les companyies de joves 
de competició que porten els professors de 
Zona D’Block, la companyia també prepa-
ra espectacles per saltar als escenaris. El 
proper, a estrenar el proper mes de febrer a 
Viladecans, és una versió urbana de la his-
tòria de Romeu i Julieta. “Esperem poder 
portar l’espectacle al Festival Shakespea-
re de l’any vinent”, expliquen il·lusionats. 
El públic de Mataró ja ha demostrat estar 
obert a aquest tipus de productes, tal i com 
desxifra en Mario: “Hi ha una energia molt 
visible, tangent i real. La gent la percep i 
li arriben les emocions clares i ràpides. La 
reacció és molt bona”.

Malgrat no es consideren mal vistos per 
la resta del món de la dansa, l’objectiu 
fi nal que persegueixen D’Block i com-
panyies com la seva també té a veure 
amb els prejudicis. “Ens agradaria poder 
crear obres de teatre i espectacles que 
anessin de gira i fessin temporada en 
un teatre”, explica la Sara. El problema 
que troben és que els teatres i les pro-
ductores no aposten per aquest gènere. 

Objectiu: viure dalt de l’escenari

“El panorama perfecte seria convertir-
nos en una companyia subvencionada 
pel govern i així poder-nos dedicar tota 
la jornada a crear i assajar però amb un 
sou a fi nal de mes”, afegeix en Mario. 
Ells creuen que això s’acabarà aconse-
guint però que queda molta feina per 
fer. “Mentrestant, si treballes com a 
professor, et pots guanyar la vida amb 
el Hip-Hop”, conclouen.  
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21:30 ESCENARIS
22:00 ESPORTS EN XAXA
22:30 CINEMA DE NIT
00:00 DO
01:00 FILMETS
01:30 RESUM DE NOTÍCIES
02:00 PANTALLA OBERTA
04:00 LA FÀBRICA
05:15 ÚLTIMA SESSIÓ
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 NOTICIAS 24H
07.00 MOTOCICLISMO CTO. 
 MDO. GP MALASIA
10.00 PENDENT
12.00 MIRA QUIEN BAILA
14.30 CORAZÓN, CORAZÓN
15.00TELED. 1 + EL TIEMPO
16.00 SESIÓN DE TARDE
18.00 CINE DE BARRIO
21.00 TELED. 2 + EL TIEMPO
21.35 INFORME SEMANAL
22.30 CINE: PENDENT
01.00 CINE: PENDENT
03.00 NOTICIAS 24H
04.00 MOTOCICLISMO CTO. 
 MDO. GP MALASIA

06.00 TELEDEPORTE
07.30 UNED Pr
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06.00 NOTÍCIES 3/24
07.00 AUTOMOBILISME
09.10 CLUB SUPER3
11.05 15 LOVE
11.30 ARRE DEMO
12.05 CRACKÒVIA
12.30 AUTOMOBILISME
13.55 ZONA ZÀPING
14.20 TOT UN MÓN
14.30 TN MIGDIA + EL TEMPS
15.40 TARDA DE CINE: «ETER-
NAMENT JOVE» 1992 Dir.: Steve 
Miner...Int.: Mel Gibson , Jamie 
Lee Curtis... 
17.35 TARDA DE CINE: «DIA-
MANTS PER A L’ETERNITAT» 1971 
Dir.: Guy Hamilton....Int.: Sean 
Connery, Jill St. John... 
19.40 DIAGNÒSTIC ASSASSINAT
20.35 JUST KIDDING
21.00 TN VESPRE + EL TEMPS
21.50 EL PARTIT
00.05 CINEMA: «EL MEXICÀ» 
2003 Dir.: Robert Rodríguez...
Int.: Antonio Banderas , Sal-
ma Hayek... 
01.40 CINEMA: «SHUTTER» 
2004 Dir.:. Banjong Pisantha-
nakun i Parkpoom...Int.: Ananda 
Everingham , Natthaweeranuich 
Thongmee... 
03.10 CINEMA: «LA SEGONA 
NIT DE NOCES» 2005 Dir.: Pupi 
Avati....Int.: Antonio Albanese , 
Neri Marcorè.. 

04.45 RIVIERA
05.35 PENDENT

07.00 EL MEDI AMBIENT
07.05 CURIOS. MÓN ANIMAL
07.10 ELS ÚLTIMS 
 ESPAIS VERGES
08.00 ESCENARIS DE LA 
 CULTURA UNIVERSAL
08.57 MERAVELLES I TRADI - 
 CIONS D L’ÀSIA DEL SUD
09.31 DISCOVERY ATLAS: 
 DESCOBRINT BRASIL
10.19 IMAX
11.00 EUSKAL HERRIA: 
 LA MIRADA MÀGICA
11.23 CÀNON VISIONS
12.17 TR3S C
12.30 ESPORTS 33
20.34 PARLAMENT
20.55 TOT UN MÓN
21.05 RODASONS
21.35 LOTO 6/49
21.40 CINEMA TRES
22.15 SALA 33
23.55 MILLENIUM
01.30 CLÀSSICA
02.20 NYDIA
02.45 RODASONS
03.10 DE LA TERRA
03.20 AVENT. A L NATURAL...
04.05 EL COA: EL RIU DELS 
 MIL GRAVATS
04.55 TÚRMIX ARRELS
05.50 TÚRMIX POP ROCK
06.45 RITMES. CLIP

08:00 RESUM DE NOTÍCIES
08:00 PROGRAM. INFANTIL
10:30 LA TRIBUNA
11:00 RESUM DE NOTÍCIES
11:45 ÚLTIMA SESSIÓ
13:00 CREURE AVUI
13:30 SOLIDÀRIA
14:00 RESUM DE NOTÍCIES
14:30 XS ESPORTS
17:00 LA FÀBRICA
18:15 ESPAI D’ART
18:45 RESUM DE NOTÍCIES
19:30 PANTALLA OBERTA

08.00 CONCIERTOS DE LA 2
09.30 AGROSFERA
10.30 EN LENGUA DE SIGNOS
11.00 PARLAMENTO
12.00 EL CONCIERTAZO
12.50 PALABRA POR PALABRA
13.30 TELEDEPORTE 2 + 
 SORTEO LOTERIA+ LA 2 
 NOTICIAS EXPRES
22.00 ES TU CINE: PENDENT
24.30 LA NOCHE TEMATICA
03.30 CINE CLUB: PENDENT
05.00 TELEDEPORTE

06.00 REPET. DE PROGRAMAS
07.00 JUMANJI
08.00 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 IMPACTO TOTAL
21.00 ANTENA3 NOTICIAS 2
21.45 LOS MÁS DIVERTIDOS 
 DE LA TELE
22.15 CINEMATRIX: PENDENT
00.30 CINE: PENDENT
02.30 ADIVINA QUIÉN 
 GANA ESTA NOCHE

06.30 DRAGON BOOSTER
06.45 EL MUNDO MÁGICO 
 DE BRUNELESKY
07.00 LET’S GO
07.15 ZORRO
07.30 POKEMON
07.45 TRANSFORMERS
 ANIMATED
08.00 CLASIFICACIÓN GRAN 
 PREMIO D FÓRMULA 1: 
 CHINA
09.15 MICHINOKU
10.15 EL COLECCIONISTA 
 (DE IMÁGENES)
12.00 DECOGARDEN
12.30 GRAN HERMANO
15.00 INFORMATIVOS T5
16.00 CINE ON: PENDENT
18.00 ESTÁ PASANDO

dissabte 18 d’octubre
Eternament jove

el
m

és
de

st
ac

at

TV3 - 15.40h.
 El 1939, Daniel McCormick ho té 
tot. Com a pilot de proves acaba 
d’estrenar els B-25 en unes forces 
aèries constituïdes recentment i com 
a home té Helen al costat, el seu amor 
de tota la vida.

TV1

TV2

TV3

Antena 3

Tele 5

TV Mataró

Maresme 
Digital

CANAL 33

Cuatro

La Sexta

Guanyador de la setmana núm.1354 
Per un error involuntari en aquesta 

edició no es va publicar cap anunci amb 
la paraula invertida

Disculpeu les molèsties

18.00 EL FRONTÓN
20.15 PASAPALABRA
20.55 INFORMATIVOS T5
21.30 ESCENAS DE 
 MATRIMONIO
22.15 LA NORIA
02.00 NOCHE DE SUERTE
03.00 EN CONCIERTO
03.30 INFOCOMERCIALES
06.15 FUSIÓN SONORA

07.10 COSAS DE MARCIANOS
07.55 SUERTE POR LA 
 MAÑANA!
08.55 BOLA DE DRAGÓN
11.05 O EL PERRO O YO
13.10 PRESSING CATCH:RAW
14.25 NOTICIAS CUATRO
15.45 HOME CINEMA
18.30 HOME CINEMA
20.55 NOTICIAS CUATRO. 
 INCLUYE SORTEO ONCE
21.30 EL HORMIGUERO 
 FIN DE SEMANA
22.15 CINE CUATRO
00.15 CINE CUATRO
02.00 PAINKILLER JANE
03.30 SOUTH PARK
03.50 JUZGADO DE GUARDIA
04.10 ENREDO
04.30 MARCA Y GANA
05.30 SHOPPING

07.00 LO MEJOR DE LA SEXTA
08.30 APUESTA EN 20”
09.30 NO SABE NO CONTESTA
10.25 HOY COCINAS TÚ
14.20 LA SEXTA NOTÍCIAS
14.55 PADRE DE FAMILIA
15.55 FUTURAMA
17.20 SÉ LO QUE HICISTEIS 
...LA ÚLTIMA SEMANA
20.20 LASEXTA NOTÍCIAS
21.30 PADRE DE FAMILIA
22.00 EL PARTIDO DE LA LIGA 
2008/2009
00.00 POSTPARTIDO
00.30 TODOS AHHH 100
02.15 GANAS DE GANAR
06.00 LO MEJOR DE LA SEXTA
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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
10,00 WEB CAM cap setmana
12,00 MARESME ACTUAL (R)
12,30 EL DEBAT (R)
13,30 L’ENTREVISTA (R)
14,00 TRAÇ (R)
14,30 TMONEGAL (R)
16,00 EN JOC (R)
16,30 CARA B (R)
18,00 MARESME ACTUAL (R)
18,30 INFANTIL XTVL
19,30 LA RETRANSMISIÓ
21,00 MARESME ACTUAL
21,30 AL DIA
22,30 CINEMA
00,30 DO
04,00 MARESME ACTUAL (R)

09.00 LOS LUNNIS+ CINE
12..00 PENDENT
14.30 CORAZÓN, CORAZÓN
15.00 TELED. 1+EL TIEMPO
16.00 SESION DE TARDE
18.00 ESPAÑA DIRECTO
21.00 TELED. 2 + EL TIEMPO
21.55 CINE: PENDENT
24.00 ESPECIAL CINE
02.00 NOTICIES 24H

06.00 TELEDEPORTE
07.30 UNED
08.00 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 Pr
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06.00 NOTÍCIES 3/24
08.00 AUTOMOBILISME
10.50 PENDENT
11.55 AUTOMOBILISME
13.50 POLÒNIA
14.20 TOT UN MÓN
14.30 TN MIGDIA + EL TEMPS
15.40 MINISÈRIE
19.10 DIAGNÒSTIC: ASSAS-
SINAT
20.10 APM? EXTRA
20.30 LA RENTADORA
21.00 TN VESPRE
21.45 30 MINUTS
22.15 VINAGRE
22.45 PEL·LÍCULA: «ENTRE CO-
PES» 2004 Dir.: Alexander Pay-
ne... Int.: Paul Giamatti , Tho-
mas Hayden...
01.00 FISCAL CHASE
02.20 PARLAMENT
02.40 CINEMA: «LA MINI 
S’ESTRENA» 2006 Dir.: Nick 
Guthe... Int: Alec Baldwin, Nik-
ki Reed.. .
04.05 CINEMA: «CASAT AMB 
TOTES» 1990 Dir.: Baz Taylor... 
Int: Judge Reinhold , Casey Sie-
maszko.... 
05.30 RIVIERA

