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PISOS AMUEBLADOS Y EQUIPADOS

EXPERTS IMMOBILIARIS
www.fi nquesrossello.com

C/ Biada, 50.
T. 93 757 34 42
C/ Rosselló, 52.
T. 93 757 96 01

ABIERTO LOS SÁBADOS POR LA MAÑANA 

PISOS DE VENTA PISOS DE ALQUILER

...Y MUCHOS MÁS... ¡INFÓRMESE SIN COMPROMISO!

MEJORES OFERTAS DE PISOS DE ALQUILER

OPORTUNIDADES PARA INVERTIR

CENTRE
Ref. 11807:  1 hab (amuebl., trastero)................................450€/mes G
PARC CENTRAL
Ref.10829:  3 hab (pk, amuebl., equip.).............................890€/mes G
VIA EUROPA                                        
Ref.12188: 4 hab (terraza, pk, amuebl.).............................900€/mes G
Ref.12511: 3 hab (ascensor, PK, AA).................................750€/mes G
PERAMÀS 
Ref.12367: 3 hab (balcón)...................................................480€/mes G 
Ref.02631 3 hab (ático amuebl., con terraza)....................600€/mes E
EIXAMPLE
Ref.00688: 3 hab. (amuebl. y equip)..................................650€/mes G 
HAVANA
Ref.02860: 3 hab (cerca playa, amuebl., equip.,)..............600€/mes G
CERDANYOLA
Ref.00331: 1 hab (dúplex, amuebl., equip)........................425€/mes G
Ref.12129: 2 hab (ascensor, calef., AA., 1 mes fi anza)............450€/mes G 
Ref.02147: 1 hab (pl. baja reformada)....................................390€/mes G
Ref.12488: 3 hab (terraza, calefacc.).....................................500€/mes G
MOLINS
Ref.12340: 4 hab (tríplex, gran terraza)..........................1.200€/mes G
DOSRIUS
Ref.12507: 4 hab (piscina, PK, amuebl.)............................750€/mes G

Ref.10395 CANET DE MAR      
ASCENSOR.  CERCA DE LA 
PLAYA. 2 hab. y trastero, balcón, 
calef. ¡INVERSIÓN SEGURA! 

    90.000€                      G          

Ref.00763  CERDANYOLA            
REFORMADO CON ASCEN-
SOR.  89 m2. 3 hab., comedor 
amplio, balcón. ¡BIEN SITUADO!                                            

    79.000€                      G          

Ref.11320 CENTRO  ¡REBA-
JADO! APARTAMENTO AMUE-
BLADO Y EQUIPADO CON AS-
CENSOR. 1 hab., amplio baño, AA, 
trastero. Luminoso con vistas al mar. 

  395€/mes                 G

Ref.12388 ESCORXADOR           
GRAN PISO CON ASCENSOR.        
4 hab., 2 baños,  amplio comedor, 
balcón, terraza com. Semiamuebla-
do, todo exterior.

  650€/mes                 G

Ref.00445  EIXAMPLE  PRECIO-
SO PISO de 86 m2 ASCENSOR. 
3 hab., 2 baños, balcón, calef. 
¡¡¡PARKING INCLUIDO!!!

  180.000€                      G          

Ref.00679 VILASSAR DE MAR              
REFORMADO, 86m2  ASCEN-
SOR. 3 hab., salón amplio, TE-
RRAZA, baño y aseo, calef.,  A.A., 
parquet. MUY CERCA  PLAYA.

  170.000€                      G          

Ref.00696  CIRERA 130 m2 + 
TERRAZA 50 m2. 3 hab., gran 
comedor, balcón, calef. ¡EXCE-
LENTE OPORTUNIDAD!                                      

  189.000€                      G          

Ref.00457  VIA EUROPA 114 m2 
CON ASCENSOR, JARDÍN Y 
PISCINA COM. 3 hab.  y trastero.  
2 baños, balcón, AA, PK opc.                                                                      

  189.000€                      G          

Ref.00709  PARC CENTRAL       
136 m2.  ASCENSOR, PISCINA 
COM. 3 hab., y trastero. 2 baños, 
patio ( de 40 m2), calef., A.A. 
¡¡PARKING INCLUIDO!!                                         

  198.000€                      G          

Ref.00699 VIA EUROPA 98 
m2. ASCENSOR, PISCINA Y 
JARDÍN COMUNITARIO.  4 hab. 
y trastero. 2 baños, balcón, cale-
facción. ¡¡PARKING INCL!!                                                                                                                                  

  219.000€                      G          

Ref.10812  LLORET DE MAR           
MAGNIFICA CASA de 130 m2 
CON PISCINA Y 800 m2 DE 
SOLAR. 3 hab., gran comedor, 
baño y aseo, calef. ¡ZONA 
MUY TRANQUILA!                                                                                                                              

  219.000€                      G          

Ref.12325 CIRERA ESPACIOSA 
CASA  CON JARDÍN Y PISCINA. 
4 hab., 3 baños+ aseo, terraza, 
calef., GARAJE 3 PLAZAS + tras-
tero y GRAN SÓTANO.                                                                                                                              

  375.000€                      G          

CERDANYOLA
Ref. 00769:  4 hab (balcón y galería).....................................55.000€ G
Ref.00216:  4 hab (planta baja con patio)..............................78.000€ G
Ref.11045:  3 hab (reformado, balcón, patio)........................69.000€ G
Ref.00333: 3 hab. (ascensor, buen estado)........................................65.000€ E
Ref.00708: 6 hab. (pl. baja con local, para reformar).........................71.000€ G
Ref.00763: 3 hab. (ascensor, reformado)............................................79.000€ G
CENTRE
Ref. 11536:  3 hab (junto playa, balcón).................................75.000€ G
ESCORXADOR
Ref. 11484:  2 hab (planta baja, junto playa)..........................60.000€ G
EIXAMPLE
Ref. 10919:  3 hab (ascensor).................................................91.000€ G
CANET DE MAR
Ref. 10481:  2 hab (ascensor).................................................87.000€ G
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Joventut Handbol Mataró:  
50 anys d’handbol groc-i-negre
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recuperant la ‘Tripleta Màgica”

Codi QR 
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Obra nueva con excelente ubicación, cercana al centro de la ciudad. Disponibles bajos, prime-
ros con patio, pisos y áticos. Viviendas de 2-3-4 habitaciones. Algunas con patios y terrazas. 
Acabados de 1ª calidad. Financiación especial con posibilidad de descuentos importantes se-
gún porcentaje de la hipoteca a constituir. Solicite información. Listos para entrar a vivir.

C/MIQUEL BIADA, 107. MATARÓ

Pèrits Judicials

Certificado Energético pendiente de obtención

7867 – ZONA CER-
DANYOLA Piso de 85m2 
con ascensor. Dispone de 3 
habitaciones dobles, salón 
muy luminoso, balcón a la 
calle, cocina de roble y baño 
en perfecto estado. Con 
suelos de terrazo y ventanas 
de aluminio.  
Precio 91.000€ 

7892- JUNTO RDA ST 
OLEGUER ¡¡Gran piso!! 
¡¡Para entrar a vivir!! Piso 
de 90m2 con 4 habitaciones 
(2 dobles) y 2 baños, con 
ascensor y balcón con salida 
del salón, cocina office. Piso 
procedente de banco, finan-
ciación 100%. Pase su oferta. 
Precio: 100.000€

7185- PERAMÁS Casa 
unifamiliar perfectamente 
ubicada en calle tranquila 
y muy bien situada. 90m2 
+ patio a nivel 90m2. 
Orientada a mar, perfecto 
estado, entrar a vivir. 2 
plantas, 3 dor., cocina 
independiente equipada, 
amplio salón-comedor, 
suelos gres y calefacción. 
Sótano de 35m2. 
Precio 178.500€ 

9595- ZONA VALLDE-
MIA: Primer piso indepen-
diente, sin vecinos. Vivienda 
de 85 m2 + terraza de 25 
m2 + terraza de 60 m2 + 
estudio con 50 m2.- Excelen-
tes acabados, 4 habitaciones, 
baño + aseo. Vivienda exclu-
siva. Oportunidad.
Precio 225.000€ 

7304- PLAZA CATALU-
NYA ¡Vivienda con buenas 
características! Bien ubicada 
junto zonas verdes. Piso con 
ascensor en edificio de obra  
vista. Totalmente reformada. 
Dispone de 3 habitaciones,
baño completo, cocina bien 
equipada+ galería, s 
alón-comedor y balcón.  
Precio: 105.000€

7161- JUNTO PLAZA  
DE CUBA Obra nueva con  
excelente ubicación, cercana al  
centro de la ciudad. Viviendas  
de 2-3-4 habitaciones. Acabados 
1ª calidad. Financiación especial  
posibilidad de descuentos  
importantes según porcentaje  
de la hipoteca a constituir.  
Solicite información.  
Listos para entrar a vivir. 
Desde: 143.000€

Certificado Energético pendiente de obtención

8625- ZONA CAN QUIRZE 
Torre espectacular por sus dimen-
siones, a 4 vientos y edificada sobre 
solar de 2.600m2. Vivienda de 
600m2 aproximados, 10 habita-
ciones, 5 baños y piscina. Situada 
en zona de alto standing. Terreno 
plano.Precio 550.500€ 

Certificado Energético pendiente de obtención

Certificado Energético pendiente de obtenciónCertificado Energético pendiente de obtención

Certificado Energético pendiente de obtención Certificado Energético pendiente de obtención

Certificado Energético pendiente de obtención
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De qui és culpa que no 
hi hagi pressupostos?

L’ENQUESTA

LA PREGUNTA

Vota l’enquesta a 

davant de totdavant

Escriure un article de forma periòdica, imposa a l’autor 
buscar cada cert temps un tema que hom cregui pugui tenir 
cert interès per als lectors (en aquest cas vostè) i sobre el 
qual l’autor cregui que té quelcom interessant a dir. No cal 
dir que això no sempre passa, i no perquè no hi hagi temes 
interessants, sinó perquè sovint l’autor no té res rellevant a 
aportar. Davant d’aquest problema, hi han bàsicament tres 
sortides, la primera escriure a l’editor i reconèixer la pròpia 
incompetència (opció poc habitual i amb conseqüències 
imprevisibles), escriure sobre un tema interessant sense 
aportar res de nou (opció més habitual i a la que ja estem 
tan acostumats que la considerem normal), parlar d’un tema 
potser poc interessant, però que l’autor, per raons diverses, 
té ganes de comentar. Perdoneu-me si en aquest cas, jo he 
triat la tercera opció.

Obro la bústia de casa; i hi trobo un paperet amb aquest 
escrit, copio literalment : “El Maestro Chaman africano gran 
medium espiritual mágico con poderes (...) resuelve todo tipo 
de problemas por muy difíciles que sean (...) enfermedades, 
judiciales, matrimoniales (...) soluciona inmediatamente con 
resultados al 100% garantizados; 3, 7 dias.

FIRMA
OPINIÓ FÍSIC

Mataró té prou atractiu 
comercial?

ORIOL RUIZ

Predicadors
www.totmataro.cat
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PUJADA DE LES 
ORDENANCES FISCALS

MIA CASTELLVÍ,
CAPGROSSOS DE MATARÓ

Un acte refl ex és agafar el paperet i tirar-lo a la pape-
rera. Jo me’l vaig guardar a la butxaca i el vaig penjar a la 
meva taula de feina. L’he rellegit sovint i cada cop se’m 
plantegen preguntes diferents: Algú hi truca? És legal dir 
tot això, és publicitat enganyosa no? Si ho considerem una 
creença, hem de respectar-ho? Dies després vaig veure a la 
plaça Santa Anna un predicador, que altaveu en mà, inten-
tava captar l’atenció dels vianants i suposo que l’adhesió 
a la seva església amb arguments similars als del paperet.

Les creences i la religió en general, estan fora de la 
societat, hem passat a considerar-les un tema tan privat 
i personal que quasi fa vergonya parlar-ne, fi ns i tot dins 
dels àmbits més íntims. Però que no en parlem, no vol dir 
que no existeixin i que no tinguin el poder d’aparèixer en 
formes poc desitjables, sobretot en moments com l’actual 
on, davant la duresa de moltes situacions, estem oberts a 
qualsevol solució, sobretot si és fàcil i ràpida.

Sincerament, no sé com ni quan, però crec que és ne-
cessari que intentem tornar a posar el tema religiós a la 
nostra agenda personal i col·lectiva, per fer-ho d’una ma-
nera raonada i raonable.

41,9%  Del govern i el PSC.

36,5%  Del PSC.

21,6%  Del govern

  L’ACTOR JOAN PERA VA SER UNA DE LES CARES CONEGUDES QUE NO ES 
VA VOLER PERDRE LA CAMINADA DE L’ALZHEIMER I FINS I TOT VA SIGNAR VA VOLER PERDRE LA CAMINADA DE L’ALZHEIMER I FINS I TOT VA SIGNAR 
SAMARRETES SOLIDÀRIES

CASTIGAT  L’Ajuntament ha pogut 
aprovar un Pla d’Ajust però com a 
contrapartida tots plegats haurem de 
pagar més. I això, avui en dia... 

APLAUDIT  El Cap de Colla i tota la 
seva gent han sabut reaccionar després 
d’unes males Santes i massa setmanes 
de dubtes amb una Tripleta a Lleida. 

ANNA ALUART
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ROBA INTERIOR

VENDA DIRECTA
SOM FABRICANTS

SENSE
INTERMEDIARIS

LES PROMOS
de la setmana

0’75€ unitat 9€ dotzena

Mitjons home, cotó 100%, fil d’Escòcia

HOME DONA NEN NENA/ / /

Samarretes, Pijames, mitjons, calces, slips, boxers, mitges, pantis...

5€
4 Calces dona, sense costura

Camí Ral 541-543
Mataró, 08301
T. 937 991 899
www.interioresprive.com

5€

NENA/

VENDA DIRECTA

INTERMEDIARIS

LES PROMOS

www.interioresprive.com

Samarretes, Pijames, mitjons, calces, slips, boxers, mitges, pantis...

0’75€ unitat 9€ dotzena€ dotzena
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Festa de la vellesa
A la segona meitat dels anys 50 es 
va celebrar per primera vegada la 
festa de la Vellesa a Mataró. “La foto 
va ser la primera o la segona festa de 
la Vellesa, era molt bonica i hi ana-
ven tots els avis amb les padrines i 
les àvies amb els padrins”, recorda 
Carolina Torras. Ella és la noia de 
davant de tot, que hi va assistir com 
a padrina. Al seu costat hi havia el 
senyor al qual acompanyava. 

“Era un conegut de la meva àvia 
i com que no tenia padrina que 
l’acompanyés, em van demanar 
que hi anés jo”, diu Torras. Com 
totes les noies, hi va anar amb una 
mantellina al cap i ben mudada. 
“Primer anàvem a missa a Santa 

Maria i després pujàvem tots cap 
al parc Central que estava molt 
ben guarnit, hi feien la presenta-
ció de l’acte”, diu la propie tària 
de la imatge. Durant uns anys la 
festa de la Vellesa es va celebrar 
així tot i que posteriorment, a cau-
sa de la pluja i el mal temps, es va 
traslladar l’acte principal al teatre 
Monumental.

Gent gran
La festa de la Vellesa és un reconei-
xement a les persones de la tercera 
edat i enguany se celebra aquest 
cap de setmana. “Ja no es fa tant 
això d’anar amb padrins i padrines”, 
detalla Carolina Torras. 

LAURA ARIAS

foto antigafoto

de fa 5 anys

de fa 15 anys

de fa 25 anys
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TOT PLANTILLA MATARÓ 08.indd   1 5/6/13   18:24:29



Un MOW més divers
 

La tercera edició es diversifi ca 
i fa desaparèixer la ‘Shopping 
Night’

La diversifi cació de les activitats és 
la gran novetat de la tercera edició 
del Mataró Opportunity Weekend 
que es celebrarà aquest cap de se-
tmana. Sense la ‘Shopping Night’ 
com a eix vertebrador de la iniciativa 
de promoció de la ciutat, les rutes 
guiades, la gastronomia i la cultu-
ra agafen embranzida. Fins a 22 
restaurants ofereixen menús a 12 

euros i 7 establiments més propo-
sen tastets a 5 euros. Així mateix, hi 
ha programades més d’una dotzena 
d’activitats culturals, esportives i in-
fantils i un cel obert de les botigues 
del centre de la ciutat. 

“El 2013 és el primer en què hem 
fet dues edicions del MOW”, expli-
ca Miquel Rey, regidor de Promoció 
Econòmica de l’Ajuntament de Ma-
taró, qui ha afegit que “en aquest 
cas hem intentat diversificar al 
màxim les activitats per tal que l’oci, 

SOCIETAT
NOTÍCIA

TEXT: MIREIA BIEL

és notíciaés www.totmataro.cat

FOTOS: ANNA ALUART

la cultura, la gastronomia i el comerç 
es complementin”. En aquest sentit, 
Rey destaca especialment la incor-
poració d’activitats culturals “com 
les rutes modernistes”, entre altres, 
que pretenen “ampliar l’oferta per 
plantejar un cap de setmana encara 
més atractiu”. 

‘Shopping day’
La varietat de les activitats és més 
que evident. El comerç del centre 
aprofitarà la coincidència de les 

C/Santa Teresa, 8, 1º 
Mataró
T 629.47.99.46, 
www.ekilibrat.net

Ekilibra’t!
Benestar, Formació i Creixement Personal

Teràpies naturals i energètiques
Psicologia i coaching 
Nutrició
Ioga

Xerrada gratuïta Reflexologia holística:
el 9 d’Octubre a les 19h, inici curs 16 d’Octubre

Curs Enneagrama: inici 11 d’Octubre
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dates per dur a terme el ‘Comerç a 
Cel Obert’, una iniciativa anual que 
serveix d’aparador per presentar 
les col·leccions de tardor i hivern, 
que allargarà els horaris en funció 
de l’ambient del carrer per suplir 
la ‘Shopping Night. Una proposta 
– amb una afluència de públic des-
tacable - que ha desaparegut per 
motius d’organització, tal com apun-
ta Rey: “es tractava de diferenciar bé 
els períodes per cada activitat” i evi-
tar així que se solapés amb l’horari 
de sopar en què la gent omplia els 
restaurants. De totes maneres, el 
regidor de Promoció Econòmica 
considera molt positiva la contra-
proposta, ja que “amb el ‘Comerç 
a Cel Obert’, muntem un ‘shopping 
day’ al carrer i animem també així 
les hores del migdia”. 

El MOW aprofitarà també per pro-
mocionar el patrimoni cultural de 
Mataró. Es podran fer rutes guiades 
pel llegat modernista de la ciutat, 
per la Capella dels Dolors i el Museu 
Arxiu de Santa Maria, o bé pel jaci-
ment arqueològic de Torre Llauder. 
Alhora, ‘La Ratera’ a Sala Cabanyes 
i la repetició de les visites teatralit-
zades a la Nau Gaudí, l’edifici del 
Rengle i La Presó – celebrades el 
cap de setmana passat amb motiu 
de les Jornades Europees del Patri-
moni – suposen una part important 
de la programació del MOW i el prin-
cipal “tret diferencial”, segons Rey. 

“Ha vingut per quedar-se”
Igual que en les dues edicions 
anteriors, des de l’Ajuntament 
contemplen el MOW com una opor-
tunitat per promocionar la ciutat 
i els seus atractius turístics. Rey 
explica que “l’ambient i l’alegria 

  Retornar l’autoestima a Mataró
El MOW s’emmarca dins d’una sèrie d’iniciatives que s’han tirat 
endavant per a la promoció de Mataró. Segons Rey, aquesta és una 
prioritat i cal “aprofitar el potencial econòmic i empresarial que 
ofereix la ciutat”. A més a més, el regidor assegura que després de 
situar-nos i posar en ordre les finances municipals, volem recupe-
rar l‘autoestima de Mataró com a capital de comarca que és”. És 
la “ciutat més important entre Barcelona i França”, diu Rey, un fet 
que “hem d’aprofitar per recuperar la moral com a primer pas per 
sortir de la crisi”. 

que hi havia als carrers, tant a la 
primavera com a la tardor, ens han 
animat a fer-ho dos cops l’any”. Un 
fet que, d’altra banda, consolida la 
iniciativa: “té èxit i podem assegurar 
que el MOW ha vingut per quedar-
se”. Per això, Rey confirma que “al 
2014 ho repetirem” i que “estem 
convençuts que l’acte es convertirà 
en habitual en el calendari mataroní 
dels propers anys”.

El ‘MOW’ va néixer el setembre 
del 2012 i va agafar com a referèn-
cia iniciatives similars que s’han 

realitzat a altres ciutats de Cata-
lunya. Durant el gener del 2012, 
‘Girona10’ va convertir la ciutat en 
un espai de promoció turística es-
pectacular amb hotels i restaurants 
a 10 euros, entrada gratuïta als mu-
seus, la catedral i els banys àrabs. 
La Rambla Nova de Tarragona també 
va acollir un cap de setmana en què 
tots els establiments van rebaixar 
els seus productes un 70 per cent, 
així com Granollers va realitzar una 
activitat equiparable a la ‘Shopping 
Night’ la primavera passada. 

J.MASSA

93 753 22 37
www.jmassa.com

*5% descompte en tots els 
serveis, si al trucar dius que  

has vist aquest anunci

Instal·lació i reparació de 
canonades
Càmeres d’inspecció de 
tuberies

DESEMBUSSOS DE TOTA CLASSE
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“Malgrat que no hi ha Shopping 
Night, el comerç reforça el MOW”

La Unió de Botiguers de Mataró 
(UBM) organitza un ‘Comerç a Cel 
Obert’ pel proper cap de setmana, 
inclòs dins del Mataró Opportunity 
Weekend. Aquesta iniciativa substi-
tueix la ‘Shopping Night’. Francina 
Bigorra, cap d’activitats de la UBM, 
valora la rellevància d’aquestes 
iniciatives i posa èmfasi en la im-
portància dels barris. 

Arriba el MOW de tardor sense el que 
fi ns ara havia estat el seu atractiu 
principal, la ‘Shopping Night’. 
L’Ajuntament ens va plantejar fer un 

MOW orientat més cap a l’hostaleria. 
Les dates que ens plantejaven ens 
van fer adonar que coincidien amb 
el cel obert que nosaltres organitzem 
anualment. Per tant, no hi ha Shop-
ping Night com a tal. Els restaurants 
podien estar plens en aquells hora-
ris, però llavors ens trobàvem que a 
les botigues no hi havia animació. 
Per això hi haurà un cel obert de 9 
a 21h amb la possibilitat d’allargar 
els horaris en funció de l’ambient 
que hi hagi pel carrer. 