07.00 EL MEDI AMBIENT

07.05 CURIOSITATS DEL 
 MÓN ANIMAL
07.15 ELS ÚLTIMS 
 ESPAIS VERGES
08.05 ESCENARIS DE LA 
 CULTURA UNIVERSAL
08.57 ELS DEFENSORS DE 
 LA NATURA
09.25 CLÀSSICA
10.00 PROGRAMA SINDICAL 
 UGT
10.15 PARLAMENT
10.30 SIGNES DELS TEMPS
11.20 FONAMENTS DE LA FE
11.45 CINEMA 3
12.15 TR3S C
12.30 ESPORTS 33
20.30 QUARTS DE NOU
21.00 NYDIA
21.30 ESPORTS 33
04.00 DE LA TERRA
04.10 ELS DEFENSORS DE 
 LA NATURA
04.35 TÚRMIX CONCERTS
05.35 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 HOQUEI: 
 NOIA – CH MATARÓ
18:30 HANDBOL: 
 ADRIANENC – CJH MATARÓ
20:00 HOQUEI: 
 CH MATARÓ-CANDELÀRIA
21:30 BÀSQUET: PLATGES 
 MATARÓ – SABADELL
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

CANAL 33

12.00 ESCARABAJO VERDE:  
 AZAHAR
12.30 ESPAÑA EN COMUNIDAD
13.00 TELEDEPORTE
20.05 LA 2 NOTICIAS EXPRES
20.10 TRES 14
20.40 PAGINA 2
21.25 EN PORTADA
22.30 CLUB DE FUTBOL
24.00 MOTOGP CLUB
01.00 METROPOLIS
01.30 REDES 2.0
02.00 CINE CLUB: PENDENT
03.30 CINE DE MADRUGADA
04.00 TELEDEPORTE

06.00 REPET. DE PROGRAMAS
07.00 JUMANJI
08.00 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 NUMBERS
21.00 ANTENA3 NOTICIAS 2
21.45 SEXY MONEY
23.15 PENDENT
01.45 POINT PLEASANT
02.30 ADIVINA QUIÉN 
 GANA ESTA NOCHE

06.30 DRAGON BOOSTER
07.00 EL MUNDO MÁGICO 
 DE BRUNELESKY
07.15 LET’S & GO
07.30 ZORRO: GENERACIÓN Z
07.45 POKÉMON
08.00 TRANSFORMER 
 ANIMATED
08.15 CAMPEONATO DE 
 FÓRMULA 1 GP CHINA
11.00 MICHINOKU
12.00 MÁS QUE COCHES 
 COMPETICIÓN
12.30 EL COLECCIONISTA 
 (DE IMÁGENES)
14.15 BRICOMANÍA
15.15 INFORM. TELECINCO
16.00 CINE ON: PENDENT
18.00 ESTA PASANDO

TV2

TV3
Antena 3

diumenge 19 d’octubre
Entre copes

el
m

és
de

st
ac

at

TV3 - 22.45h.
Miles proposa al seu amic Jack de fer 
un viatge per la vall de Santa Ynez com 
a comiat de solter de Jack. El viatge 
consisteix a recórrer en cotxe la vall, 
famosa per les seves vinyes, tot tastant 
els vins de la zona. Entre copa i copa, 
els dos joves parlen...

Tele 5

TV1TV Mataró

Maresme 
Digital

20.15 PASAPALABRA
20.55 INFORM. TELECINCO
21.30 ESCENAS MATRIMONIO
22.30 AÍDA
23.45 GRAN HERMANO
02.00 NOCHE DE SUERTE
03.00 NOSOLOMUSICA
03.30 CÓMO SE RODÓ
04.00 INFOCOMERCIALES
06.15 FUSIÓN SONORA

07.10 COSAS DE MARCIANOS
07.55 SUERTE X LA MAÑANA!
09.00 ZAPPING DE SURFEROS
09.25 BOLA DE DRAGÓN
11.05 O EL PERRO O YO
12.35 PRESSING CATCH
13.50 SUPERLEAGUE FORMULA
16.00 HOME CINEMA
18.30 HOME CINEMA
20.25 NOTICIAS CUATRO+ 
 SORTEO DE LA ONCE
21.30 PEKÍN EXPRESS
23.30 CUARTO MILENIO
01.55 MÁS ALLÁ DEL LÍMITE
02.40 HISTORIAS D LA CRIPTA
03.35 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
14.20 LA SEXTA NOTICIAS
14.55 PADRE DE FAMILIA
15.55 FUTURAMA
16.55 MINUTO Y RESULTADO
17.25 NO TE OLVIDES DE 
 LA CANCIÓN
20.20 LA SEXTA NOTICIES
21.25 SALVADOS
22.20 VIDAS ANÓNIMAS
00.20 MINUTO Y 
 RESULTADO NOCHE
01.30 CRÍMENES IMPERFECTOS
02.30 GANAS DE GANAR
06.00 LO MEJOR DE LA SEXTA

Cuatro

La Sexta
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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)
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 
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 MIRA QUIEN BAILA
24.30 EL CORO DE LA CARCEL
01.45 TELEDIARIO 3
02.00 TVE ES MUSICA
02.30 NOTICIAS 24 HORAS

06.00 PROGRAMA 
 TELEDEPORTE
07.00 LEONART
07.30 LOS LUNNIS 
09.30 AQUI HAY TRABAJO
10.00 AVENTURA DEL SABER
11.15 PENDENT
12.00 ESTA ES MI TIERRA
13.00 COMECAMINOS
15.30 SABER Y GANAR
16.00 GRANDES DOC.
18.00 EN CONSTRUCCION
20.30 LA 2 NOTICIAS EXPRES Pr
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06.00 NOTÍCIES 3/24
08.00 ELS MATINS
13.05 TVIST
14.00 TN COMARQUES+
 EL MEDI AMBIENT
14.30 TELENOTÍCIES MIGDIA 
 + EL TEMPS
15.35 CUINES
15.45 EL COR DE LA CIUTAT
16.25 EL CLUB
18.10 TARDA DE CINE: «PROTO-
COL» 1984 Dir.: Herbert Ross. Int.: 
Goldie Hawn, Chris Sarandon.. 
20.05 BOCAMOLL
20.45 EMPRENEDORS
21.00 TN VESPRE+ EL TEMPS
21.45 CRAKCÒVIA
22.10 VENTDELPLÀ
23.15 ENTRE LÍNIES
23.50 10 CITES
00.15 CINEMA: «VALMONT» 
1989 Dir.: Milos Forman... Int.: Co-
lin Firth , Annette Bening...
02.30 INVASIÓ
03.15 TVIST
04.00 RIVIERA
04.20 EL CLUB

07.00 CLUB SUPER3
09.00 MIC3
09.30 HORITZONS
12.00 MÚSIQUES DEL MÓN
12.10 CLUB SUPER3
13.35 3XL.CAT
15.00 PLANETA TERRA
17.10 CURIOS. MÓN ANIMAL
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
01.20 CÀNON VISIONS
02.20 PALETES

02.50 FUTBOL CAT.
03.15 AGORA
04.30 SEGLE XX
05.20 TÚRMIX CONCERTS
06.20 DE LA TERRA
06.30 EL MEDI AMBIENT
06.35 FORA DEL MAPA

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 DILLUNS, QUE BÉ!
21:30 AUTOINDEFINITS
22:00 CARNET ESPORTIU
23:00 24 H., INFORMATIU
23:45 EL PARTIT DEL MATARÓ:  
CE MATARÓ – CF VILANOVA
01:30 24 H., INFORMATIU
02:15 DILLUNS, QUE BÉ!
02:45 FLAMENQUEJANT
03:15 AUTOINDEFINITS
03:45 CARNET ESPORTIU
04:45 DB  05:45 LA SETMANA
06:15 EL TEMPS DEL PICÓ
06:45 SOBREVENT
07:00 NATURA’T
07:30 DILLUNS, QUE BÉ!

07,25 XICALLA

20.35 BALONCESTO LIGA 
 EUROPEA
22.15 EL CINE DE LA 2:  
 PENDENT+LOTERIA
24.15 NOTICIAS+EL TIEMPO
00.40 OTRAS LA 2. ZOOM NET
01.00 CONCIERTOS D RADIO 3
01.25 CINE DE MADRUGADA
03.00 TVE ES MUSICA
04.00 TELEDEPORTE

06.00 NOTÍCIAS D LA MAÑANA
08.00 SHIN CHAN
08.30 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 TAL CUAL LO CONTAMOS
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
02.30 ADIVINA QUIÉN 
 GANA ESTA NOCHE
05.00 REPET. DE PROGRAMAS

06.30 INFORM. T5 MATINAL
08.30 LA MIRADA CRÍTICA
10.30 PROGR. DE ANA ROSA
14.00 KARLOS ARGUIÑANO 
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

dilluns 20 d’octubre

TV1

TV2

TV3

Antena 3

Tele 5

CANAL 33

TV Mataró

Maresme 
Digital

Cuatro

La Sexta

01.15 C.S.I MIAMI
02.15 NOCHE DE SUERTE
03.15 INFOCOMERCIALES
06.15 FUSIÓN SONORA

07.10 BOLA DE DRAGÓN
09.05 SUERTE X LA MAÑANA!
10.05 EL ZAPPING DE 
 SURFEROS
10.15 ALERTA COBRA
12.15 LAS MAÑANAS DE 
 CUATRO
14.25 NOTICIAS CUATRO
15.35 ENTRE FANTASMAS
17.30 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
00.30 CINE CUATRO
02.30 CUATROSFERA
03.30 MARCA Y GANA
06.00 SHOPPING

06.45 TURNO DE GUARDIA
07.30 TODO EL MUNDO 
 QUIERE A RAYMOND
07.55 EL REY DE QUEENS
08.30 TELETIENDA
09.00 DESPIERTA Y GANA
10.00 SALUD A LA CARTA
10.25 SÉ LO QUE HICISTÉIS...
12.00 CRÍMENES 
 IMPERFECTOS
14.20 LASEXTA NOTÍCIAS
14.55 PADRE DE FAMILIA
15.25 SE LO QUE HICISTEIS...
17.05 LA TIRA
18.05 CASO ABIERTO
19.00 JAG: ALERTA ROJA
20.55 LASEXTA NOTÍCIAS
21.30 EL INTERMEDIO
22.15 CINEMA: PENDENT
00.00 BUENAFUENTE
01.15 ENTOURAGE
02.15 GANAS DE GANAR
06.00 LO MEJOR DE LA SEXTA 
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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 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 HEREDEROS
23.45 PENDENT
00.55 SUPERVIVIENTES
01.45 TELEDIARIO 3
02.00 TVE ES MUSICA
02.30 NOTICIAS 24H

06.00 TELEDEPORTE
07.00 LEONART
07.30 LOS LUNNIS
09.30 AQUÍ HAY TRABAJO
10.00 AVENTURA DEL SABER
11.15 PENDENT 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 «L’ESCALA 
DE CARGOL» 1975 Dir.: Peter Co-
llinson. Int.: Jaqueline Bisset, 
Christopher Plummer... 
20.05 BOCAMOLL
20.45 EMPRENEDORS
21.00 TN VESPRE + EL TEMPS
21.45 ALGUNA PREGUNTA MÉS
22.10 VENTDELPLÀ
23.15 JUSTÍCIA
00.15 CINEMA «L’OMBRA DE LA 
POR» 2004 Dir.: Rich Cowan. Int.: 
Matt Davis, James Spader... 
01.50 INVASIÓ
02.35 CINEMA « A RÓZSA ÉNE-
KEI» 2003 Dir.: Andor Szilá-
gyi. Int.: Franco Castellano, Da-
vid Zum.
04.15 EL CLUB

07.00 CLUB SUPER 3
09.00 MIC3
09.30 HORITZONS
12.00 MÚSIQUES DEL MÓN
12.10 CLUB SUPER3
13.35 3XL.CAT
15.00 PLANETA TERRA
17.10 CURIOS. MÓN ANIMAL
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 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 POEMES VISUALS
06.10 AVENT. A LA NATUR...