La iniciativa del MOW vol promocio-
nar la ciutat. Noteu que la gent surt 
més al carrer?
A nivell de públic podem posar un 
10. En les dues edicions anteriors 

MOW
NOTÍCIA MIREIA BIEL

Francina Bigorra explica les 
activitats que proposa la Unió 
de Botiguers

ALUART

va venir, fi ns i tot, gent de fora, gent 
nova, cosa que és molt positiva. 
Aquest tipus d’activitats serveixen 
per donar un impuls tant en comerç 
com en cultura. Cal donar més vida 
a Mataró perquè és una ciutat i ha 
de donar exemple com a capital de 
comarca que és. Ara bé, aquest èxit 
és potser més palpable de cara a la 
primavera que de cara a la tardor 
pel temps. 

El MOW és una iniciativa que es fa 
al centre, però vosaltres heu orga-
nitzat altres activitats, per exemple, 
al Port. Quina relació s’ha d’establir 
amb els barris?
Aquest és un punt molt delicat. 
Quan vam fer la reestructuració de 
junta dins de la Unió de Botiguers 
vam treure, de seguida, el ‘Co merç 
Mataró Centre’. I és que estem 
oberts a què des dels barris se’ns 
demani col·laboració. Moltes acti-
vitats que es fan al centre es poden 
traslladar als barris, com vam fer 
amb la FirOcasió a Cerdanyola. El 
comerç del centre es pot desplaçar 
als barris igual que ells poden tenir 
un lloc al centre en moments deter-
minats. Ara bé, si ells prefereixen 
una activitat fi xa a la seva barria-
da, estem disposats a muntar-ho i 
a donar-los un cop de mà. La UBM 
està lluitant perquè no vol un centre 
i uns possibles barris al voltant, sinó 
un tot que actuï conjuntament. 
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Navarro: “Cal promocionar la 
ciutat i la comarca”

El Gremi d’Hostaleria de Mataró i 
el Maresme s’ha sumat de nou al 
‘Mataró Opportunity Weekend’, una 
iniciativa que consideren indispen-
sable per promocionar la capital del 
Maresme, “atraure nous públics” i 
a la qual donen un suport explícit.  
Així ho explica el seu president, Jo-
sep Navarro.

Els descomptes en restaurants torna a 
ser el titular de la proposta del Gremi 
d’Hostaleria pel MOW 2013.
Hem optat per repetir la iniciativa 
d’oferir menús a 12 euros a més de 

20 restaurants. Hi ha altres establi-
ments que oferiran també tastets 
i tapes. En els temps en què ens 
trobem, cal fer sacrifi cis perquè la 
gent surti al carrer i gaudeixi del 
temps lliure. 

Teniu un paper més destacat que en 
les altres edicions. A què es deu?
Les ofertes que ofereix la restauració 
segueixen una línia de treball molt 
clara, que és la de promocionar la 
gastronomia. Els preus especials són 
un atractiu més. Nosaltres estem 
disposats a fer tot el que calgui per 
la ciutat i encara més per aconseguir 
atraure gent de tota la comarca. Per 
això convidem a qui vulgui a venir 
a Mataró per gaudir de tot el que 
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El Gremi d’Hostaleria,  
“disposats a fer el que calgui 
per atraure nous públics” 
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organitzem aquest cap de setmana 
i sempre.

El turisme pot ser una aposta clara per 
Mataró de cara al futur?
Estem fent un esforç molt gran per-
què la gent d’aquí surti al carrer. 
Però, a més a més, com a ciutat, 
Mataró s’està movent i això és po-
sitiu per a ella, però també per al 
Maresme en general. 

La campanya d’estiu ha estat bona 
a Mataró?
Hi ha un sector del Maresme, so-
bretot a partir de Calella, que tenen 
el turisme molt integrat. Val a dir, 
però, que ja hi ha molts turistes 
que s’aturen a Mataró. Això és con-
seqüència de les campanyes de 
promoció que s’estan fent i sobretot 
de la feina que està portant a terme 
el Consorci de Promoció Turística. 

Unes campanyes de promoció que es 
focalitzen a Mataró. Tanmateix, po-
den servir com a aparador també de 
la comarca? 
I tant. Són campanyes molt positi-
ves pel Maresme. Al MOW ve gent 
de Barcelona i en temps de turisme 
rebem persones de moltes naciona-
litats diferents. A totes les activitats 
cal donar-los una empenta, igual 
que farem pròximament amb les 
Jornades del Bolet entre el 28 i el 
30 d’octubre. 
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Generalitat. Sent com són els go-
verns local i de la Generalitat del 
mateix color polític, era d’esperar 
que al govern li ploguessin crítiques 
pel fet que l’Ajuntament hagi de de-
manar un crèdit per poder-se acollir 
als pagaments.

Crítiques de l’oposició
Baron va anticipar que “no ens fem 
presoners de cap de les conseqüèn-
cies que aquest pla pugui provocar 
en les ordenances i pressupostos” 
i va acusar el govern de “socia-
litzar els problemes i capitalitzar 
personalment els èxits”. Baron es 
va indignar per unes paraules del 
regidor d’Hisenda Ramon Reixach 
en què assegurava que els anteriors 
governs de la Generalitat havien es-
tat “imprudents amb segons quina 
partida que ens condiciona ara”. El 
Partit Popular va amagar amb no 
donar suport al Pla, ja que dubtava 
que amb la seva aprovació i d’acord 

El Ple Municipal va aprovar el Pla 
d’Ajust i sanejament de l’Ajuntament 
que ha de permetre acollir-se al ter-
cer decret de pagament a proveïdors 
del govern estatal. El pla es va apro-
var gràcies als vots dels vuit regidors 
del govern i també amb el suport del 
PP a més de les abstencions de PSC 
i ICV-EUiA. PxC i CUP van votar-hi 
en contra. El paquet de mesures 
aprovat ha de permetre baixar el 
termini de pagament a proveïdors 
dels actuals quatre mesos a la mei-
tat, dos mesos.

L’Ajuntament va reconèixer al 
juny factures pendents per valor de 
9,5 milions d’euros, de les quals 
s’han pagat o està previst pagar per 
l’Ajuntament 1,6 milions, de mane-
ra que quedarien per pagar factures 
a proveïdors per valor de 7, 9 mi-
lions. Per altra banda, el deute de 
la Generalitat amb l’Ajuntament que 
podria ser objecte de fi nançament 
per aquest decret de proveïdors as-
cendeix a 7,8 milions, però ara com 
ara la Generalitat només ha reco-
negut al voltant d’1 milió d’euros.

Aquest va ser el principal blanc 
de les crítiques que es van poder 
sentir en el debat d’aquest punt. El 
fet que la Generalitat no reconegui 
més deute –en tenir els pressupostos 
prorrogats té coartada per fer-ho– 
obliga l’Ajuntament a demanar un 
crèdit a llarg termini a l’ICO per 
valor de 6,9 milions d’euros. És a 
dir, Mataró s’endeuta més per un 
deute que podria esmenar quasi 
íntegrament amb el que li deu la 

S’aprova el nou Pla d’Ajust de l’Ajuntament
La Generalitat no reconeix la major part del seu deute i obliga l’Ajuntament a demanar un crèdit

POLÍTICA
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ciutatciutat

a una interpretació del reial decret 
es facultés el govern a aprovar els 
pressupostos en junta de govern i no 
en el Ple. La portaveu de Plataforma 
Mònica Lora va explicar el seu vot 
negatiu al Pla de proveïdors perquè 
“abans d’acollir-nos a un pla d’ajust 
que ens lliga i ens endeuta, es po-
drien ajustar segons les prioritats 
que tinguem i vostès –en referèn-
cia al govern– no ens accepten cap 
proposta”. Per ICV-EUiA va  voler 
incidir en el fet que la Generalitat 
no reconegui part del deute: “Aquí 
veiem l’astúcia del nostre alcalde, i 
la poca capacitat d’infl uència que té 
davant la Generalitat i el seu propi 
partit”.  Per part de la CUP el seu 
regidor Xavier Safont-Tria va mostrar-
se totalment escèptic el pla: “És una 
cossa endavant però no és afrontar el 
problema, s’està engreixant una bola 
de deutes entre administracions que 
ningú entén i que només benefi cia 
la banca”. 

www.totmataro.cat
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 Les ordenances fi scals pujaran un 2,56 per cent el 2014

Els impostos i preus públics locals que es recullen en les ordenances 
fi scals pujaran el 2014 en un 2,56 per cent segons l’avantprojecte 
que el govern ja ha fet arribar als grups municipals de l’Ajuntament de 
Mataró. L’augment de l’IPC està estimat en un 1,8 per cent pel que 
la proposta va més enllà d’aquest índex. L’augment de les ordenances 
fi scals és una de les clàusules recollides pel Pla d’Ajust. Els primers 
càlculs de l’Ajuntament sobre l’impacte de les ordenances en el con-
tribuent mitjà calculen una pujada d’acord amb l’IPC per a la taxa de 
la brossa domiciliària, pel que es mantindria la pressió fi scal en aquest 
àmbit i un augment del 3,75 per cent de l’IBI i un 3,8 per cent pel que 
fa a la taxa de cementiris. 

tot 1 ciutat pla ajust.indd   1 01/10/13   16:57
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MATARÓ

CERDANYOLA
Barri de Cerdanyola:
 · 30.442 habitants

 · 14 Km2

Cerdanyola

”Abans, tot això eren camps”. 
Aquesta frase tan sentida a les 
famílies amb avis i àvies es fa es-
pecialment cert en el cas del primer 
dels barris de la ciutat de Mataró 
que repassarem a la secció ‘De Ba-
rri a Barri’: Cerdanyola. La zona on 
es troba ara el barri eren camps de 
conreu lligats a les diferents masies 
de la zona. Amb posterioritat aques-
ta zona eminentment rural va anar 
“connectant” amb els nous temps, 
els nous hàbits i també els seus 
nous habitants. 

El pas del tramvia va canviar la fi -
sonomia del barri i va permetre una 
connectivitat que va fer d’aquelles 
lleixes les terres que milers de 
nouvinguts, sobretot murcians, van 
escollir per instal·lar-se a Mataró. 

Era l’inici del barri popular, del 
barri atapeït, del barri crescut com 
una urbs pròpia. Del poble dins el 
poble. Per a alguns, despectivament 
o humorísticament, del Poble Sec 
mataroní.

La foto que acompanya aquest text 
demostra aquest “tot això eren 
camps”. Mostra el Carrer Virgen de 
las Maravillas quan era territori erm, 
amb alguna barraca. Al seu fons hi 
endevinem el Turó homònim del ba-
rri i n’hi ha prou amb traslladar-se a 
l’actualitat des d’aquest punt històric 
per jugar al joc de les mil diferències 
i copsar l’evolució que en poques 
dècades ha viscut aquesta zona. Del 
blanc i negre al color, del campi qui 
pugui a la regularització urbanística, 
d’un tipus de treball més fabril a al-

“Tot això eren camps”
barri a barri
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Cerdanyola any 1949

tres formes d’industrialització. Dels 
pagesos als nous habitants.

“Cerdanyola sembla que no vulgui 
oblidar el que va començar a ser 
una illa de cases i carrers enmig de 
camps, sembla que encara tingui 
aquest caràcter de poble, d’ambient 
de treballadors, de veïnatge de po-
ble” explica en Francisco que fa 
40 anys que viu al barri. A ell, com 
a tants altres veïns, no li acaba 
d’agradar el barri avui en dia: “Es 
nota que durant molt de temps no 
es van preocupar de Cerdanyola, hi 
falten equipaments, hi falta aparca-
ment i avui en dia hi ha massa atur, 
la gent pateix”. Els camps d’ahir són 
avui carrers i places plenes de vida. 
De Cerdanyola ciutat, diuen alguns. 
Part de raó tenen.  