08:00 24 HORES
08:30 BA-BA
08:45 QUÈ, NON?
09:00 U100’S
09:30 DILLUNS, QUE BÉ!
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 U100’S
13:00  ÒRBITA MÚSICA
13:30 MUNTANYES D’AVENT.
14:00 24 H., INFORMATIU
14:45 DILLUNS, QUE BÉ!
15:15 CARNET ESPORTIU
16:15 EL PARTIT DEL MATARÓ
18:00 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
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
06:15 NATURA’T
06:45 ESCENARIS
07:15 BANDA SONORA

12.00 ESTA ES MI TIERRA
13.00 COMECAMINOS
15.30 SABER Y GANAR
16.00 GRANDES DOCUMENT...
18.00 EN CONSTRUCCIÓN
20.30 LA 2 NOTICIAS EXPRES
20.35 SMALLVILLE
21.30 SORTEO BONOLOTO
21.35 PENDENT
22.45 NOTICIAS+EL TIEMPO
00.30 TRAS LA 2. 
 CAMARA ABIERTA
00.50 CONCIERTOS D RADIO3
01.15 CINE DE MADRUGADA
02.45 TVE ES MUSICA
03.45 TELEDEPORTE

06.00 NOTICIAS D LA MAÑANA
09.00 ESPEJO PÚBLICO
12.30 RULETA DE LA SUERTE
14.00 LOS SIMPSON
15.00 NOTICIAS 1+EL TIEMPO
16.00 LA LOLA
17.00 TAL CUAL LO CONTAMOS
19.00 EL DIARIO
20.00 CHAMPIONS: 
 JUVENTUS-R. MADRID
22.30 TERRITORIO 
 CHAMPIONS
23.00 CAZADORES D HOMBRES
00.45 RASTRO DEL CRIMEN
02.30 SUPERNOVA
05.00 REPET. DE PROGRAMAS

06.30 INFORM. T5 MATINAL
08.30 LA MIRADA CRÍTICA
10.30 EL PROGR.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 
 Y VICEVERSA
17.00 GRAN HERMANO
17.30 YO SOY BEA
18.30 ESTÁ PASANDO
20.15 PASAPALABRA
20.55 INFORMATIVOS T5
21.30 GRAN HERMANO
02.00 NOCHE DE SUERTE

dimarts 21 d’octubre

TV1

CANAL 33

TV2

TV3

Antena 3

Tele 5

TV Mataró

Maresme 
Digital

La Sexta

03.15 INFOCOMERCIALES
06.15 FUSIÓN SONORA

07.15 BOLA DE DRAGÒN
09.00 SUERTE POR LA 
 MAÑANA!
10.05 EL ZAPPING DE 
 SURFEROS
10.15 ALERTA COBRA
12.15 LAS MAÑANAS DE 
 CUATRO
14.25 NOTICIAS CUATRO
15.35 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
23.15 CINCO HERMANOS
01.05 CROSSING JORDAN
01.50 CUATROSFERA
03.00 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 SALUD A LA CARTA
10.25 DOCUMENTALES
12.00 CRÍMENES 
 IMPERFECTOS
14.20 LASEXTA NOTÍCIAS
14.55 PADRE DE FAMILIA
15.25 SÉ LO QUE HICISTEIS...
17.05 LA TIRA
18.05 CASO ABIERTO
19.00 JAG: ALERTA ROJA
20.55 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

Cuatro
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04:45 FREAKY SHOW
05:00 PANTALLA OBERTA
07:00 SIT U VOLS
07:30 MUNTANYES D’AVENT

07,25 XICALLA
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
22.30 GUANTE BLANCO
00.30 59 SEGUNDOS
01.45 TELEDIARIO 3
02.00 TVE ES MUSICA
02.30 NOTICIAS 24H

06.00 TELEDEPORTE
07.00 LEONART 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
18.30 TARDA DE CINE: «CONS-
PIRACIÉ DE SILENCI»1954 Dir.: 
John Sturges....Int : Spencer Tra-
cy, Robert Ryan... 
20.05 BOCAMOLL
20.45 EMPRENEDORS
21.00 TN VESPRE + EL TEMPS
21.45 SENSE EMBUTS
22.15 PENDENT
23.40 NIP/TUCK
00.35 PEL·LÍCULA«UN PONT 
SOBRE EL RIU DANUBI » 2002 
Dir.: Géza Bereményi... Int.: Káro-
ly Eperjes , Irina Latchina..
02.15 INVASIÓ
03.00 TVIST
03.45 RIVIERA
04.10 EL CLUB

07.00 CLUB SUPER 3
09.00 MIC3
09.30 HORITZONS
12.10 CLUB SUPER 3
13.35 3XL.CAT
15.00 PLANETA TERRA
15.50 CURIOS.  MÓN ANIMAL
16.00 SESSIÓ DE PREGUNTES 
AL PRESIDENT DE LA 
 GENERALITAT
16.40 PLANETA TERRA
17.10 CURIOSITATS DEL 
 MÓN ANIMAL
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 QUÈQUICOM

21.55 LOTO 6/49
22.05 CRONOS
23.05 MATERIAL SENSIBLE
23.35 TALLER DOC
00.20 LOOPS!
00.45 CÀNON MITES
01.35 PALETES
02.05 QUÈQUICOM
02.30 CRONOS
03.25 MATERIAL SENSIBLE
03.50 TALLER DOC
04.30 LOOPS!
04.55 TÚRMIX CLÀSSICS
06.00 EL MEDI AMBIENT
06.05 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 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: 
 EL ARCA DE ORO
17:30 AUTOINDEFINITS
18:00 LA MALLA
18:30 BABA  18:45 QUÈ NON?
19:00 E.S.O
19:30 ESPORTS EN XARXA
20:00 SOBREVENT
20:15 24 H., INFORMATIU
21:00 LA TRIBUNA
21:30 CIUTADELLA
22:00 24 HORES
22:30 PANTALLA OBERTA: 160  
 ANYS DEL PRIMER TREN
00:30 LA CUA DEL DIA
01:30 24 HORES
02:15 LA TRIBUNA
02:45 PATI LATINO
03:15 CIUTADELLA
03:45 PASSAPORT

07.30 LOS LUNNIS
09.30 AQUÍ HAY TRABAJO
10.00 AVENTURA DEL SABER
11.15 PENDENT
12.00 ESTA ES MI TIERRA
13.00 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 PERDIDOS
23.30 PLUTON BRB NERO
24.00 NOTICIAS+EL TIEMPO
00.30 TRAS LA 2. MIRADAS 2
00.50 ZONA DOCUMENTAL
02.00 CINE DE MADRUGADA
03.30 TVE ES MUSICA
04.30 TELEDEPORTE

06.00 NOTICIAS D LA MAÑANA
09.00 ESPEJO PÚBLICO
12.30 RULETA DE LA SUERTE
14.00 LOS SIMPSON
15.00 NOTICIAS 1+EL TIEMPO
16.00 LALOLA
17.00 TAL CUAL LO CONTAMOS
19.00 EL DIARIO
20.15 VEN A CENAR CONMIGO
21.00 NOTICIAS + EL TIEMPO
21.45 AL PIE DE LA LETRA
22.15 EL INTERNADO
00.00 GPS TESTIGO DIRECTO
01.30 TERRIT. CHAMPIONS
02.30 CAMP. EUROPEO D PÓKER
03.15 SUPERNOVA
05.00 REPET. DE PROGRAMAS

06.30 INFORM. T5 MATINAL
08.30 LA MIRADA CRÍTICA
10.30 EL POGR. DE 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

dimecres 22 d’octubre

TV1
CANAL 33

TV2

TV3

Antena 3

TV Mataró

Maresme 
Digital

La Sexta

Tele 5

20.55 INFORMATIVOS T5
21.30 CAMERA CAFÉ
22.15 HOSPITAL CENTRAL
00.15 PENDENT
02.00 AQUÍ SE GANA
03.15 INFOCOMERCIALES
06.15 FUSIÓN SONORA

07.15 BOLA DE DRAGÓN
09.05 SUERTE X LA MAÑANA!
10.10 ZAPPING DE SURFEROS
10.15 ALERTA COBRA
12.15 MAÑANAS DE CUATRO
14.25 NOTICIAS CUATRO
15.35 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
01.15 WEEDS
02.15 CUATROSFERA
03.00 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 SALUD A LA CARTA
10.25 DOCUMENTALES
12.00 CRÍMENES IMPERFECTOS
14.20 LA SEXTA NOTICIAS
14.55 PADRE DE FAMILIA
15.25 SÉ LO QUE HICISTEIS...
17.05 LA TIRA
18.05 CASO ABIERTO
19.00 JAG: ALERTA ROJA
20.55 LA SEXTA NOTICIAS
21.30 EL INTERMEDIO
22.15 CAIGA QUIEN CAIGA
00.00 BUENAFUENTE
01.15 EL REY DE LA COLINA
02.15 GANAS DE GANAR
06.00 LO MEJOR DE LA SEXTA 

Cuatro
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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
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
18.00 ESPAÑA DIRECTO
20.00 GENTE
21.00 TELED. 2+ EL TIEMPO
22.00 CUÉNTAME CÓMO PASÓ
23.40 EN NOCHES COMO ESTA
00.45 REPOR
01.45 TELEDIARIO 3
02.00 TVE ES MUSICA
02.30 NOTICIAS 24H

06.00 TELEDEPORTE
07.00 LEONART
07.30 LOS LUNNIS
09.30 AQUÍ HAY TRABAJO
10.00 AVENTURA DEL SABER
11.15 PENDENT
12.00 ESTA ES MI TIERRA
13.00 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
18.35 TARDA DE CINE: «LILÍ» 
1953 Dir.: Charles Walters.... Int.: 
Leslie Caron , Mel Ferrer... 
20.05 BOCAMOLL
20.45 EMPRENEDORS
21.00 TN VESPRE+ EL TEMPS
21.45 CAÇADORS DE BOLETS
22.15 POLÒNIA
22.55 CHUCK
23.45 LLEGENDES URBANES
00.40 PEL-LÍCULA: «MORT A LA 
XARXA» 1999 Dir.: Michael Ka-
ren.... Int.: Katja Woywood , Pe-
ter Sattmann.... 
02.15 INVASIÓ
03.45 RIVIERA
04.10 EL CLUB

07.00 CLUB SUPER 3
09.00 MIC3
09.30 HORITZONS
12.10 CLUB SUPER 3
13.35 3XL.CAT
15.00 PLANETA TERRA
17.10 CURIOSITATS DEL 
 MÓN ANIMAL
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
20.25 BÀSQUET
22.35 TEMPS D’AVENTURA
23.05 L’HORA DEL LECTOR
00.00 SPUTNIK
01.00 CÀNON ART
01.50 TONS
02.05 TEMPS D’AVENTURA
02.30 L’HORA DEL LECTOR

03.20 SPUTNIK
04.20 TÚRMIX ARRELS
05.15 DE LA TERRA
05.35 EL MEDI AMBIENT
05.40 AMOR DE LEJOS
06.10 AVENTURES A L NATU...

08:00 24 HORES
08:30 BA-BA
08:45 QUÈ, NON?
09:00 ESO
09:30 LA MALLA
10:00 BANDA SONORA
10:30 LA TRIBUNA
11:00 24 H., INFORMATIU
11:45 SI TU VOLS
12:00 BA-BA
12:15 QUÈ, NON?
12:30 ESO
13:00 PASSAPORT
14:00 24 H., INFORMATIU
14:45 LA TRIBUNA
15:15 PANTALLA OBERTA: 
160 ANYS DEL PRIMER TREN
17:45 CIUTADELLA
17:15 SI TU VOLS
18:00 CONNECTATS
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 ESPAI D’ART
21:30 VA DE CASTELLS
22:00 LA FÀBRICA
23:15 24 H., INFORMATIU
00:00 BANDA SONORA
00:30 LA NIT
01:30 BAD MUSIC
02:00  24 H.         02:45  DO
03:45 BAD MUSIC
04:45 ESCENARIS
05:15 FILMETS
05:45 MUNTANYES D’AVENT
06:15 RODAMÓN
06:45 LA FÀBRICA

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

16.00 GRANDES DOC.
18.00 EN CONSTRUCCION
20.30 LA 2 NOTICIAS EXPRES
20.35 SMALLVILLE
21.30 LOTERIA DIARIA
21.35 SOBRENATURAL
22.30 NO DISPAREN 
 AL PIANISTA
23.20 PADDOCK GP
00.00 NOTICIAS + EL TIEMPO
00.30 TRAS LA 2. 
 ZOOM TENDENCIAS
00.50 DIAS DE CINE
02.00 CONCIERTOS D RADIO3
02.25 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 TAL CUAL LO CONTAMOS
19.00 EL DIARIO
20.15 VEN A CENAR CONMIGO
21.00 ANTENA 3 NOTICIAS 2
21.45 AL PIE DE LA LETRA
22.15 EL PELICULÓN
00.00 360 GRADOS
02.30 SUPERNOVA
05.00 REPET. 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 Diario
17.30 YO SOY BEA
18.30 ESTÁ PASANDO
20.15 PASAPALABRA
20.55 INFORMATIVOS T5
21.30 ESCENAS MATRIMONIO
22.15 SIN TETAS NO  
 HAY PARAÍSO
00.15 EL JUEGO DE TU VIDA
02.00 AQUÍ SE GANA

dijous 23 d’octubre 

CANAL 33

TV3

Antena 3

Tele 5

TV Mataró

Maresme 
Digital

03.15 INFOCOMERCIALES
06.15 FUSIÓN SONORA

07.15 BOLA DE DRAGÓN
09.05 SUERTE POR 
 LA MAÑANA!
10.10 EL ZAPPING DE 
 SURFEROS
10.15 ALERTA COBRA
12.15 LAS MAÑANAS DE 
 CUATRO
14.25 NOTICIAS CUATRO
15.35 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
00.05 DEXTER
02.05 CUATROSFERA
03.00 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 SALUD A LA CARTA
10.25 DOCUMENTALES
12.00 CRÍMENES
 IMPERFECTOS
14.20 LA SEXTA NOTICIAS
14.55 PADRE DE FAMILIA
15.25 SÉ LO QUE HICISTEIS...
17.05 LA TIRA
18.05 CASO ABIERTO
19.00 JAG: 
 ALERTA ROJA
20.55 LA SEXTA NOTICIAS
21.30 EL INTERMEDIO
22.15 BONES
00.00 BUENAFUENTE
01.15 THE OFFICE
02.15 GANAS DE GANAR
06.00 LO MEJOR DE LA SEXTA 

La Sexta

TV2

TV1

Cuatro
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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
24.00 COMANDO ACTUALIDAD
01.50 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 UNED
11.15 PENDENT
12.00 ESTA ES MI TIERRA 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
18.30 TARDA DE CINE: «EL TREN 
DELS ESPIES» 1979 Dir.: Mark 
Robson... Int .: Lee Marvin, Lin-
da Evans... 
20.05 BOCAMOLL
20.45 EMPRENEDORS
21.00 TN VESPRE + EL TEMPS
21.45 ZONA ZÀPING
22.20 LA GRAN PEL·LÍCULA
00.35 PEL·LÍCULA
01.45 PEL·LÍCULA:«RISC » 2004 
Dir.: Jack Ersgard... Int .: Matthew 
Settle , Fay Masterson..
03.25 INVASIÓ
04.10 EL CLUB

07.00 CLUB SUPER 3
09.00 MIC3
09.30 HORITZONS
12.10 CLUB SUPER 3
13.35 3XL.CAT
15.00 PLANETA TERRA
17.10 CURIOS. MÓN ANIMAL
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
22.50 EN CLAU DE VI
23.55 EL DOCUMENTAL
01.00 CÀNON LLETRES
01.50 TONS
02.05 A PAGÈS
02.30 THALASSA

03.15 EN CLAU DE VI
04.15 EL DOCUMENTAL
05.15 TÚRMIX POP ROCK
06.10 DE LA TERRA
06.30 MERAVELLES I TRADI-
CIONS DE L’ÀSIA DEL SUD

08:00 24 H., INFORMATIU
08:30 BA-BA
08:45 QUÈ, NON?
09:00 U100’S
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 U100’S
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 U100’S
19:30 ESPORTS EN XARXA
20:00 SOLIDÀRIA
20:15 24 H., INFORMATIU
21:00 CREURE AVUI
21:30 ÚLTIMA SESSIÓ
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
06:30 ÚLTIMA SESSIÓ
07:30 AUTOINDEFINITS

13.00 PENDENT
14.00 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
00.55 LA 2 NOTICIAS EXPRES
01.00 LA MANDRAGORA
01.40 CINE DE MADRUGADA
03.30 CINE DE MADRUGADA
04.30 TVE ES MUSICA
05.30 TELEDEPORTE

06.00 NOTICIES D LA MAÑANA
09.00 ESPEJO PÚBLICO
12.30 RULETA DE LA SUERTE
14.00 LOS SIMPSON
15.00 NOTICIAS 1+EL TIEMPO
16.00 LALOLA
17.00 TAL CUAL LO CONTAMOS
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 EL PROGR. D ANA ROSA
14.00 KARLOS ARGUIÑANO 
14.30 INFORMATIVOS T5
15.30 ESCENAS MATRIMONIO
16.15 MUJERES, 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 ESCENAS MATRIMONIO
22.15 EL COMISARIO
01.45 EL COLECCIONISTA (DE 
IMÁGENES NOCHE)
02.00 NOCHE DE SUERTE
03.00 MÁS QUE COCHES
03.30 EN CONCIERTO

divendres 24 d’octubre

CANAL 33

TV2

TV3

Antena 3

Tele 5

Maresme 
Digital

TV1

04.00 INFOCOMERCIALES
06.15 FUSIÓN SONORA

07.15 BOLA DE DRAGÓN
09.05 SUERTE X LA MAÑANA!
10.10 ZAPPING DE SURFEROS
10.15 ALERTA COBRA
12.15 MAÑANAS DE CUATRO
14.25 NOTICIAS CUATRO
15.35 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 AJUSTE DE CUENTAS
22.30 CALLEJEROS
00.10 GENTE 
 EXTRAORDINARIA
02.00 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 SALUD A LA CARTA
10.25 DOCUMENTAL
12.00 CRÍMENES 
 IMPERFECTOS
14.20 LA SEXTA NOTICIAS
14.55 PADRE DE FAMILIA
15.25 SÉ LO QUE HICISTEIS...
17.05 LA TIRA
18.05 CASO ABIERTO
19.00 JAG: ALERTA ROJA
20.55 LA SEXTA NOTICIAS
21.30 EL INTERMEDIO
22.15 NAVY: 
 INVESTIGACIÓN 
 CRIMINAL
00.45 TODOS AHHH CIEN
01.50 CRÍMENES 
 IMPERFECTOS
02.15 GANAS DE GANAR
06.00 LO MEJOR DE LA SEXTA

Cuatro

La Sexta

TV Mataró





L’espai d’art Enblanc, -que podem 
trobar al carrer Lepanto de Mataró-, 
presenta del 3 al 22 d’octubre una 
mostra de l’artista sabadellenc Ra-
món Torruella i Bayes.

La pintura de Torruella esdevé un 
alè d’aire fresc amb la tècnica. Satu-
rats d’obres i obres que utilitzen l’oli, 
els acrílics, l’aquarel·la, etc., sobta 
un artista que s’atreveix a utilitzar 
bolígraf de diversos colors aconse-
guint un treball acurat i minuciós.

Ramón Torruella, delineant de 
professió, crea unes trames perfectes 
de colors recolzades amb el negre, 
les textures aconseguides recorden i 
molt l’art del gravat.

Algú pot pensar que aquest tipus 
d’obra pot resultar infantil, capricio-
sa i alhora banal.  No és així, Ramón 
Torruella conjumina magistralment 
el domini tècnic, el simbòlic i 
l’expressiu. 

Amb un currículum rellevant, amb 
exposicions dins i fora de Catalunya, 
Ramón Torruella és d’aquells artis-
tes amb projecció de futur, que cal 
seguir, perquè a diferència de molts 
altres ens presenta quelcom nou, 
genuí i que s’aparta d’allò vist.

Encoratjar, fi nalment, l’obertura 
de nous espais expositius com és 
el cas de l’espai Enblanc. La nostra 
ciutat es troba mancada d’aquests 
espais i sempre és bo valorar inicia-
tives com aquesta amb una progra-
mació seriosa i variada.

…Ramon Torruella

ÀLVAR SÁEZ I PUIG
Historiador de l’Art

sempre et quedarà internet





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
COMPRO ANTIGUEDADES. 667.569.393
VENDO MAZDA X5. Año 99. 7.500€. Im-
pecable. 660.64.55.44
VENC MOBLES BOTIGA. Taulells, vi-
trinas, prestatgeries. Preu convenir. 
670.20.00.28
ANUNCIOSMATARO.COM Anuncios gratis. 
Coches.
DORMITORI COMPACTE. Bona qualitat i 
estat. Bon preu. 93.799.21.99
VENDO CAMA COMPLETA. Buen estado. 
105x108cm. 690.79.59.69
VENDO POR CIERRE. Maquinaria y acceso-
rios. Tienda pollos a l’ast. 622.003.633
VENDO 2 ACCIONES C.N. Mataró. 165€/
unidad. 696.30.92.63
VENC DOS ARCONS FRIGORIFICS bon preu. 
609.304.621

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. Tarradellas. 
Bloque de 3 vecinos. Apto. 2 dor. Terraza 
a nivel de 15 m2. comedor amplio y poli-
valente. Cocina reformada con zona office. 
Baño reformado. Ideal como 1ª vivienda, 
como un alquiler. Entrega inmediata. 
189.500€/(31.5) 650.91.57.78 Dani
PISO VENTA LA ROCA. Planta baja, 2 ha-
bitaciones. Suelo parquet. Piscina y tenis 
comunitario. 669.58.78.08
VENC PÀRQUING. Avda. Recoder (cotxe 
petit). 93.799.17.29 de 20 a 22h.
VENTA/ALQUILER, GATASSA. Piso 50m2., 
2  habitaciones. Luz todo el día. 170.000€
compra / 700€alquiler. 609.80.66.72
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
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
ARGENTONA. CAN BARRAU. Casa adosa-
da impecable, obra nova recent, 292m2, 
acabats excepcionals, ascensor. Directe 
constructor. 500.000€. O lloguer opció 
compra 655.316.910
BARCELONA, PUTXET-S. Gervasi, àtic en 
venda 60m2. Terrassa amb vistes mar i 
muntanya. 285.000€. 607.651.803.

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 Plaça Nova, 8

Compra - Venda        



ÚLTIM DÚPLEX. Ideal inversors. A Pl. 
Cuba, 2 hab. +terrassa. Directe cons-
tructor. Preu taxació: 334.500€. Preu: 
250.000€. 655.31.69.10 
PIS C/BIADA 70M2. 3hab. Tot reformat. 
217.000€. 666.56.02.85
LOCAL RECIEN REFORMADO. Ideal nego-
cio. 690.114.702
PÀRQUING EN VENDA 37m2 (2-3 cotxes). 
C/ Cooperativa 80.000€. 607.651.803
PIS EN VENDA. 90m2., 3hab., 2 banys, 
a.a., calefacció, vistes al mar, terrasssa. 
Impeclable. C/ Jaume Recoder 300.000€. 
628.785.369

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
DESPATX 60M2. Balcons al C/Nou, davant 
Robafaves. Pintat, llum, aigua. 500€/mes. 
639.73.48.05 Particular.
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
ES TRASPASSA CAFETERIA per jubilació. 
Nou Parc Central. Mataró. 627.986.748 
/627.986.754
TRASPASO BAR 625.90.53.82
ALQUILO HABITACIÓN a chico en el centro. 
Exterior. 250€. 653.682.015
LOCAL ES LLOGA. 200m2. 650€/mes. 
93.798.81.96
ALQUILO 1er. PISO sin ascensor en Cer-
danyola (Mataró), 90m2, 3hab., 1 baño 
y terraza 64m2 con habitación trastero. 
650€. 93.790.56.79 de 9 a 13h.
SE ALQUILA HABITACIÓN Cerdanyola. 
662.104.007
SE TRASPASA BAR ROCABLANCA. Intere-
sados 658.90.81.07
A L Q U I L O  H A B I T A C I Ó N  a  c h i c a . 
650.604.941