Tens alguna cosa a dir sobre el teu barri. Una foto antiga, una anècdo-
ta, una queixa, una foto-denúncia. Alguna cosa que t’agrada i vols que 
sàpiga? El Tot Mataró de Barri a Barri vol recollir tot allò que voleu que 
trascendexi del vostre barri a barris@totmataro.cat

  De barri a barri: El proper, Peramàs- Esmandies

MONFRAGUE

Todo esto y mucho más

Pste. Torre Palauet, 3 

Mataró (junto al Sorrall)

CAFETERIA BAR

625 381 786
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€ 5
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€1Jarra
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pulga
+
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Històries i records de Cerdanyola

Tot va començar fa menys d’un any, 
quan Ildefonso Mármol, veí del barri 
de Cerdanyola i propietari d’un blog 
a la xarxa, va tenir la idea de crear 
el seu propi canal de televisió en lí-
nia. Amb l’ajut de Dionís Fernández, 
els dos han aconseguit fer néixer un 
projecte pioner a Mataró que no té 
l’objectiu de seguir l’actualitat més 
recent, sinó de retre homenatge a 
tots aquells records i memòries que 
els veïns de Cerdanyola han anat 
deixant pel camí a mesura que pas-
saven els anys.

TV Cerdanyola City Today’ encara 
està en una fase embrionària, tal 
com ells mateixos afi rmen, per això 
fa poc que s’han endinsat en el món 
de les xarxes socials per donar a 
conèixer el canal. El boca orella ha 
estat essencial, però ara per ara ja 
disposen del seu blog i d’una pàgi-
na a Facebook per promocionar els 
vídeos que ells mateixos realitzen. 
Perquè en aquest tímid però origi-
nal projecte, són ells dos els que fan 

tota la feina de producció i edició. 
“Fins que ens quedin forces segui-
rem nosaltres, tot i que ens agradaria 
que més gent hi formés part i, en 
un determinat moment, agafessin 
el relleu”, explica Dionís Fernández.     

Sense ànim de lucre
Segons Fernández, la tria de la pla-
taforma Livestream per albergar el 
seu canal va ser totalment arbitrària. 
De la mateixa manera, no tenen 
cap intenció d’esdevenir un mitjà 
d’informació local ni de benefi ciar-
se econòmicament del projecte. “La 
nostra proposta és totalment sense 
ànim de lucre i té una funció priori-
tària: plasmar les històries personals 
dels veïns de Cerdanyola perquè en 
quedi constància”, recalca. D’altra 
banda, la seva audiència no està ni 
molt menys limitada: “Pensem que 
els nostres continguts poden interes-
sar a tots els mataronins, encara que 
les històries se centrin en un barri 
en concret”, aclareix l’entrevistat. 
La naturalesa del projecte fa que el 
tema de l’audiència no els preocupi; 
en aquesta primera fase no han pen-
sat a fer un sondeig sobre el tipus 
i quantitat de seguidors que tenen.   

BARRI A BARRI
CERDANYOLA BERTA SEIJO

Dos veïns tiren endavant una 
televisió en línia per difondre 
la riquesa humana del barri

A CASA NOSTRA TROBARÀS:
• Elaborats frescos
• Plats cuinats
• Embotits
Tot fet a casa
i una amplia gama de pernils i 
formatges selectes

barri abarri 

CERDANYOLA

Cerdanyola
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El seu és un recull de memòries que 
s’aprofita de les noves tecnologies 
per arribar a més gent. Dionís Fer-
nández ho deixa ben clar: “No volem 
que la riquesa humana i personal del 
barri es perdi amb el pas del temps”. 

Aquest és el motiu pel qual els pro-
tagonistes de les seves històries són 
veïns de Cerdanyola amb molt per 
explicar. Vides com la de Santi Mo-
ragas, que va arribar a la ciutat l’any 
1936, o Antonio Rubio, ex-boxeja-
dor mataroní, queden reflectides 
a ‘TV Cerdanyola City Today’. A la 
sèrie de documentals que porta per 
títol ‘Històries de Cerdanyola’ són 
els ciutadans els que construeixen 
el seu propi relat.  

Es pot sintonitzar aquesta TV per 
internet a:

http://www.livestream.com/tvcer-
danyolacitytoday

Històries plenes de vida

A CASA NOSTRA TROBARÀS:
• Elaborats frescos
• Plats cuinats
• Embotits
Tot fet a casa
i una amplia gama de pernils i 
formatges selectes

www.totmataro.cat
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“El millor, la gent del barri”

Qui és l’Ousmanne Barry?
Un mataroní de Cerdanyola, que és 
d’on em sento i on treballo. Vaig 
néixer fa 40 anys a Dakar, al Se-
negal, i ara en farà 15 que sóc a 
Catalunya. Des del 2004 faig vida 
a Mataró on ara tinc el meu propi 
taller de pneumàtics.

Com és que vas optar per obrir el teu 
negoci a Cerdanyola?
Jo havia treballat a un taller de 
Barcelona i l’amo es va jubilar. Lla-
vors vaig haver d’estudiar i lluitar 
com fa tothom per tirar endavant el 
propi negoci. Vaig estudiar el cicle, 
em vaig treure el títol i vaig acabar 
obrint el negoci propi en aquest àm-
bit en el que sempre he treballat.

Però per què Cerdanyola?
Jo havia estat temps a Premià però 
vaig veure clar que pel tipus de ne-
goci necessitava un lloc amb més 
gent com era Mataró i especialment 
Cerdanyola.

Què t’agrada més del barri?
Del barri i de Mataró m’agrada quasi 
tot. Vosaltres no ho veieu, però aquí 
la gent és diferent. El millor del ba-
rri és la seva gent, oberta, amiga. Jo 
no hi he tingut mai cap problema. 
A vegades es diu que els que venim 
de fora tenim o causem problemes. 
En el meu cas és tot el contrari. No 
hi ha problemes.

Tu has pogut treballar.
Exacte. Jo vaig venir aquí a treballar 
i això va ser una de les claus per 
integrar-me. Si tens l’oportunitat 
has de treballar, has de parlar amb 
la gent, t’hi has de comunicar, has 
de compartir. Si t’obres no tindràs 
cap problema ni a Cerdanyola ni 
enlloc. Els problemes vénen quan la 
gent que arriba no fa aquest esforç. 
No hi ha problemes per aquells que 
no s’aïllen i cal transmetre aquest 
missatge. 

Et sents un privilegiat?
Sí, perquè he pogut treballar, i he 
pogut comprovar que la gent és aco-
llidora. Insisteixo, a Cerdanyola els 
problemes no els causa la gent que 
ve, sinó els que s’aïllen.

BARRI A BARRI
CERDANYOLA REDACCIÓ

Ousmane Barry fa 15 anys 
que és a Catalunya i té el seu 
taller a Cerdanyola

“No hi ha problemes 
per aquells que no 

s’aïllen”

RODAMÓN

Snack-Bar

BURRIAC
· platos combinados
· menú diario
· especialidad en tapas
· gran terraza

Plaza Isla Cristina, 7
MATARÓ / 937 984 527

barri abarri Cerdanyola
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Ousmanne Barry
El seu taller de pneumàtics és un 
dels més populars del barri.

L’Ousmane Barry és un home po-
sitiu i obert que acostuma a veure 
el cantó bo de les coses. L’única 
cosa que diu que li disgusta de 
Cerdanyola és la quantitat de de-
fecacions de gos que, assegura, 
hi ha per tot el barri: “tot està ple 
de defecacions de gossos i els ani-
mals no en són els culpables, són 
aquells que els passegen. Cal que 
la gent que treu a passejar el seu 
animal es responsabilitzi d’aquest 
i reculli les seves restes, així farem 
entre tots que el barri presenti una 
imatge millor”, reflexiona.

Respecte la manca d’aparcament 
a Cerdanyola, Barry no ho com-
parteix: “d’aparcament n’hi ha, 
però és que, a vegades, la gent 
vol aparcar davant de casa i això 
és impossible”.

Els gossos 

Snack-Bar

BURRIAC
· platos combinados
· menú diario
· especialidad en tapas
· gran terraza

Plaza Isla Cristina, 7
MATARÓ / 937 984 527

C/LLUÍS EL PIETÓS, 32
08303 - MATARÓ

Telf: 93 757 64 71
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Cafeteria Bar Monfrague
Pste. Torre Palauet, 3 - Mataró

Finques Roselló
c/Roselló, 52 - Mataró

Indiano
c/ Roselló, 4 - Mataró

Colada Plus
c/ Major, 54 - Mataró

Rodamon
c/ Major, 59 - Mataró

Dents
c/Mare de Déu de Núria, 1 - Mataró

Assessoria Domingo
c/ Lluís el Pietós, 32 - Mataró

Rodesa
Av. Puig i Cadafalch, 264 - Mataró

Motos Martinez
c/ Gatassa, 19 - Mataró Jorge Matas

c/ Jaume I, 40 - Baix - Mataró

Restaurant Villanueva
c/ Jaume I, 69 - Mataró Bones Mans

Ferrer i Dalmau, 40-46 - Mataró

Cerdent
Pass. Ramon Berenguer, 

85 - Mataró
ServiKsa

c/ Major, 47-Baix - Mataró

Jesús Martínez Motos
Ronda Bellavista, 7 - Mataró

Bar Burriac
Plaça Isla Cristina, 7 - Mataró

Electrónica Mataronense
c. Valencia, 19 - Mataró

Frankfurt Mallorca
c/ Burriac, 84 - Mataró

Casa Moreno
Carrer Queralbs, 16 - Mataró

Motos Godoy
c/ Capellanets, 14 - Mataró

TecnoCasa
Avda. Gatassa, 141 - Mataró

Moto Racing
c/ Rossellón, 41 - Mataró

Autoescola Gatassa
Avda. Gatassa, 141, 1r pis - Mataró

Peluqueria
Q Corte!

Avda. Gatassa, 111 - Mataró

Mapa de comerços

Els comerços de proximitat i confi ança

barri abarri 

CERDANYOLA

Cerdanyola
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Peixos i Mariscs - Carns a la Brasa 
- Paelles - Tapes variades -  

Pollastres a l’ast 

CERDENT
CLÍNICA DENTAL

Dr. Martín Gabriel Vallés

PROMOCIÓN:
Implante  +  funda

 850€

Rosselló, 4
08303, Mataró

tel. 937 995 187

Expenedoria nº 22

JESÚS MARTÍNEZ 
MOTOS

TOTES LES MARQUES
REPARACIÓ I VENDA

Ronda Bellavista, 7 Mataró
Tel. 937 576 027

www.totmataro.cat

núm. 1595
del 4 al 10 d’octubre del 2011 
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Dia: 
Divendres 4 
d’octubre

Horari:
21h

Lloc:
Teatre Monumental  
(La Riera, 169. 
Mataró)

Preu:
Amfi teatre: 17€. 
Platea: 20€.

EL MAG LARI,  
UNA ESTRELLA PER L’AFAM

La celebració del Dia Mundial de l’Alz-
heimer a Mataró té tres cites destaca-
da. La informativa, el primer cap de 
setmana, amb activitats divulgatives. 
La popular i solidària, el passat cap de 
setmana amb la caminada i la cultural 
quan un primera espasa omple el Mo-
numental de solidaritat i de suport a 
l’Associació de Familiars d’Alzheimer 
de Mataró. En aquesta ocasió el teatre 
mataroní acollirà, avui divendres a la 
nit, l’espectacle del Mag Lari ‘La mà-
gia del Mag Lari’. 

Avui en dia, haver de fer presen-
tacions amb el Mag Lari sembla ben 
innecessari. És bastant més que un 

ACTES

guia culturalguia cultural

MÚSICA  

Rojo pistacho + El gnomo 
del metro
El Cicle Banc de Proves porta dues 
propostes fresques i locals, dues ban-
des de rock nascudes el 2011. 
Divendres 4 d’octubre l 23h l Sala 
petita del Clap (c/ Serra i Moret, 6. 
Mataró) l Entrada gratuïta

“Suau, la teva veu”
Moisès Bertran presenta el seu nou 
disc, recull de vint anys de temes pro-
pis del compositor i pianista mataroní. 
Amb les veus de Rosa Mateu, Mònica 
Luezas i Laura Alonso. 
Diumenge 6 octubre l 12h l Teatre 
Monumental (La Riera, 169. Mataró) l 
Entrada gratuïta

Obrint Pas (en acústic)
Els valencians arriben amb sis músics 
a l’escenari armats amb guitarres, 
llaüts, contrabaix, viola de roda, dol-
çaina, percussió i veus.
Dissabte 12 octubre l 22h l Teatre 
Monumental (La Riera, 169. Mataró) l 
Anticipada: 10€. Taquilla: 13€.

TEATRE I DANSA

La ratera
Representació de l’èxit de l’adaptació 
del clàssic d’Agatha Christie a càrrec 
de la Sala Cabanyes, dins els actes 
de la Trobada de Grups Amateurs de 
Teatre de Catalunya.
Dissabte 5 octubre l 18:30h l Teatre 
Monumental (La Riera, 169. Mataró)

“Auca màgica i mort del 
Plem”
Diversos grups de teatre de Mataró i de 
la Coordinadora del Maresme, dirigits 
per Carles Maicas, representen la his-
tòria del bandoler que Salvador Espriu 
va convertir en llegenda.
Diumenge 6 octubre l 11h l Entorn de 
Santa Maria i centre històric (Mataró)

“Ventafocs”
Comèdia musical. Una versió pròpia 
del popular conte infantil amb la 
direcció d’Antoni Blanch al capdavant 
d’un equip de més de 60 persones 
Adaptació de Pere Anglas i música de 
Joan Vallcorba.
Dies 6, 12 i 13 octubre l 18,30h l 
Sala Cabanyes (La Riera, 110, Mataró) 
l Amfi teatre: 10€. Platea: 12€. 
Entrades a salacabanyes.cat. 

www.totmataro.cat/agenda

mag, és un autèntic comunicador de 
primer nivell que diverteix, sorprèn i 
entreté des de dalt de l’escenari, in-
teractuant amb el públic i plantejant 
situacions còmiques i quotidianes 
per resoldre amb total misteri. Una 

posada en escena treballada i 
òptima acaben d’arrodo-

nir l’espectacle d’aquest 
Mag convertit en feno-
men mediàtic. Un refe-
rent que ve altre cop a 
Mataró i, aquest cop, 
per a una bona causa.
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www.totmataro.cat/agenda
MÉS ACTIVITATS...

Guia Cultural 1595.indd   2 02/10/13   18:02



NÚM. 1595
DEL 4 AL 10 D’OCTUBRE DEL 2013

INFANTIL

Club dels Superagents 
Lectors
Agència de lectura, de Montserrat Ga-
lícia. Activitat dirigida a nois i noies de 
9 a 12 anys. A càrrec d’Eva Delgado i 
Mercè García.
Divendres 4 octubre l 18h l Biblioteca 
Pompeu Fabra (Mataró)

Oiaraki, el castell dels ocells
Espectacle infantil de marionetes, a 
càrrec de la companyia Binixifl at. 
Diumenge 6 octubre l 17h l Teatre La 
Sala d’Argentona (Plaça Nova, 14) l 
Preu: 13€.

L’hora del conte 
Narració del conte en català “Malena 
ballena”, per Mercè García.  
Dimarts 8 octubre l 18h l Biblioteca 
Pública Pompeu Fabra (Mataró)

L’hora del conte
Narració del conte “Contes per men-
jar”, a càrrec de Joan de Boher. 
Dimecres 9 octubre l 19h l Biblioteca 
Antoni Comas (Mataró)

Club gomet blau
Club de lectura infantil (5/6 anys). 
Amb el conte “La vaca Taca i la tem-
pesta de neu”, d’Agostino Traini. 
Dimecres 9, 16 i 23 octubre | 18h l 
Biblioteca Pompeu Fabra (Mataró)

Llegim el conte
“Els tres llobatons i el porc dolent”.
Dijous 10 octubre l 17:30h l Bibliote-
ca Fundació Iluro (c/ d’en Palau, 18).

Club gomet vermell
Activitat dirigida a nois i noies de 7 a 
10 anys. Amb el llibre “Jan, què tens 
darrere l’orella?”, de Pia Guindulain.
Dijous 10, 17 i 24 d’octubre | 18h l 
Biblioteca Pompeu Fabra (Mataró)           

XERRADES I LLIBRES

Músiques d’enyorança, 
distància i exili
Conferència a càrrec de Joan Vives, 
músic i locutor-redactor de Catalu-
nya Música. Dins del cicle “Tardes 
culturals al Col·legi d’Aparelladors”, 
organitzat per T de Tertúlia.
Dilluns 7 octubre l 18h l Col·legi 
d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics 
(Can Xammar, 2. Mataró) l Preu: 5€.

Poemes de Salvador Espriu i 
Josep Punsola
En l’any del centenari del naixement 
d’aquests dos poetes, recital de poe-
mes acompanyats de música barroca. 
Maria Teresa Julià, clavecí; Maria 
Escalas, oboè modern, i Carme Faja, 
rapsoda. 
Dilluns 7 octubre l 20h l Acadèmia El 
Triangle (C. Sant Josep Oriol, 21)

SORTIM EN FAMÍLIA

Espectacle de clown amb dansa, música, 
jocs i molt d’humor. Dos clowns intenta-
ran fugir de la seva cel·la amb la paraula 
màgica “Cuqui Cuqui”. Ho aconseguiran  
A càrrec de la companyia Cia El Otro. 
Organitza: Circulant, Circ en Moviment.

“Wanted”

Diumenge 6 octubre l 12h l Sala 
Casal L’Aliança (c/ Bonaire, 25) l 
Preu: 7€.

Concert, dedicat a la poesia de Mà-
rius Torres, a càrrec de Arcattia Colla-
ge (duo) Lluís Heras (violoncel), Quim 
Térmens (violí) i Ariadna Ventura (rap-
soda). Dins el VIII Cicle de Concerts 
de Cambra i Joves Intèrprets.

CICLE DE CONCERTS

“Música en la poesia de 
Màrius Torres”

Dissabte 5 d’octubre l 20,30h l 
Foment Mataroní (c/ Nou, 11. Mataró) 
l Preu: 12€. Amb descomptes: 10€.
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“Quinze dies de tardor”
Presentació del llibre a càrrec de Mont-
se Pou, autora; Marta Guanyabens, 
fi lòloga, i Diego Ruiz, editor.
Dijous 10 octubre l 19:30h l Dòria 
Llibres (c/ d’en Pujol, 9. Mataró)

“Gaudí i els artesans”
Conferència amb les intervencions de 
Francesc Fontbona, doctor en fi losofi a 
i lletres, i de Jordi Barbany, artesà i 
picapedrer.
Dijous 10 octubre l 19:30h l Nau 
Gaudí (c/ Cooperativa, 47. Mataró)

Tardor literària 2013
Presentació del llibre “La néta 
d’Adam”, de Patricia Gabancho. 
Dijous 10 d’octubre l 20h l Saló de 
Pedra (Argentona)

CURSOS

Curs: “L’Europa musical dels 
segles XVIII I XIX”
Curs de música clàssica a càrrec 
de Maria Teresa Julià. Un viatge a 
l’Europa dels segles XVIII i XIX a través 
dels seus músics més il·lustres. Horari: 
dimarts 19 a 20:30h. Del 22 d’ d’oc-
tubre al 26 de novembre. Preu: 5€.
Informació i inscripcions: Museu del 
Càntir (Pl. de l’Església, 9. Argentona). 
Telèfon: 93.797.21.52.

RUTES I VISITES  

Visita guiada a la Vil·la 
romana de Torre Llauder
Restes d’una de les vil·les senyorials 
del territori de la Iluro romana.
Cada dissabte l 19h l Clos Arqueològic 
de Torre Llauder l Gratuïta

Ruta Puig i Cadafalch 
Mataró-Argentona
Visita guiada a diversos edifi cis 
modernistes que l’arquitecte va 
construir a la seva ciutat Mataró, i a la 
població veïna on estiuejava, Argentona.
Dissabte 5 octubre l 10h l Des de 
l’Ajuntament de Mataró l Amb inscrip-
ció prèvia Ofi cina de Turisme (7,82€).

La Casa Coll i Regàs
Visita audioguiada a l’edifi ci modernis-
ta creat per l’arquitecte mataroní Josep 
Puig i Cadafalch el 1898. 
Dissabte 5 octubre l 10,30h l Casa 
Coll i Regàs (c/ Argentona, 55)

Diumenges a la Col·lecció 
Bassat
Visita guiada per la Col·lecció Bassat 
d’Art Contemporani de Catalunya. 
1970-1979 (II).
Diumenge 6 octubre l 12h l Museu 
d’Art Contemporani de Mataró (Nau 
Gaudí. c/ Cooperativa, 47)

VARIS

II Mostra d’entitats i 
associacions de gent gran
Exposicions, tallers, punts d’infor-
mació, balls de Country, lectura de 
poemes, actuacions de música, cant 
coral realitzat pels diferents casals de 
la gent gran de la ciutat.
Dissabte 5 octubre l D’11 a 20h l 
Plaça Santa Anna (Mataró)

Mercat 2a mà Can Gassol
Mercat de segona mà, on hi ha roba, 
música, llar, llibres,electrònica,i bijute-
ria amb materials reciclats. Organitza: 
Associació Segona Oportunitat.
Dissabte 5 octubre l De 8 a 14h l 
Plaça de Can Gassol (Mataró)

SARDANES

Ballada de sardanes
A càrrec de la cobla La Principal de la 
Bisbal. Dia Internacional de la Gent 
Gran. Organitza: Patronat Local de la 
Vellesa.
Dissabte 5 octubre l 19h l Plaça Santa 
Anna (Mataró)

Gran ballada de sardanes 
enregistrades
Inici del curset de sardanes. Organitza: 
Associació de Veïns de Peramàs-
Esmandies. 
Dissabte 5 octubre l 12h l Pati de Les 
Esmandies - Casal de Barri (Ronda 
O’Donnell, 94. Mataró)

EXCURSIONS

Agrupació Cientifi co-
Excursionista de Mataró
Diumenge 6 d’octubre: sortida matinal 
“Marxa Popular termes d’Arenys de 
Munt”. preu: 6-8€.
Diumenge 13 d’octubre: sortida col-
lectiva de Taradell a Seva. Preu: 18€ 
socis, 25€ no socis.
Dijous 19 d’octubre: 20a Caminada de 
resistència La Marxassa. 
Curs de Barrancs: 19-20 i 26-27 
d’octubre. 
Informació i inscripcions: A la secretaria 
de l’Agrupe (Passatge Pou d’Avall, 1). 
De dill-div de 19-21h. www.agrupe.cat 
o 93.755.08.37.