Compra - Venda
Immobiliària        



LLOGO PIS HAVANA. 93.790.32.61
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
LLOGO TRASTER Mataró. 627.422.072
A L Q U I L O  P A R K I N G  c / Ve l á zque z . 
93.799.11.25
LLOGO HABITACIÓ Mataró-centre. Dret tot 
triplex. 690.855.524
ALQUILO HABITACIÓN. 662.549.263
ALQUILO HABITACIÓN. 654.107.656
ALQUILO HABITACIÓN. 93.512.60.56
URGE TRASPASAR BAR. 666.85.94.14
A L Q U I L O  H A B I T A C I Ó N .  M a t a r ó . 
696.32.62.64
ALQUILO P ISO AMUEBL ADO  en Cer-
danyola (Mataró), 65m2, más terraza 
de 16m2, 2hab., todo exterior. 700€. 
663.19.68.49
ALQUILO PISO AMUEBLADO en Molinos 
(Mataró), 75m2, 3hab., todo exterior. 
700€. 663.19.68.49
ALQUILO PISO AMUEBLADO en Molinos 
(Mataró), 78m2, 3hab., todo exterior. 
800€. 663.19.68.49
ALQUILO DÚPLEX, Mataró centro, obra nue-
va, 65m2, + 16 de terraza, 2hab. 2 baños, 
parking opcional. 800€. 663.19.68.49
ALQUILO PISO AMUEBLADO en Vilassar de 
Mar, 110m2, 4hab., todo perfecto, 800€. 
663.196.849
SE TRASPASA OFICINA en Cerdanyola, 
Mataró. Completamente equipasa, aire 
acondicionado, suelos de gres, separado-
res de dominio, fotocopiadoras, fax, mo-
biliario, etc. 6.000€. Alquiler económico. 
651.862.517
SE TRASPASA BAR Rocablanca. Interesa-
dos 658.90.81.07
SE TRASPASA, SE VENDE o se alquila snack 
bar. Ctra. De Mata 87. 691.241.028
ALQUILO HAB. TRIPLE. 18m2., más balcón 
y baño. Cinco minutos a pie de estación. 
Vistas mar. 400€. Sra. Núria. Sólo muje-
res. 617.97.99.87
TRASPASO BAR. Frente futuro Corte In-
glés. 626.608.518
SE A L QUIL A  PISO en Rocablanca. 
659.49.48.10

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 SEÑORA limpieza. Española. 
Referencias. 93.757.29.59
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
WWW.TUNEGOCIO-DESDECASA.COM
BUSCO TREBALL de ferrer, amb experièn-
cia. 679.89.45.54 /93.757.51.22
NECESITO MASOVERO con experiencia en 
conejos para granja y finca en Argentona. 
93.237.78.98
CHICO BUSCA cualquier trabajo serio. 
666.611.183
CHICO BUSCA cualquier trabajo serio. 
628.63.43.18
ME OFREZCO para cuidado de niños o 
persona mayor. 687.665.743
SE DA FAENA owerlock, 2 agujas. Para 
casa. 93.799.05.46
SE PRECISA PROFESOR autoescuela. 
619.465.908
MODISTA CON EXPERIENCIA busca tra-
bajo. Para hacer arreglos en tiendas o en 
casa. 93.799.96.48 /656.63.59.08
JASSAN SE OFRECE como jardinero, 
chofer, pintor o cualquier trabajo digno, 
no importa horario, inclusive sábados y 
domingos.  Tengo papeles. 93.759.78.89 
/649.78.74.18 /616.86.51.86
MANUEL SERRANO peluquerías. Pre-
cisa oficiales y ayudantes para Mataró. 
Llamar al 93.849.74.16 Horario 9:00h. 
-14:00h.
SEÑORA 37AÑOS. Se ofrece cuidado niños, 
personas mayores. tardes. Experiencia. 
663.65.42.85
SE OFRECE CHICA para limpieza. Por ho-
ras (flexibilidad horario). 627.833.848 
/93.510.46.13
TALLER DE PUNTADAS decorativas. Busca 
trabajo: Multiagujas goma canilla, nido 
abeja, manta, diente rata, lorzas, plisado, 
puntet, zig-zag, lentejuelas, cenefas… 
93.799.75.08
CHICO BUSCA FAENA. 627.71.13.26

Treball       
Traspassos 
Lloguers        



CHICO BUSCA cualquier trabajo serio fin 
de semana. 628.53.54.55
CHICA HACE LIMPIEZA por horas. Expe-
riencia. 671.88.05.94
C O R TA D O R BU S C A t r a b a j o ,  de su 
oficio o ayudante cualquier trabajo. 
697.264.194 
B U S C O  T R A B A J O  l i m p i e z a . 
635.99.81.65
SE PRECISAN OFICIALAS owerlock y repun-
te. Zona Rocafonda. 93.790.74.66
CHICO BUSCA CUA L QUIER  trabajo. 
628.63.43.18
CHICO BUSCA TRABAJO cualquier horario. 
630.479.329
B U S C O  T R A B A J O  l i m p i e z a . 
635.82.99.51
B U S C O  T R A B A J O  c o r t a d o r . 
93.790.68.79
SEÑORA BUSCA TRABAJO, limpieza, cui-
dado personas mayores/niños, restauran-
te… 657.026.848
TA L L E R  B U S C A  F E I N A  confecc ió . 
678.108.761
DIBUJANTE DISEÑADORA GRÁFICA. Para 
estampación textil, rotulaciones, publici-
dad, etc… Freehand, Photoshop, Linux. 25 
años experiencia, referencias. Se ofrece. 
696.30.92.63 
SE NECESITA OFICIALAS owerlock, boras, 
repunte. 93.757.87.74
SEÑOR A BU SCA t r ab a jo  l impieza. 
662.575.582
CHICA SE OFRECE para cuidar niños, personas 
mayores. 600.689.057 /667.803.682
CHICO ESPAÑOL. Catalán/inglés perfec-
to. Se ofrece para cuidado señor mayor. 
626.799.248 /93.790.91.70
CHICA BOLIVIANA busca trabajo limpie-
za interina. Con papeles. 690.117.684 
/93.790.91.70
SEÑORA BOLIVIANA busca trabajo lim-
pieza interina. Cuidado personas mayores 
fina, de lunes a viernes. Con papeles 
690.117.684 /93.790.91.70
ES REQUEREIX auxiliar higienista per 
clínica dental a Mataró. Necessaris co-
neixements administratius, experiència 
demostrable. 658.192.759
CHICA SE OFRECE para trabajar en casa 
particular de lunes a viernes. Tardes. 
93.513.60.56
SEÑOR A BU SCA t r ab a jo  l impieza. 
610.538.947
LIMPIEZA. Cuidar Ancianos. 697.974.699
LIMPIEZA. Cuidar Ancianos. 663.480.443
SE OFRECE CHICA limpieza. Experiencia. 
661.396.482 
CH IC A  BU S C A T R A B A JO  l impieza. 
655.61.75.10
LIMPIO CASAS por horas. Mañanas. 
638.185.322 
SE OFRECE SEÑORA para limpieza tanto 
casas o locales. 663.388.787
MULTINACIONAL. BUSCA comerciales con 
experiencia. Incorporación inmediata. Don 
de gentes. Buen ambiente laboral.  Ganas 
de aprender. Entrevista con: Sr. Belmonte 
639.885.369
TRABAJADORA EFICAZ. Buena presencia, 
20 años. Se ofrece para cuidar personas 
mayores, niños, tareas domésticas. Mataró 
y alrededores. 667.43.77.81
SEÑOR A ESPAÑOL A  busca trabajo. 
680.760.305

Treball       



S E Ñ O R A  b u s c a  t r a b a j o  l impieza. 
687.213.924
CHICO BUSCA cualquier tipo de trabajo. 
659.756.207
INGLÉS/ALEMÁN/RUSO hablado y escri-
to. Chica busca cualquier trabajo serio. 
619.50.11.41
BUSCO TRABAJO. Lunes –jueves mañanas. 
628.614.585
LIMPIEZA CASAS, residencias, restauran-
tes. 664.859.562
SEÑORA BUSCA TRABAJO, limpieza, cuidar 
personas mayores, niños. 636.670.913
CHICA PARAGUAYA busca trabajo por 
horas. Disponibilidad tardes. Buenas re-
ferencias. 620.376.830
CHICO PARAGUAYO busca trabajo. Dispo-
nibilidad completa. Chofer, camarero, o lo 
que salga. Conocimiento de todo el Mares-
me. Buenas referencias. 697.423.131

Classes       
FRANCES-ALEMAN. Profesora nativa. Ini-
cio y perfeccionamiento. Particulares y em-
presas. 93.796.18.09 – 600.33.99.36
REFORÇ ESCOLAR. Matrícula oberta. 
667.534.065
I N F O R M ÀT I C A  todos  los  n ive les . 
627.05.33.75

R E F U E R Z O  E S C O L A R  a  domici l io . 
627.05.33.75
CLASSES GUITARRA. 657.84.49.55   
CL A SES PA R T.  A JEDR E Z .  De 17 a 
20h. sábados. De 8 a 18 años. 2€/h. 
675.625.620
UNIVERSITÀRIA REFORÇ. E.S.O. i cangur. 
645.787.623

Varis       
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
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
PINTOR. 671.90.60.48
ARREGLOS LAMPISTERÍA Y persianas. 
93.799.07.53 /696.78.41.14
DETECTIVES www.collet t-detectives.
com 93.755.22.81
REFORMAS, CONSTRUCCIONES, baños, 
cocinas, suelos, locales. 658.878.803
HERBALIFE, CONTROLA tu peso. Quimeta 
93.751.23.72
PINTOR ECONÓMICO. Experiencia, respon-
sabilidad, limpieza. Excelentes acabados. 
629.98.85.98
REFORMAS AL MEJOR PRECIO. Baños 
1.200€, cocinas 1.400€. 663.076.211
PINTOR ECONÓMICO. Mataró –alrededores. 
616.85.63.42
LAMPISTA, INSTALACIÓN de electrodo-
mésticos, sanitarios, reparaciones, refor-
mas. 686.794.307
PINTOR ECONÓMICO. Experiencia, limpie-
za. 620.58.80.52
HERRERO ECONÓMICO. Se hacen puertas, 
ventanas, escaleras… 6650.988.169 
/93.755.36.04
PINTORES B.B.B. 651.67.36.35
PINTORES ECONÓMICOS. Profesionales. 
651.673.635
CONSTRUCCIONES, REFORMAS. Hago 
lo que nadie quiere hacer. Pisos, casas, 
muros, tejados. 605.217.974
T A S A C I O N E S  I N M O B I L I A R I A S . 
659.49.48.10 www.gaudiqualitat.com

Tarot, vidència...       
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.

Treball       Classes       



La tradició teatral anglesa permetia 
que la música intervingués només en 
escenes peculiars, especialment en les 
manifestacions d’amor i sobrenaturals. 
Sota la forma de First et Second Music, 
la música també sonava a tots els inter-
medis musicals reemplaçant la baixada 
i pujada de teló de l’escenari.

Purcell va concebre dues grans 
obres de gran perfecció: La “Reina 
de les Fades” i la gran “Oda a Santa 
Cecilia”. Preludis, danses, ritornelos, 
solos, duets, trios i cors, s’encadenen en 
aquestes meravelloses peces de música, 
per a construir monuments musicals de 
gran cohesió. Purcell va acollir en el seu 
repertori, el bel canto i l’estil concertant 
italià amb l’escriptura d’estil imitatiu 
o diàleg entre les veus humanes i els 
instruments.

Purcell fou un mestre en l’art de 
sorprendre a l’auditori amb la seva di-
mensió emocional i dramàtica, dimensió 
característica de l’estètica barroca.

Petit fragment d’un poema de Shakes-
peare del segon acte de” La Reina de les 
Fades” amb música “de Henry Purcell:

  

SECRET
One charming night
Gives more delight
Than a hundred lucky days.
Night and I improve the taste,
Make the pleasure longer last
A thousand several ways.

SECRET
Una nit d’encanteri
dóna més goig
que cent dies de felicitat.
La nit i jo copsarem els sabors,
I perpetuarem
De mil formes el plaer.