Visites comentades a l’orgue monu-
mental de la Basílica de Santa Maria, 
el més gran de Catalunya, a càrrec 
de l’organista Raúl Prieto. Dins del II 
Festival Internacional d’Orgue.

VISITA GUIADA

L’orgue de Santa Maria 

Dies 13, 14 i 21 juliol l Dissabte: 
17, 18 i 23h. Diumenge: 13h. l 
Basílica de Santa Maria (Mataró) l 
Gratuït. Reserves: 93 758 26 98 i a 
turisme@ajmataro.cat

Taller pràctic de Moviment i 
Consciència Corporal
Moviments per aprendre a fl uir i deixar 
anar la ment.
Dimecres 19 juny l 19,45h l Centre De-
senvolupament Del Potencial Humà (c/ 
Sant Ramón, 51. Mataró) l Informació: 
663.313.223. Gratuït

“Viure amb alegria!”
Taller de Risoteràpia i Creixement 
Personal, a través d’un mètonde lúdic i 
participatiu. Dijous de 19,30 a 21h. 
Centre Kairos (Port de Mataró) l Telf: 

Nou acte per celebrar el centenari del 
naixement del poeta mataroní. Ruta 
literària per diferents punts de la ciutat 
vinculats a la vida i obra de Josep Pun-
sola, guiada per Mercè Bruguera.

PASSEJADA HISTÒRICA

El Mataró de Josep Punsola

Dissabte 5 d’octubre l 17,30h l 
Des del Cementiri dels Caputxins 
(Mataró) l Inscripció prèvia: Òmnium 
Cultural Mataró - 93 798 17 16.
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 Per enviar informació 

email:agenda@totmataro.cat
ofi cina: al C/ Xammar, 11 
formulari: totmataro.cat/agenda

58 FESTA DE LA VELLESA

10,30h: benvinguda a càrrec de Joan 
Mora, alcalde de Mataró. Cant a la 
Vellesa, per Joan Godayol. Repartiment 
d’obsequis. Glossa de l’acte. Cloenda. 
Sorteig. Fi de festa musical amb Genís 
Mayola i Pepe Camacho, i la Coral La 
Perla de l’Havana.

Homenatge a la gent gran

Diumenge 6 d’octubre l 10h l Foment 
Mataroní (c/ Nou, 11)
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CENTRE DE DIA
HORARIS LLIURES

• Gran terrassa enjardinada 

• Cuina pròpia i personalitzada 

• Oxigenoteràpia

• Amb tots els serveis assistencials i sanitaris
   necessaris, per al seu benestar

Places vinculades “Llei de la dependència”
Ens adaptem a les seves necessitats econòmiques 
en cada cas.

CENTRE ACREDITAT
PER LA GENERALITAT

NOU SERVEI ÚNIC AL MARESME
Gaudeix de la intimitat de casa teva amb assistència 24h

Neteja - Bugaderia • Servei mèdic/infermeria • Servei menjador (opcional) • Activitats lúdiques
• Biblioteca • Cinema • Terrassa amb vistes al mar • Assistència 24 hores

Apartaments tutelats per a persones autònomes

C/. Tordera nº 8, Mataró
T 93 799 91 44 | www.lavostrallar.com

Una residència
al costat del mar
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“Paisatges”
Obra de Toni Martí.  
Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes 
Tècnics (Pl/ d’en Xammar, 2. Mataró) 
l Inauguració: divendres 4 d’octubre a 
les 19,30h. Fins al 26 d’octubre. 

Dia Mundial Salut Mental
Treballs artístics dels membres del 
Club Social “Tu Tries”.
Biblioteca Pública Pompeu Fabra (Pl. 
Occitània, s/n. Mataró). Del 7 a l’11 
d’octubre.

Omple la teva vida de 
sentit: Fes-te voluntari/
ària
Biblioteca Municipal Ernest Lluch i 
Martín (Sta.Eulàlia, 66-80. Vilassar de 
Mar) l Del 7 al 26 d’octubre. 

“Silent” 
Exposició fotogràfi ca de Cristina Villa.
Casa Gòtica (Plaça de l’Església, 4. 
Argentona) l Fins al 13 d’octubre.

Esdeveniments de la 
Història de Catalunya
Exposició de Josep Julià.
Les Esmandies Casal de Barri (Rda. 
O’Donnell, 94. Mataró) l Fins al 18 
d’octubre.

Ateneu Fundació Iluro. La 
Riera, 92. Mataró.
· 50 anys de Club Joventut Handbol 
de Mataró.
Fins al 3 de novembre.
· Exposició Col·lectiva Sant Lluc 2013.
Fins al 3 de novembre.

Modernitat amagada
Casa Capell (Passeig de l’Orfeó Mata-
roní, 15. Nou Parc Central. Mataró) l 
Fins al 31 d’octubre.

“Contes infantils de la 
guerra”
Biblioteca Antoni Comas (c/ Prat de 
la Riba, 110. Mataró) l Fins al 19 
d’octubre.

Can Palauet. c/ d’en Palau, 32.. 
Mataró.
“Espectres al laberint grotesc”. De 
Jordi Cuyàs.
Fins al 8 de desembre.
“L’home invisible Acte I Acte II Acte 
III”. De Cristina Ibañez-Tarter.  
Fins al 27 d’octubre.
“3 edifi cis, 1 ciutat”: El Rengle 120 
anys, la Nau Gaudí 130, la Presó 150. 
Fins al 31 de desembre.

“Papers”
A càrrec d’Elissa Mengual. 
Expobox (Carrer Nou, 31. Mataró) l 
Fins a l’11 d’octubre.

“Cataclismes 
contemporanis”
Escultures de Marc Sala Audet.
Museu del Càntir d’Argentona (Plaça 
de l’Església, 9) l Fins al 20 d’octubre.

Ismael Smith, gravador. 
Del modernisme a l’art déco.
Can Serra-Museu de Mataró (El Carre-
ró, 17). Fins al 3 de novembre.

Campions del 
motociclisme
Museu de l’Estampació Premià de Mar 
(c/ Joan XXIII, 2-8. Premià de Mar) l 
Fins al desembre. 

 Per enviar informació 

email: agenda@totmataro.cat
ofi cina: al C/ Xammar, 11. Mataró
formulari: totmataro.cat/agenda

Museu Arxiu Can Caralt (Crtra. 
de Sant Vicenç, 14. Llavaneres) l 
Inauguració: divendres 4 d’octubre a 
les 19,30h. Fins al 27 d’octubre.

INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ

“Tres artistes Tres”
Exposició d’obres dels guanyadors 
del I Concurs de Pintura i Escultura 
del Museu Arxiu de Sant Andreu de 
Llavaneres 2012: Joan Poch, Marc Sala 
Audet i Emma Agustí.

Llama e infórmate:

www.ecomaresme4d.es

80€

cos i ment

LEPANT CENTRE 4D         Lúdica
         Ecografía 
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UGT sindicato jubilados y 
pensionistas del Maresme. 
pl. de les tereses, 17. Mataró. Telf: 
93.755.14.17.
OCTUBRE: • Dies 5 i 6, cap de set-
mana a la Costa Brava. • Dia 13, ruta 
pel ripollès. • Dies 18 i 19, cap de 
setmana pel nord de Catalunya. • Dia 
31, de compres a Andorra.   

UDP. Casal de gent gran 
Les Santes-Escorxador. 
c/ Floridablanca, 118. Mataró. Telf: 
93.790.36.72. 
• Dia 17 d’octubre, carrilet Vall de 
Bianya (dinar a Setcases). • Sopar-
Ball, penúltim dissabte de cada mes, a 
les 20,30h. • Dilluns i dimecres matí, 
Tai-Txi. • Dimarts, mandales i puntes 
de coixí. • Dilluns, ganxet i mitja. • 
Dimecres, targeteria i manualitats. • 
Dimarts i divendres, exercicis de rela-
xació. • Dilluns, dimarts i divendres, 
petanca. • Divendres, Art Floral.  • 
Dijous, bingo. • Ping-pong, dimarts i 
divendres matí. • Jocs de taula. 

Casal de gent gran Jaume 
Terradas. c/ Argentona, 59. int. 
93.7579952. Mataró. 
• Ball, diumenges de 17 a 20h al local 
Iris. • “Juguem tots”, cada dimecres 
a les 16h. • Cada diumenge del mes, 
melé de petanca, de 10 a 13h. 

Associació de gent 
gran Pla d’en Boet. c/Juan 
Sebastián Elcano, 6. Mataró. Telf.: 
93.702.29.16.
• Ball, diumenge de 17h a 20h. Músi-
ca en viu. • Bingo, cada divendres de 
17 a 18h. • Sevillanes: dilluns 17,30 
a 19,30h. Manualitats: dilluns 15,30 
a 17,30h. Tai Txi: dilluns i dijous 
17,30 a 19h. Patchwork: dimarts 16 
a 18h. Ball de saló: dimarts 17,30 a 
19h. Informatica: dijous 10 a 11,30h. 
Català: dijous 15,30-17,30h. Sarda-
nes: dijous 19 a 20h. Ball de línia: 
divendres 18 a 19h.

Casal de la gent gran del 
Parc de Mataró. c/ Corregiment, 
28. Mataró. Telf: 93.757.13.17. 
• Ball: diumenges i festius de 17 a 
20h. • Caminades: dimarts, 8h. • 
Cursos: Puntes de coixí, modisteria, 
country, balls de saló, pintura, dibuix, 
havaneres, taller memòria, tai-txi, ioga, 
anglès i relaxació. Tallers informàtica: 
powerpoint, photoshop i imatge digital. 
• Petanca i jocs de taula.

Associació de gent gran la 
Gatassa. Av. de La Gatassa, 25. 
Mataró. Telf: 93.757.87.30.
• Dissabte 5 d’octubre: excursió de 
7 dies a Sant Carles de la Rapita 
(215€). • Ball cada dimecres a les 

gent grangent gran www.totmataro.cat/agenda
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16,30h, amb música seleccionada 
de CD, a la Sala del Bar. • Activitats: 
Pintura a l’oli. Puntes coixí. Coral. Pe-
tanca. Grup de Play Back. Informàtica.

Associació de gent gran de 
Rocafonda/Palau. c/ Colombia, 
55. Mataró. 93.169.51.66.
Activitats: • Petanca, jocs cartes, 
dòmino, escacs i billar. • Jocs d’en-
treteniment, dijous. • Ball, dissabte. • 
Coral • Excursions mensuals. • Català, 
Informàtica, Manualitats, Sudokus, 
Escacs, Coral.

Casal gent gran de Cirera. 
Rda. Frederic Mistral, 3-5. Mataró.
• Ball, diumenge de 17 a 20h. • Cata-
là escrit i català parlat (divendres 16 
i 17h), Gimnàstica (dilluns i dimecres 
9,15h), Informàtica (dilluns, dimarts 
i dijous 10 i 16h) Patchwork (dilluns 
16h), Ioga (dilluns i dimecres 16h). • 
Jocs recreatius, cada dia.

Casal gent gran de l’Havana. 
Camí Ral, 163. Mataró. 93.169.67.47. 
• Activitats Matins: Gimnàstica de 
Manteniment. Gimnàstica Passiva. 
Internet. Informàtica. Patchwork. 
Tai-Txi. • Activitats Tardes: Centres de 
Flors. Curs de Ball de Saló. Labors. 
Petanca. Country. Ping-Pong. Pintura i 
Dibuix. Pintura sobre Roba.  
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M. BARBERÀ 
 c/Gatassa, 10 / 93.798.29.15
E. BARREDA PALLARÈS 
 c/Alemanya, 6 / 93.757.34.21
EL TORRENT       
c/Torrent, 7 / 93.798.70.04
E. COLL 
Sant Josep, 30 /  93.790.43.40 (diss. tarda)
T. COLL (CREU BLANCA) 

Plaça Xica, 1-3 93.796.09.08
M.R. CORONA - C. SUBIRANA 
 Pg. R. Berenguer, 75 / 93 757.90.93
J. FARRÉ
 c/Esteve Albert, 43 / 93 757 84.91
M. FERRÉ 
 Rda. Pres. Macià, 61-63  93.741.16.66
B. FITÉ                
Riera, 57 93.790.10.30 (diss. alterns tot el dia)
C. YÁÑEZ    
C.Ral, 93 / 93.790.43.69  (diss. alterns)
S. LÓPEZ     
 Rda. F. 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   Pl. de Cuba, 4 / 93.798.55.50
P. ROCA c/Nou, 1. 93.790.19.57 (diss. alt.)
A. RUIZ-CARRILLO 
 Alarcón, 41 / 93.790.15.17 
M.C. SAÑES    Creu Roja, 3 / 93.798.97.06
L.M. SERRANO 

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
J. SUBIRANA    Rosselló, 43 / 93.757.70.54
M.A. VIA  Poeta Punsola, 16 / 93.790.18.28
A.L. VILARDELL  
Av. Puig i Cadafalch, 256 / 93.798.25.50

farmàciesfarmàcies

Horaris de les 
farmàcies de Mataró

  OBERTES DE 9 A 13,30H i 
DE 16,30 A 20,30. DISS. 9 A 13,30

 M.R. COLLDEFORN
Rda. O’Donnell, 13    93.757.92.93

24H    OBERTES DIA I NIT

 A. ALFONSO - M. COS. (festius no)
Av. d’Amèrica, 33    93.790.31.04 

 R. Ma DE LA PEÑA 
 Rambla, 16                                93.790.20.24

 PARC CENTRAL
Rda. Alfons X, 18    93.796.14.91

 M.CENTENO  (tots els dies de 8,45 a 21,45)
C/ Almeria, 77 / 93 798 50 08

 LA RIERA 10
 La Riera, 10     93.790.10.58

 Ma I. SIMON  (festius 9 a 14h)
                    Av. J. Recoder, 62 / 93.798.43.00

 JOSE ANTONIO SORIANO
 Sebastián Elcano, 2-4 / 93.757.90.25

 MR RUIZ-CARRILLO (dll-dv 9a21. Dis  s. matí)     
Rda. Rocablanca, 1 / 93.798.59.69

 ROMANCES  (dill-dissabte 9 a 21)      
Av.President Tarradellas, 34 / 93.536.16.62

 R. SUBIRATS
 Blay Parera, 35    93.796.17.21

9 A 22H    EXCEPTE NIT
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Psiquiatria general

Psiquiatria i psicologia del nen
i de l'adolescent

Orientació / teràpia familiar

Via Europa, 101 • Mataró 
Tel.: 93 741 1060 

• Odontologia preventiva • Odontologia conservadora
• Odontopediatria • Ortodòncia en adults i nens
• Cirurgia bucal • Implantologia • Pròtesis • Periodòncia
• Estètica dental • Servei de radiologia digital

clínica dental
Dra. Cèlia Caba Castro Col. 3187

Horari: 9:30 a 13:30 / 16:00 a 22:00 / divendres obert tot el dia (obert migdia)
Dissabtes matí hores convingudes

FINANÇAMENT FINS A 6 
MESOS SENSE INTERESSOS

Odontologia biològica i neurofocal (teràpia neural)

NOUS SERVEIS

ALTRES SERVEIS

Tractament estètic de la zona peribucal, amb àcid hialurónic 
(rejoveniment i remodelació labial, tractament d'arrugues, 
solcs i augment de llavis.)

················································································

 www.edent.cat

OSTEOPATIA: En el nostre camí integrador de la salut bucal i 
general del pacient.

················································································

EL TEU SOMRIURE DIU MOLT DE TU

• Associeu l’acte d’estudiar amb 
alguna cosa positiva: estudieu i des-
prés doneu-vos una recompensa.
• Convé crear una rutina: si no teniu 
uns hàbits en els horaris, tindreu 
uns resultats irregulars.
• Estudieu en silenci: si us distraieu 
amb la música, per exemple, és possi-
ble que hàgiu de llegir dues vegades el 
que haguéssiu comprès a la primera.
• La motivació: penseu per què es-
tudieu, ho feu perquè per vosaltres 
és important.
• Aprofi teu bé el temps i deixeu que 
us en sobri per a altres coses.
• No dubteu a preguntar, si teniu 
algun dubte.
• Estudieu en el moment del dia 
adequat: no és bo estudiar a darrera 
hora del dia, ni acabats de llevar, ni 
tampoc després de dinar.
• Dormiu el temps sufi cient: per-
què la vostra ment estigui sana heu 
d’haver dormit unes 8 hores seguides.
• Llegiu molt: amb l’hàbit de lle-
gir augmentareu la capacitat 
d’entendre les idees, estimulareu 
la imaginació i això us accelerarà la 
capacitat de comprendre conceptes.
• Allibereu la ment: si voleu que la vos-
tra ment s’alliberi, podeu fer una pau-
sa cada 45-50 minuts i desconnectar.

L’hora d’estudi
                                          ACPG

Educació
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www.vineamataro.cat
Oficina de Turisme de Mataró La Riera, 48.  Tel. 937582698 turisme@ajmataro.cat
Horari: Dilluns, dimecres, dijous, divendres i dissabte de 10 a 13 h i de 17 a 19 h. 
Diumenges i festius de 10 a 14 h

Ajuntament de Mataró  trobamataro matarocat trobamataro #mow

Menús a 12 € / Tastets a 5€ / Comerç a cel obert   
Allotjaments / Rutes i visites guiades / Espectacles   

Exposicions  /  Activitats esportives 

(     )4 i 5 d ’octubre

L’oportunitat de viure Mataró intensament  
Aprofiteu l’oportunitat de viure un cap de setmana intens  

a Mataró amb descomptes únics i ofertes exclusives

WMO

TAR-
DOR!

L’hora d’estudi

El matí de dijous de la setmana 
passada, la farmàcia del carrer Pi-
zarro va ser víctima d’un atracament 
a punta de pistola. Segons infor-
mava Mataró Ràdio, els fets van 
tenir lloc quan un home va entrar a 
l’establiment armat amb una pistola, 
es desconeix si real o de fogueig. Els 
Mossos d’Esquadra investiguen els 
fets, en els que no hi va haver ferits, 
i no ha transcendit quan diners es 
va endur l’atracador. 

Un centenar de persones es va 
concentrar dijous passat davant 
l’Ajuntament en solidaritat amb la 
vaga educativa a les Illes Balears 
que docents, pares i alumnes estan 
fent per rebutjar el TIL imposat pel 
govern Bauzá. Va ser un preludi de 
la ‘marea verda’ que es va viure a 
les Balears diumenge. 

ciutat

Entren a robar a la 
farmàcia del Carrer 
Pizarro a punta de pistola

Un centenar de persones 
se solidaritzen amb la 
vaga a les Balears

SUCCESSOS

SOCIETAT

NOTÍCIA

NOTÍCIA

REDACCIÓ

REDACCIÓ

Petit preludi mataroní de la 
gran mobilització de la ‘marea 
verda’ a les Illes  

 el Tot 1595.indd   3 02/10/13   11:54
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CAPITAL DEL WATERPOLO
Les instal·lacions del CN Mataró acullen 

la fase fi nal de la Copa Catalunya

o s t e o p a t i a

f i s i o t e r à p i a

Montserrat Cabré Esteve
Osteòpata i fisioterapeuta / col. 5162

· lumbàlgia · cervicàlgia
· migranya · ciàtica
· lesions esportives...

Pateixes:

Solucionem la majoria de casos a la primera visita

www.montserratcabre.es
C/ Sant Bru, 12 · 2n 4a · T 93 790 61 73 · Mataró

o s t e o p a t i a

f i s i o t e r à p i a

ntserrat Cabré Esteve
col. 5162

Equilibra' t!
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Suplement col·leccionable 
d'informació esportiva

2a època
num.1300

redaccio@eltotesport.com
www.eltotesport.com

Laia Flores
La mataronina va aconseguir 
la medalla de bronze amb la 
seleció estatal en el Mundial 
Júnior 3x3 d’Indonèsia. 

Copa Catalunya
Des d’avui fi ns diumenge el CN 
Mataró acull la fase fi nal de la 
Copa Catalunya Masculina i 
Femenina de Waterpolo. 

 AGENDA STAFF    EL TOT ESPORT

PERIODISTA

CUGAT COMAS

Mataró va ser diumenge passat altra 
vegada una marea –tranquil·la, calma-
da, sostinguda– solidària en una edició 
més de la caminada solidària amb els 
malalts d’Alzheimer. Caminar com a 
mostra solidària, en l’expressió més 
simple i accessible d’una vessant de 
l’esport popular i solidària cada vegada 
més estesa. No sé si cap historiador o 
tastaolletes d’hemeroteques em podria 
respondre d’on surt aquesta associa-
ció entre valors i esport, quin va ser el 
primer partit benèfi c, a què es va jugar, 
qui va ser el primer a destinar la recap-
tació de l’entrada a un recinte, a un 
objectiu lloable. Desconec si està estu-
diat. Però és especialment grat aquest 
vessant de l’esport. Perquè caminar per 
la muntanya –ara segur que se li diu 
amb algun anglicisme especial– amb 
entrepà a la bossa, cantimplora i xiru-
ques també és esport.

Amb excepcions que ens honren com 
les dues waterpolistes –i les que els hi 

vénen al darrere–, alguna glòria excep-
cional en esports minoritaris –aquest 
cognom tan pejoratiu– o autèntics asos 
en disciplines individuals, cal ser sin-
cers i veure que a casa nostra és ben 
difícil que destaquem esportivament 
gaire per la via de l’ascens, la victòria 
i el reconeixement. Sols el bàsquet o 
l’hoquei, potser, ens van donar glòria. 
No s’albira res semblant.

Llavors, per què no ens creiem en-
cara més l’aposta per aquesta pràctica 
esportiva de vessant social? Tenim un 
ric teixit associatiu pel que fa a clubs 
esportius, els vorals i passejos de la 
ciutat plens de corredors, un bon clima 
i un calendari per farcir. Igual que cada 
darrer diumenge de setembre caminem 
per l’Alzheimer, podríem nedar, botar 
una pilota, ajupir-nos o saltar per altres 
causes. Un esport proper i solidari serà 
encara més proper a cadascú de no-
saltres. Si no som bons, siguem bones 
persones.  

La dimensió humana de l’esport
Cada cop és més indissociable l’associació amb valors com la solidaritat

OPINIÓ

TELÈFON  93.790.70.98 
FAX  93.755.41.06

EDITA  EL TOT MATARÓ, S.L.