             
MARIA TERESA JULIÀ

CLAVECINISTA I CONCERTISTA

ESPECIALITZADA EN LA RECERCA DE LA MÚSICA ANTIGA

W. Shakespeare 
i l’Art Musical (2)



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)

Un petit viatge o una sortida 
romàntica ajuden molt quan es 

tracta de retrobar-se i de tenir temps per 
a parlar d’amor sense presses. Bona set-
mana en general. En el camp laboral si es 
tracta de prendre acords importants, no ho 
consultis només amb el teu coixí. Parla-ho 
amb totes les persones implicades.

BESSONS (22/5 al 21/6)

Et toca escoltar i hauràs d’exercir 
de conseller sentimental. Una 

persona en difi cultats et demanarà ajuda 
i seràs la taula de salvació, a tu també et 
servirà de lliçó, cuida la teva salut. Reconci-
liar-te amb un company de treball serà una 
de les teves principals tasques al llarg de la 
setmana, els diners seran el problema.

CRANC (22/6 al 21/7)

La teva bona disposició per a 
ajudar et benefi ciarà aquests dies, 

seràs el centre d’atracció, la gent es mostrarà 
amable amb tu i la teva parella tendra. Deixa’t 
acaronar, no duguis tu la iniciativa. Un pro-
blema laboral que et mantenia en suspens 
es resoldrà providencialmente, deixa de tibar 
la corda i el nus es desfà.

VERGE (24/8 al 23/9)

La sort està del teu costat, pel 
fa a les qüestions sentimentals, 

per tant fomenta amb pau i afecte les 
teves relacions personals. Fomenta l’amor 
i l’estabilitat. Enfoca un projecte i dirigeix 
la teva voluntat cap a ell i arribaràs a la 
meta que desitges aconseguir, el teu lema 
ha de ser ‘constància’.

BALANÇA (24/9 al 23/10)

Si tens poques esperances de 
remuntar el vol, tindràs el que 

projectes, canvia la teva actitud, demostra 
que confi es en l’amor, que creus que val la 
pena apostar per les teves relacions i can-
viarà el teu panorama emocional. Hauràs 
d’estar al cas d’alguns assumptes legals, 
un deute o un tracte comercial.

ESCORPÍ (24/10 al 22/11)

Has d’estar disposat a dialogar i a 
sanar les teves emocions parlant 

del que sentis i et sentiràs alliberat, dir el 
que se sent no és signe de debilitat, sinó 
d’autenticitat. Optimitza el teu temps 
lliure. Tiraràs endavant un projecte laboral 
complicat. Et pots endur una felicitació 
dels teus caps.

SAGITARI (23/11 al 21/12)

Una setmana màgica que l’amor 
ocuparà tots els moments 

perquè, possiblement, es faci realitat el 
teu gran desig: passar més hores amb 
l’ésser estimat. Et faltarà temps per a 
acabar tasques urgents i és que estaràs 
molt dispers, però molta cura amb les 
distraccions.

CAPRICORN (22/12 al 20/1)

Vas a buscar la manera d’estar 
més temps amb la teva parella 

o amb els teus fi lls, perquè unes circums-
tàncies et faran refl exionar sobre el poc 
temps que els dediques. Molta prudència 
en el sector laboral, no prometis el que 
no puguis complir. Deixa sempre les 
coses clares.

AQUARI (21/1 al 19/2)

Et demanaran que et defi neixis, 
que parlis dels teus sentiments 

de com et sents per dintre perquè, pos-
siblement ets massa hermètic i els teus 
familiars o la teva parella t’ho retrauran. 
Si no demanes per no molestar, no li do-
naràs l’oportunitat d’ajudar quan estiguis 
en problemes. 

PEIXOS (20/2 al 20/3)

Ho tens tot al teu favor per a 
conèixer a la persona idònia per 

a tu. Es tracta d’algú que està a la teva 
altura i amb la qual et comprometràs. Una 
setmana bastant moguda. Estaràs molt 
sol·licitat en la feina i no podràs fer el 
que vulguis, pots acabar treient espurnes, 
controla el teu humor.

ARIES (21/3 al 20/4)

 Estaràs especialment sol·licitat. 
La teva família, molt pendent de 

tu aquests dies i disposada a complaure’t. 
Gaudeix al màxim del seu amor. A la feina 
els ànims es tranquil·litzen amb els teus 
companys, tot sembla tornar a funcionar, 
possiblement algú hagi intercedit en 
favor teu.

TAURE (21/4 al 20/5)

Un bon moment per parlar 
d’amor i per reconciliar-te. 

Dedica’t a les persones estimades, valora 
el que sent el teu cor i millora les teves re-
lacions, val la pena dedicar-los més temps. 
En el tema laboral les teves iniciatives es 
veuran afavorides, és el moment de donar 
llum verda a alguns dels teus projectes. 



més a prop teu



Televisió d’Argentona tanca per 
falta de la llicència necessària

de manera defi nitiva per no tenir la lli-
cència necessària des del 2006. Així ho 
ha decidit la Direcció General de Mitjans 
Audiovisuals de la Generalitat. 

L’entitat propietària de Televisió Ar-
gentona, El Col·lectiu d’Afi cionats, tenia 
una autorització administrativa per fer 
televisió local per mitjà d’ones terrestres 
des de l’octubre del 2003. Però, amb el 
sorgiment de la Televisió Digital Terrestre, 
totes aquelles emissores de televisió local 
sense llicència per emetre quedaven fora 
d’ordenació. Per això, des del 30 de juny 
del 2006, tenen l’obligació de cessar 
en la seva activitat, segons una llei del 
Govern català. Televisió Argentona era 
una d’aquestes emissores que no podia 
emetre més perquè no tenia la llicència 
necessària. 

La Generalitat tenia previst sancionar 
El Col·lectiu d’Afi cionats amb 60.000 
euros, per haver comès “una infracció 
molt greu”. Però l’Ajuntament ha fet 
d’intermediari per evitar que l’emissora 
hagi de fer aquest pagament. 

La Generalitat, però, vol engegar el 
2009 una nova normativa que autoritzi 
l’emissió de totes aquelles televisions 

Golejada del FC Argentona 
al Canet amb un 6 a 1 que 
els converteix en líders

L’equip ocupa la primera posició 
de la lliga de Segona Preferent
‹La llei vigent obliga l’emissora 

a adaptar-se a la TDT
Televisió Argentona ha deixat d’emetre 

‹

El Futbol Club Argentona va fer una 
golejada que el va portar a guanyar per 
6 a 1 el Canet de Mar en un partit dis-
putat dissabte passat a la Vila. Aquesta 
victòria ha permès a l’equip sumar tres 
punts i situar-se amb un total de quinze 
a primera posició de la lliga de Segona 
Preferent, una posició, però, en la qual 
no estan sols ja que és compartida amb 
La Llàntia de Mataró.

El partit contra el Canet de Mar va 
estar carregat de gols per part dels ar-
gentonins, però l’entrenador de l’equip, 
David Romero, assegura que el partit va 
estar molt igualat en alguns moments. 
“El partit va ser al principi més com-
plicat del que semblava, tot i que el 
marcador refl ecteix una altra cosa”, ha 
explicat. “Els dos equips vam tenir mol-
tes ocasions, però nosaltres vam estar 
més encertats”, ha afegit l’entrenador, 
per qui aquesta victòria està en “la bona 
línia” del que estan aconseguint en el 
que va de temporada.  

El proper partit del FC Argentona serà 
aquest diumenge a Premià de Mar, on 
l’esperarà el Premianense. El partit serà 
tard, a tres quarts de vuit del vespre. 

històriques locals que vulguin adaptar-
se a la nova tecnologia. 

Dubtes
L’alcalde, Pep Masó, espera que Argento-
na no perdi aquesta oportunitat de tenir 
una televisió local “tan propera” com la 
que va engegar en el seu dia el Col·lectiu 
d’Afi cionats. “No sabem ni si podrem 
suplir aquesta tasca amb Maresme Di-
gital”, perquè és una emissora que ha 
d’informar d’altres municipis, no només 
d’Argentona”, ha recordat l’alcalde. 

Al Baix Maresme, només tenen llicèn-
cia per emetre en TDT Maresme Digital, 
Televisió de Mataró i el Canal Català.

No dispoda de llicència per emetre en TDT

argentona
totmaresme

cat



l’experta en l’obra de l’escriptora, Carme 
Arnau, durant la xerrada de la setmana 
passada.   

Ruta Rodoreda
El cicle de la Tardor Literària està orga-
nitzat pel Centre d’Estudis Argentonins 
Jaume Clavell que també està preparant 
una ruta literària sobre Rodoreda, pels 
barris de Sant Gervasi i Gràcia, a Bar-
celona, sota la guia de Llorenç Soldevila 
que tindrà lloc el 25 d’octubre. El telèfon 
d’informació pels interessats en apuntar-
se és el 93 797 27 32.

La Tardor Literària sobre Rodoreda 
segueix endavant i prepara una ruta 

La Tardor Literària està dedicada en-
guany a Mercè Rodereda i Agustí Bartra, 
dos escriptors que aquest 2008 haurien 
complert cent anys. Per això, aques-
ta setmana passada, durant la segona 
sessió del cicle de xerrades, ‘La mort 
i la primavera’, de Rodoreda, va ser la 
protagonista.  

Potser una de les obres menys llegi-
des d’aquesta escriptora, ‘La mort i la 
primavera’ va ser publicada després de 
la mort de Rodoreda, el 1983, sense que 
hagués pogut acabar-la, però feia més de 
vint anys que hi treballava.

Arran de presentar-la al premi Sant 
Jordi de Novel·la de 1961, l’autora va 
escriure al seu editor, Joan Sales: “La 
mort i la primavera és molt bo, terrible-
ment poètic i terriblement negre. Amb 
el meu estil d’ara: primera persona i pro-
curant dir les coses de la manera més 
pura i més inesperada”. Així ho explicava 

L’última xerrada va analitzar 
‘La mort i la Primavera’
‹

Argentona commemora els 68 anys 
de l’afusellament de Lluís Companys
Argentona s’ha sumat aquesta setmana 
a la commemoració del 68è aniversari 
de l’afusellament de Lluís Companys.
L’acte institucional va tenir lloc dimecres 
15 al vespre a la plaça Nova, davant del 
monument en honor de l’expresident de 
la Generalitat republicana.

Segueix el Cicle d’Audiovisuals de 
Muntanya amb un títol sobre Sibèria
El Grup de Muntanya d’Argentona se-
gueix amb el 3r cicle d’audiovisuals de 
muntanya. Aquest divendres 17 es podrà 
veure “Sibèria des de l’asfalt: 10.000 
km sobre dues rodes”, a càrrec d’Eloi 
Esgleas i de Iolanda Vives, al Saló de 
Pedra de l’Ajuntament Vell.

NOTÍCIES BREUS

Alerta per possible frau en les 
revisions del gas
La Policia Local d’Argentona ha infor-
mat aquesta setmana que darrerament 
ha rebut diverses denúncies de veïns i 
veïnes de la Vila, alertant sobre possi-
bles irregularitats en les revisions de 
les instal·lacions de gas. Les queixes 
rebudes són referents a la visita 
d’operaris d’una hipotètica companyia 
privada que ofereixen els seus serveis 
de revisió de gas, i que després cobren 
preus abusius.
 Com que no és la primera vegada 
que es reben comunicacions d’aquest 
tipus, des de la Policia d’Argentona, 
es vol recordar alguns factors com, 
per exemple, que la revisió periòdi-
ca de la instal·lació s’ha de fer cada 
5 anys. Si l’heu feta recentment, no 
esteu obligats a tornar-la a fer abans 
d’aquest període.

Celebració del 26è aniversari 
del Club Ciclista El Càntir
El proper diumenge 19 d’octubre, el 
Club Ciclista El Càntir celebrarà el 26è 
aniversari de l’entitat amb una festa 
popular a la plaça Nova.

A partir de les 10 de matí, hi hau-
rà xocolatada, rebentada de globus, 
exhibició de trial a càrrec dels espor-
tistes Domènec Lladó, Mateu Molleví, 
Ismael Àvila i Joan Ginestà, i moltes 
altres activitats.

Abans del migdia, se servirà un pis-
colabis i es repartiran premis a tots els 
nens i nenes participants.

argentona

Segueix el cicle dedicat a l’escritora











COMAJUAN
F I N Q U E S

CONSULTI MÉS PRODUCTES
EN VENDA I LLOGUER A
www.comajuan.com
Especialistes Immobiliaris

93 798 00 50

Av. Jaume Recoder 62 - 08302 MATAR  - www.comajuan.com - comajuan@comajuan.com

P Parking gratu t exclusiu
per als nostres clients

MARESME: 
Nau en lloguer de 525 m2. de su-
perficie, situat en planta baixa. 
Amb una alçada de 5mts., amb 
2 aseos, accés per a camions de 
gran tonatge. R 9-3693.

 MARESME:
Nau industrial d’obra nova en llo-
guer de 735 m2 amb bons acces-
sos i excel.lents comunicacions 
amb AP-7 i C-32. Entrega imme-
diata al setembre 2008. R 9-3658.

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.

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.

MATARÓ-CENTRE: 
Local en lloguer de 425 m2. de 
superfície,  està tot obert a 500 
m2. de pati exclusiu. És ideal 
per a llar d’infants, centre de 
dia,...  R 7-2312.

ARGENTONA:
Casa  a tres 
vents en ven-
da en Urb. 
d’obra semi-
nova (2 anys). 
Consta de gran 
menjador amb 
llar de foc, im-
presionat cuina 
offi ce, 4 hab. 
(2 dobles), 3 
banys i bany 

aux., garatge per 3 cotxes i jardí. Per entrar-hi a viure. R 6-3079.









Rurals uns dies abans de la intervenció 
va permetre comprovar com, diàriament, 
a última hora de la tarda, nombrosos 
recol·lectors descarregaven sacs de pinyes 
a les instal·lacions d’aquesta empresa. Així, 
tant els petits recol·lectors com l’empresa 
que comprava la producció diària infringien 
la normativa forestal catalana que regula 
el sector. A més a més, l’empresa compra-
dora no disposava del llibre de registre de 
compres obligatori on hi haurien de fi gurar 
els detalls de compra.

La Generalitat no farà 
els laterals de la C-32 

El conseller de Política Territorial i Obres 
Públiques (PTOP), Joaquim Nadal, ha 
anunciat que descarta tirar endavant 
amb la proposta del Ministeri de Fo-
ment de fer uns laterals a l’autopista 
C-32 al Baix Maresme –entre Montgat i 
Cabrera de Mar–, com a via alternativa 
a la N-II. Nadal, que temps enrere era 
partidari d’aquesta solució per millorar 
la mobilitat a la comarca, reconeix que 
‘no té sentit tirar pel dret’ amb una idea 
sense consens. El conseller ha detallat 
que tampoc s’executarà la proposta de 
Camí del Mig que Barcelona Regional 
va fer per encàrrec del Consell Comarcal 
del Maresme (CCM), sinó que es farà un 
tercer estudi que parteixi de les dues 
propostes anteriors.

La solució defi nitiva per a una millor 
mobilitat al Baix Maresme, com a alter-
nativa a la carretera N-II, encara no està 

Mor un alpinista d’Arenys 
de Munt mentre escalava 
als Pirineus Francesos

L’alpista no anava encordat i es 
trobava a 2,600 metres d’alçada
‹El Conseller Nadal descarta la 

proposta però també l’autopista 
gratuïta

‹

Sanció econòmica pel jove 
agressor de dinou anys 
d’Arenys de Mar

El jove va agredir a un nen de 
dotze anys el 30 de setembre
‹

REDACCIÓ REDACCIÓ

El Jutjat de Primera Instàn-
cia i Instrucció número 3 
d’Arenys de Mar obliga al 
jove de dinou anys que va 
agredir un nen de dotze anys 
a pagar 570 euros pels fets. 
Tot i que la sentència s’havia de fer públi-
ca dilluns passat, el jutge ja ha determinat 
que ha d’indemnitzar el menor amb 210 
euros i assumir les despeses processals, 
a més de pagar una multa de sis euros 
diaris durant 60 dies. Els fets van passar 
el 30 de setembre al matí. El menor anava 
cap a l’escola i, en passar-li un cotxe pel 
costat, li va donar un cop amb el braç al 
retrovisor. La resposta del conductor va 
ser un cop de cap al nas, un cop de puny 
a l’ull i puntades de peu.

Confi scades a Dosrius 83 tones 
de pinyes recol·lectades il·legalment

de Medi Ambient i Habitatge ha confi scat 
83 tones de pi pinyoner procedents de 
la recol·lecció il·legal d’aquest producte 
als boscos de la serralada litoral catala-
na. Aquest és el comís més important 
que s’ha fet mai a Catalunya, segons han 
informat els Agents Rurals. Les pinyes 
s’han trobat en unes instal·lacions ubi-
cades al municipi de Dosrius, on una 
empresa italiana líder en el sector es 
dedicava a la compra d’aquest produc-
te a petits recol·lectors. La Llei forestal 
catalana estableix que la recol·lecció de 
pinyes s’ha de fer només entre l’1 de no-
vembre i el 15 de maig, i fora d’aquest 
període, queda prohibit recollir-ne.

El dispositiu muntat pel cos d’Agents 

Els Agents Rurals intercepten 
83 tones de pinya que havia estat 
recol·lectada il·legalment
El cos d’Agents Rurals del Departament 

‹

Un alpinista de 41 anys i veí d’Arenys 
de Munt va morir dissabte passat al matí 
mentre escalava amb un company, veí de 
Sant Celoni, el pic de Néouvielle, al sud 
del Tourmalet, a la zona francesa dels 
Pirineus. Segons han confi rmat fonts 
del grup de rescat de la policia francesa 
d’alta muntanya de la zona, el company, 
que va resultar il·lès, es troba ja a Ca-
talunya. Segons les mateixes fonts, els 
dos alpinistes estaven fent l’ascens al 
pic de 3.000 metres d’alçada sense anar 
encordats i quan es trobaven als 2.600 
metres d’alçada, la víctima va caure a 
una alçada d’uns 80 metres. Els agents 
de rescat però no van poder fer res per 
reanimar l’alpinista català.

clara. El que sí se sap amb certesa és el 
que no serà. Nadal ha explicat aquest 
dilluns des del Masnou que no es faran 
ni els laterals que proposava Foment, ni 
el Cami del Mig que volia el Consell Co-
marcal del Maresme.

No a l’autopista gratuïta
El conseller, en això s’ha reiterat, també 
ha descartat totalment que l’alternativa 
sigui l’autopista gratuïta. Segons Nadal 
la Generalitat farà un tercer estudi que 
parteixi dels dos anterior, ja que ‘no són 
del tot satisfactoris’. 

REDACCIÓ REDACCIÓ

L’ampliació ja no passa pels laterals

Les pinyes ‘il·legals’





             C O N C E R T S

R.E.M.+WE ARE SCIENTISTS
01/10/08, Plaza de las Ventas (Madrid)

Madrid ha estat la ciutat escollida per tancar 
la gira de Europea de Michael Stipe, Mike Mills 
i Peter Buck (sense comptar les últimes dates a 
festivals a Grècia i Turquia). El lloc triat, la Pla-
za  de Las Ventas, que va presentar una molt 
bona entrada però no es va omplir del tot.

Després d’un concert més que correcte 
de We are Scientists els R.E.M. van començar 
amb 20 minuts de retard però amb la força 
que dóna començar amb “Living Well Is The 
Best Revenge”. Van continuar amb dos hits 
com son “ What’s The Frequency, Kenne-
th?” i “Drive”. Allò va ser tota una declaració 
d’intencions. Venien a tallar les dues orelles i 
alhora sortir per la porta Gran.

Recordant el “Monster” ens van oferir “Cir-
cus Envy” i “Strange Currencies”. Al fi nal va 
ser del treball que més cançons van tocar, ja 
que a les acaballes del concert ens van tor-
nar a regalar una versió acústica i sentida de 
“Let Me In”.

El concert no va baixar el ritme amb “Hollow 
Man”, “These Days”, o “Walk Unafraid”, l’únic 
tema que van tocar del “UP”. “The Great Be-
yond” va sonar increïble, poc abans de “The 
one I Love”, que segueix sent un valor segur. 
Per alguna raó aquesta cançó els hi va propor-
cionar el seu primer top 10 als Estats Units. 
Després va haver-hi un forat pel “Reveal”, un 
dels discos de R.E.M que no s’ha tractat amb 
justícia. Van tocar“She Just Wants To Be”, 
“I’ve Been High” i “Imitation Of Life”. 

Al bis van sonar “Supernatural Superse-
rious”, “Losing My Religion” (amb el públic 
embogit), “Accelerate” (tema que dóna nom al 
seu últim treball), “It’s The End Of The World 
As We Know It (And I Feel Fine)”, “Man On 
The Moon” i per acabar ens van regalar una 
versió de “I Wanna Be Your Dog” d’Iggy Pop, 
que va sonar amb molta força i va ser el millor 
fi nal possible a un dels millors concerts que 
el hi recordo.

Ara sembla molt fàcil parlar de resurrecció 
després d’un treball brillant i una enèrgica gira 
al darrera, però seria injust parlar de R.E.M. 
com si portessin molts anys de baixa creativa. 
Tenen un disc dolent, però només un, i després 
de 25 de carrera. Un de 14 crec que es una 
bona mitjana. Parlem d’“Around The Sound”, 
del que no van tocar ni un sol tema.

Esperem que encara els quedin bones 
cançons per escriure i si segueixen així, amb 
aquest ímpetu i ganes, cerc que tenim R.E.M. 
per estona.                              MAURICI JIMÉNEZ MAURICI JIMÉNEZ

C O N C E R T S

IN-EDIT. BEEFEATER 2008
23/10/08 al 2/11/08, divesos espais (BCN)

Enguany tornem a recomanar l’IN-EDIT festival, 
on podreu apropar-vos a través del documental 
a una variada oferta de grups i músics. Les pro-
jeccions es faran a l’Aribau Club i al Cine Rex. 
Una vintena de títols han estat ja anunciats, 
entre ells, les seccions London’s Backstage i 
l’Homenatge. Grans noms propis formaran part 
de l’edició d’aquest any. Així, documentals so-
bre Cachao, Arthur Russell, Loquillo, Nina Simone, 
Pete Seeger, Caetano Veloso, Joy Division, Philip 
Glass, James Brown, Nacho Vegas, Tom Petty o 
The Wrecking Crew, competiran per aconseguir 
un dels premis del Festival. Eclèctica com mai, 
la secció ofi cial d’aquesta edició justifi ca per si 
sola el perquè d’un Festival de Cinema i Docu-
mental Musical. La secció London’s Backstage, és 
un evident tribut a Londres, capital en l’evolució 
i expansió de la música que ens envolta: es 
projectaran Bananaz, Tonite let’s all make love 
in London, Punk in London i A Technicolor 
Dream. Una altra de les grans satisfaccions 
és la presència d’Albert Maysles. 4 obres de la 
seva extensa fi lmografi a: clàssics com Gimme 
Shelter (The Rolling Stones) o What’s Happe-
ning! The Beatles in the USA, a joies del “direct 
cinema” com Ozawa o Soldiers of Music, sobre 
Rostropovich. També podem avançar part de la 
resta de la programació, en la qual s’inclouen 
documentals sobre el Metal en Baghdad, Patti 
Smith, Dixie Chicks, Edwyn Collins, l’escena es-
cocesa, el Tango o Lou Reed.
Defi nitivament, una edició per a tots els gustos.  
www.in-edit.beefeater.es   TEXT: MAURICI JIMÉNEZ

Caetano Veloso James Brown

Joy Division Nacho Vegas

Tom PettyNina Simone

GA DNE A
CASA DE LA MÚSICA POPULAR

c/Serra i Moret, 6. Mataró
Divendres 17/10/08: ESPALDAMACETA
Dissabte 18/10/08: RFK i POLVOROSA
Diumenge 19/10/08: BAJO EN CALORÌAS
Dimecres 22/10/08: TRIFÀSIC EXPRESS
Divendres 24/10/08: FESTA UNIV. EUPMT

SALA APOLO
c/Nou de la Rambla, 113. Barcelona
Divendres 17/10/08: MOYA KALONGO
Dissabte 18/10/08: THE LAST 3 LINES+LEK
Diumenge 19/10/08: ANGELA ESPAÑADERO
Dimarts 21/10/08: NEGURA BUNGET+KATHAARSYS
Dimecres 22/10/08: ELECTROPUTAS+LA MÁQUINA...
Dijous 23/10/08: LA RUMBÉ
Divendres 24/10/08: THE FREEWHEELIN TORNADOS

SIDECAR FACTORY CLUB
Plaça Reial, 7. Barcelona
Divendres 17/10/08: BORN LOSERS
Dissabte 18/10/08: HOLYWATER
Dilluns 20/20/08: ANTIKARAOKE
Dijous 23/10/08: NEVILLE STAPLE
Divendres 25/10/08: STACY EARLE
Dilluns 27/10/08: ANTIKARAOKE

RAZZMATAZZ CLUBS
Almogàvers, 112. Barcelona
Divendres 17/10/08:OFMONTREAL+JARVIS COCKER
Dissabte 18/10/08: MENDETZ+SLOWRENO+STAY
Dijous 23/10/08: PASTORA
Divendres 24/10/08: VIVE LA FÊTE+IVAN FERREIRO
Dissabte 25/10/08:DRAGONETE+FACTOR CITY 

SALA BIKINI
Deu i Mata, 105. Barcelona
Divendres 17/10/08: DELTONOS
Dissabte 18/10/08: LACRIMOSA
Dilluns 20/10/08: THE WOMBATS
Dimarts 21/10/08: ADRIAN BELEW
Dimecres 22/10/08: CAMILA
Dijous 23/10/08: OBK
Diumenge 26/10/08: INFADELS

SALA BECOOL
Pl. Joan Llongueras, 5. Barcelona
Divendres 17/10/08: KILL ME LATER
Dissabte 18/10/08: SEGUNDA APNEA
Divendres 24/10/08: ULTRAPLAYBACK+VARIOS ART.

MOOG CLUB
Arc de Teatre,3. Barcelona
Divendres 17/10/08: ROBERT X: VILLAROSA
Dissabte 18/10/08: ROBERT X: PURPUR
Diumenge 19/10/08: OLMOS-CECILIA DECIB.
Dimecres 22/10/08: JIMPSTER+FUNK D’VOID
Divendres 24/10/08: ROBERT X.VILLAROSA:PURP.

La cantautora nord-
americana torna a 
Barcelona després 
de 7 anys, acom-
panyada de dos 
artistes com a telo-
ners: Hammell on 
Trial i Anaïs Mit-
chell. Gran lletrista 

i cantant, amb un directe realment incendiari, Ani 
Difranco s’ha consolidat com un dels grans valors de 
la música nord-americana gràcies al seu excepcional 
estil amb la guitarra, que la diferencia de la resta. 

Una arriscada aposta per la independència crea-
tiva que s’ha saldat amb un gran èxit internacional 
gràcies a un rock d’autor que beu de les fonts més 
profundes del country i que s’acompanya de lletres 
compromeses, de gran sensibilitat i bellesa.

ANI DIFRANCO
19/10/08, l’Auditori







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. 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 OPORTU-
NIDAD EN CUATRO PISOS DE 
OBRA NUEVA bajo 1º 3 habit., 
94m2 + patio de 20m2  1er piso de 
3 habit. 82m2 + terraza de 22m2 dos 
dúplex de 62m2 + terrazas de 16m2 
ATENCION!!  197.733€  32.900.PTAS 
Y 191.722€  31.900.PTAS

REF: 5464 JUNTO A RDA PRIM. 
Bonito inmueble de 75m2 que está 
completamente actualizado, zona llena 
de servicios con 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: 5516 VIA EUROPA: Oportu-
nidad 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: 5348 ZONA SORRALL. Bonitos 
pisos de obra nueva con acabados 
de primera calidad. Viviendas de 
uno y dos dormitorios con terrazas 
orientados a mar y montaña cocinas 
con electrodomésticos. Entrega 
inmediata. Mucha atención a su 
precio! 148.450€ 24.700€y 170.086€ 
28.300ptas. 

REF: 4794 VIA EUROPA. Espectacular 
piso de 82m2 + parking y trastero. 
Con vistas a mar y montaña. sala 
de estar 27m2 a nivel de balcón tipo 
terracita cocina 12m2 anexa a galería 
tres habitaciones dos baños uno suite 
suelos de parket calefacción puertas 
de aja. Entrega inmediata. Atención 
a su precio! 281.874€ 46.900 Ptas.

REF: 5526 URBANIZ. LES SURERES. 
Jto a hospital de Mataro. Espectacular 
casa obra nueva a 4 vientos.Terreno 
llano de 1800m2. en esquina. Acabados 
1a calidad. 4 dor + estudio 45m2 salón 
50m2, cocina 35m2 3 baños 1 suitte con 
cabina y bañera redonda hidromasaje. 
No deje pasar esta oportunidad no 
encontrara nada mejor por precio y 
zona! 691.164€ 115.000 Ptas. 

REF: 5521 CIRERA. PISO de 95m2 
íntegramente reformado. Cocina 
de 9m2 nueva en vengué + dos 
galerías. Amplia sala de estar. tres 
habitaciones + despacho, baño con 
bañera media luna hidromasaje. 
Puertas de haja aluminio. Precio 
207.349€ 34.500ptas.

REF. 5133 CERDANYOLA. Boni-
to inmueble en planta baja con 
entrada independiente. 2 plantas, 
completamente nuevo a estrenar. 
Amplia sala estar. Cocina posformato 
beige, equipada. Baño con plato 
ducha. 1 habit. doble. Ventanas 
aluminio. Puertas de haya. Aire acon-
dicionado. Atención a su precio 
132.222€ 22.000ptas.

REF: 5525 AVENIDA GATASSA 
Bonito ático de 65m2. de su-
perfi cie, con una terraza a nivel. 
Coc ina como nueva. Sala de 
estar amplia de 22m2. Dispone 
de 2 habitaciones (antes eran 
tres), tiene un baño en gressite, 
a lumin io ,  puer tas en ha ja . 
Precio: 173.692€ 28.900ptas.

REF: 5520 CENTRO JUNTO AJUNTAMIENTO 
Espectacular piso de 65m2 gran oportunidad 
de compra por zona y precio. 3 dormitorios (dos 
dobles) sala de estar de distribución cuadrada, 
cocina 10m2 baño completo. Ideal para reformarlo 
a su gusto. 130.419€ 21.700ptas.

PISO ESTRELLAPISO ESTRELLA
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MÁS OFERTAS! 
MÁS FOTOS!

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. 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.
                      239.800€ (39.9 M)

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- 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)

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. T10024 CENTRO. JTO PZA CUBA, TO-
DO 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. 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. 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!!! 
               210.000€ (34.9M)  

Ref. T8730 PARQUE CENTRAL. PISO SEMI-
NUEVO, SOLO ESTRENADO. ASCENSOR, 
60m, 2 hab, baño completo, amplio salón, 
balcón, suelos gres, vent. de aluminio, puertas 
de roble, calefacción y A/A, juevnil y moderno. 
TOTAL. EXTERIOR, VENGA A VERLO!!
              222.000€ (36.9M) 

REF.T10021 CERDANYOLA-JTO. PERAMAS. 
PISO COMPL. REFORMADO  BLOQUE MO-
DERNO  ASCENSOR, 75M2, 3 HB (2 DOB,), 
BAÑO COMPL REF., PUERTAS  SAPELLY, TE-
RRAZO, VENT.  ALUMINIO, COCINA ROBLE, 
A/A BOMBA  CALOR. OPORTUNIDAD!! 
             191.700 € (31.9M)



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

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 200.000€ (33.3M) 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. T10053 SEMICENTRO. GRAN PISO 
MUY ALTO CON ASCENSOR, TOTALM. 
ACTUALIZADO, 90m, 3hab (antes 4), gran 
salón a balcón terraza, calef, baño completo 
ref., cocina lacada, galería, aluminio,  gres, pk 
opcional, SOL, 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. T10074 CENTRO-JTO PLAZA ST. ANA. 
SUPERCENTRICO. PISO DEFINITIVO, ACTUAL 
DISEÑO TODOS LOS DETALLES, 118M2, 3 hab 
(antes 5), gran salón, balcón, 2 baños hidromasa-
je, cocina diseño, acab. 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
                 299.900€ (49.9M)

Ref. T9995 CENTRO. GRAN PISO NUEVO 
A ESTRENAR CON PARQUING INCLUIDO 
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, aluminio, gres rustico, cocina laca-
da en blanco, gran salón 25m2.,balcón tipo terracita, 
calefacción, ascensor. ACTUALIZADO!!!!
            347.000 € (57.7M)

Ref. T9605 CENTRO. GRAN PISO DEFINITI-
VO IDEAL CAMBIOS, 96m+15m DE PATIO, 4 
hab ( 2 dobles ), 2 baños completos ( 1 suite ), 
suelos de parquet, aluminio, calefacción, A/A, 
gran cocina oficce, ascensor, pk y trastero 
opcional, SOLEADO, MEJOR QUE NUEVO.
                299.900€ (49.9M )                                                                 

Ref. T10090 CENTRO JUZGADOS. EXCELEN-
TE NAVE DE USO INDUSTRIAL O COMERCIAL 
EN PLANTA BAJA. 556m2, totalmente diáfano, 
vestuarios hombres y mujeres, 3 aseos, instala-
ciones de luz actualizadas, despachos y sala de 
reuniones, EXCELENTE OPORTUNIDAD!!!!
             810.000€ (134.7M)

Ref. T1008 CERDANYOLA-JTO. ROCABLAN-
CA. REFORM. EXTER., MUY BONITO. ZONA 
TRANQUILA 90M2, 3 hab (2 dobl), baño compl. 
hidrom, salón 28M2, cocina bengue, puertas 
haya, vent. aluminio climalit. Balcón. Trastero, 
calef., ascensor. ENTREGA INMEDIATA.
                 251.800€ (41.9M)                                                      

Ref. T9139  LA LLANTIA. ATICO DÚPLEX 
SEMINUEVO, ASCENSOR Y TERRAZA, 
VISTAS.114m2, 4 hb (3 dob), 2 baños compl, 
gran cocina office10m2, 3 balcones a calle, tza 
25m2, aluminios, gres, calefac. DUPLEX INVER-
TIDO, EL MEJOR DE LA ZONA. VISÍTELO!!!!
                  283.600€ (47.2M)

Ref. T9794  ROCABLANCA-ATENCIÓN!!! EL 
MEJOR PISO DEL MERCADO, 120m, CON 2 
TERRAZAS DE 25m2 Y 35m2, MUY BONITO, 
JUVENIL Y MODERNO. 4 habit, 2 baños com-
pletos, gran salón a tza, amplia cocina de 10m2, 
calefacción, pocos años, ascensor, 6 vecinos.
VISTAS PANORÁM. VENGA A VERLO!!!! 
                311.900 € (51.8m) 

Ref. T9864  CERDANYOLA-SALESIANOS. EX-
CEPCIONAL PISO SEMINUEVO. DEFINITIVO 
CON TERRAZA. 100m, 3hab dobles, suite con 
vestidor, baño compl. ducha, amplio salón patio  
30m2, aluminios, gres, puertas de sapelly, gran 
cocina Office de cerezo,  gran trastero de 16m, 
calefacción, ascensor.  PARKING INCL!!!
                  333.560€ (55.5M)                                                        

NUEVA PROMOCIÓN DE 37 VIVIENDAS EN 
VÍA EUROPA Excelente bloque vanguardista 
obra nueva  zona de moda en Mataró, increíbles 
vistas, acab 1ª calidad. Viviendas 1, 2 y 3 dorm. 
exteriores. Pl. parking. Áticos duplex con amplias 
terrazas con vistas al mar. Frente Decatlón, jto 
accesos  autopista. Un piso para cada necesi-
dad. DES DE 170.000 € (28.300.000 pts.)

NUEVA PROMOCIÓN DE 5 VIVIENDAS EN 
CIRERA - JUNTO A LA VÍA EUROPA.PISOS 
AMPLIOS Y LUMINOSOS. ESQUINERO A 2 
CALLES. ACABADOS 1ª CALIDAD. Ascensor, 
aire acondic. frío-calor, videoportero, etc. Áticos 
con terrazas privadas. Vistas espectaculares 
DESDE 261.440€ (43.500.000 pts.)

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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