REDACCIÓ  Josep Gomà 
COORDINACIÓ  Eloi Sivilla
COL·LABOREN  Àlex Gomà, 
Anna Aluart (fotos), Jordi 
Gomà, i els serveis dels clubs
DISSENY  El Tot Esport 
MAQUETACIÓ  Eloi Sivilla

 PERSONATGE  FET DESTACAT   

CASA

WATERPOLO. COPA CATALUNYA FEMENINA 

(SEMIFINALS). CN SABADELL -  SANT ANDREU 

I CN MATARÓ LA SIRENA - MEDITERRANI. 

Divendres a les 16:30 hores i a les 18 hores 
al CN Mataró, la fi nal serà diumenge a les 
11:30 hores.

WATERPOLO. COPA CATALUNYA MASCULINA 

(SEMIFINALS). BARCELONETA - TERRASSA I CN 

MATARÓ QUADIS - CN BARCELONA. 

Dissabte a les 11:30 hores i a les 13 hores 
al CN Mataró, la fi nal serà diumenge a les 
13 hores.

BÀSQUET
COPA CATALUNYA MASCULINA. AE BOET MATARÓ 

- CN TERRASSA. Dissabte a les 19:15 hores al 
Pavelló Eusebi Millan.

HANDBOL
PRIMERA ESTATAL. JOVENTUT MATARÓ - SANT 

QUIRZE. Dissabte a les 18 hores al Pavelló 
Teresa Maria Roca.

FORA

FUTBOL
SEGONA CATALANA. CARMEL - CE MATARÓ. 

Diumenge a les 12 hores al Municipal del 
Carmel.

FUTBOL
SEGONA CATALANA. SANTS - UD CIRERA. Diu-
menge a les 12 hores al Camp de l’Energia 
de Barcelona .

FUTSAL
TERCERA DIVISIÓ. BARCELONETA - FUTSAL 

ALIANÇA MATARÓ. Diumenge a les 12 hores al 
Pavelló Marítim de Barcelona
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2 handbolwaterpolo 3DEL 4 AL 10 D’OCTUBRE DEL 2013 
NÚM. 1595    ED. 1300esportel

STAFF    EL TOT ESPORT

REDACCIÓ  Josep Gomà 
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Aquest cap de setmana el complex Joan 
Serra del CN Mataró es vesteix de gala per 
rebre la fase fi nal de la Copa Catalunya 
tant masculina com femenina, i amb 
l’interès afegit de tenir-hi entre els semi-
fi nalistes els dos equips de l’entitat or-
ganitzadora, que sembla que poden tenir 
opcions de jugar les fi nals del diumenge.

PROGRAMA D’ACTES

DIVENDRES 4
Semifi nals femenines
16:30 CN Sabadell-CN Sant Andreu
18:00 CNM LA SIRENA-CE Mediterrani
DISSABTE 5
Semifi nals masculines
11:30 Terrassa-Barceloneta
13:00 CNM QUADIS-CN Barcelona
DIUMENGE 6
Finals
11:30 Final femenina
13:00 Final masculina

El CN Mataró La Sirena es clas-
sifi ca sense problemes
Igual que el CN Mataró Quadis, l’equip fe-
mení del Centre Natació Mataró La Sirena 
es va classifi car per a les semifi nals de la 
Copa Catalunya amb certa comoditat. En 
el cas del femení la cosa estava molt més 
clara, ja que el rival era el Rubí, que de 
nou estarà a la Divisió d’Honor però que 
encara no és rival per a les mataronines.
Al partit d’anada es va guanyar per 7-15, 
en un partit en que van jugar Jade Smith 
portera, Chloe Wilcox (2), Carla Graupera 

(3), Mar Llisterri, Lisa Gibson (3), Júlia 
Valera, Clara Cambray (1), Ciara Gibson 
(4), Marta Bach, Zoila Quesada, Ona 
Messeguer (2).

A la tornada a Mataró l’equip que 
dirigeix aquesta temporada Florin Bonca 
va tornar a guanyar per 12-4. 

Van jugar: Jade Smith, Chloe Wilcox 
(2), Carla Graupera (2), Mar Llisterri 
(1), Lisa Gibson (1), Laia Rigau, Clara 
Cambray (2), Ciara Gibson (4), Marta 
Bach, Zoila Quesada, Alba Bonamusa, 
Ona Messeguer.

Als altres quarts de fi nal el CN Saba-
dell va eliminar al Santa Eulàlia per un 
global de 58-5, el Mediterrani al Sant 
Feliu per 52-2 i el CN Sant Andreu al 
Terrassa per 25-23.

El Quadis es desfà del CN 
Sabadell
El CN Mataró Quadis per la seva part va 
aconseguir classifi car-se amb una mica 
més d’angúnies, ja que sobretot en el 
primer partit va estar contra les cordes.
El partit, en el qual s’aplicaven les nor-
matives noves del reglament, a les quals 
s’han d’acostumar tant jugadors com 
àrbitres, va tenir moltes alternatives i a 
l’equip local no li ha estat fàcil acabar 
guanyant. Va començar bé, amb dos gols 
als primers minuts, però a partir del 3-2, 
dintre del segon quart la defensa local 
va fer aigües i els visitants, apuntalats 
en una defensa esplèndida, van marxar 
al descans amb 3-5 a favor seu.

La cosa estava complicada, però el 
Quadis, que com bé se sap ha refet força 
l’equip i que a més tenia l’absència de 
Fran Sànchez, va anar agafant consistèn-

Aquest cap de setmana es juga la fase 
fi nal de la Copa Catalunya a Mataró

WATERPOLO
COPA CATALUNYA REDACCIÓ

cia en defensa i Diakonov, el nou porter, 
va posar una muralla que va fer que els 
sabadellencs estiguessin 16 minuts sense 
marcar. I a l’altre costat, a poc a poc van 
anar entrant les pilotes amb bons xuts 
exteriors i aprofi tant millor les jugades 
d’home de més i amb un parcial de 5-0 
es va acabar amb un esperançador 8-5.

Van jugar per Quadis: Diakonov, Salvà, 
Codina, Corbalán, Piralkov (1), Mínguez 
(3), Barbena, Bach, Víctor Fernàndez 
(1), Estrany (1 de p.), Schnizler, Merino 
(2), Pannon.

I a la tornada a Sabadell, el Quadis 
va fer valer els tres gols d’avantatge per 
tirar endavant l’eliminatòria. En aquest 
segon matx només es va patir alguna certa 
angoixa al segon quart quan els sabade-
llencs es van posar 4-2, però ràpidament 
es va reaccionar i al descans el marcador 
ja estava igualat. I a partir d’aquí, com en 
el primer partit, el Quadis es va entonar 
fi ns arribar a un 5-7 que ho va deixar tot  
resolt encara que el punt d’honor dels 
locals els va servir per obtenir la victòria 
en el matx.

Van jugar pel Quadis: Michael Diakonov, 
Àlex Codina, Fran Sànchez, Marc Corba-
lan, Svilen Piralkov (2), Edu Mínguez 
(2), Pol Barbena (1), Pau Bach (1), Pere 
Estrany (1), Pau Schnizler (1), Albert 
Merino, Marc Pannon.

En l’apartat masculí els altres semifi -
nalistes són l’Atlètic Barceloneta, que no 
cal dir-ho és el gran favorit, que va superar 
el Catalunya per un global de 47-8, el Te-
rrassa que va eliminar el Mediterrani per 
30-16 i el Club Natació Barcelona que 
es va desfer del Poblenou per 26-23.    

Avui el CNM La Sirena s’enfronta 
al Mediterrani i dissabte el CNM 
Quadis al CN Barcelona
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3A JORNADA 29 SETEMBRE

Salt - ARENYS . . . . . . . . . .63-53
ARGENTONA-Sant Narcís 83-57
Artés - Mollet . . . . . . . . . . . . 71-70
Sant Fruitós - Minguella . .79-68
Sant Adrià - Prat . . . . . . . . .88-85
Vic - BOET MATARÓ . . . . .83-58
PLATGES - MASNOU . . .61-72
Terrassa - Sant Andreu . .  81-86

CLASSIFICACIÓ. Salt, MASNOU i 
Artés 6; Vic, ARGENTONA, Prat, 
Sant Andreu i Sant Fruitós 5; 
PLATGES MATARÓ, Minguella, 
Terrassa, ARENYS i Sant Adrià 
4; Mollet, Sant Narcís i BOET 
MATARÓ 3. 

4A JORNADA 6 OCTUBRE

BOET MATARÓ - Terrassa
Prat - PLATGES MATARÓ

Jornada propícia
Dissabte a les 19:15 hores el 
Boet intentarà sumar la primera 
victòria de la temporada a casa 
davant el CN Terrassa, un equip 
que només porta un triomf. El 
Platges per la seva part visita 
diumeng el CB Prat, un equip 
a qui el conjunt mataroní va 
derrotar la temporada passada 
en els dos partits de lliga. 

3A JORNADA 29 SETEMBRE

Reus - LIma Horta . . . . . . . .65-57
Viladecans - Valls . . . . . . . . 68-66
PLATGES - Sese . . . . . . . . .52-57
ARENYS - Lleida . . . . . . . . 81-69
Terrassa - Cornellà . . . . . . . .59-73

CLASSIFICACIÓ. Reus Deportiu 
6; Viladecans, SESE i Lima Horta 
5; Valls, ARENYS, PLATGES 
MATARÓ, Lleida, Terrassa i 
Cornellà 4.

4A JORNADA 6 OCTUBRE

Lima Horta - PLATGES
Cornellà - ARENYS

Diumenge a les 12:15 hores 
el Platges visita el Lima Horta, 
un dels equips més forts de la 
categoria. 

A casa no A casa no 
guanyenguanyen

Tercera derrota seguida

PLATGES. Sergi Ventura (8), Nacho Ariño (10), David 
Romero (4), Marc Forcada (20), Jordi Sanchez (9) 
cinc inicial; Jordi Serra, Rafa Prats (5), Carles Gómez, 
Ferran Tardio, Marc Coll (5).                 

MARCADOR. 17-16; 30-35, 38-55, 61-72.

Segon partit a casa del Platges i segona derrota, 
aquest cop en el derbi maresmenc, davant un 
Masnou que es va mostrar superior. 

COPA CATALUNYA MASCULINA

COPA CATALUNYA MASCULINA

BÀSQUET    COPA CAT.

COPA CATALUNYA FEM

CRÒNICA REDACCIÓ

Segon partit com a local i segona  
derrota d’un Platges de Mataró que 
cau derrotat en el derbi maresmenc

El primer quart va ser força igualat i el con-
junt mataroní va plantar cara a un Masnou que 
aquest any vol lluitar per jugar la fase d’ascens 
a Lliga EBA. Al fi nal del primer període els ma-
taronins guanyaven 17 a 16. En el segon quart 
els visitants van estar més encertats de cara a 
cistella i van capgirar el marcador marxant al 
descans guanyant 30 a 35. El tercer quart va 
marcar el desenllaç fi nal del matx, el Platges 
de Mataró va estar molt erràtic en el tir i només 
va ser capaç d’anotar vuit punts. Aquest fet 
el va aprofi tar a la perfecció el Masnou per 
encarrilar el triomf i arribar al darrer període 
amb 17 punts d’avantatge (38-55). En els 
darrers minuts el conjunt groc ho va intentar, 
però només van poder retallar diferències.  

BOET. David Rodríguez (7), Joan Carceller (13), Joa-
quim Franch (7), Joan Navarro (4), Jordi Belzunces 
cinc inicial; Victor Moran (2), Jaume Cuadrada, Marc 
Hermoso (4), Albert Puig (6), Juan Carlos Vaca (7), 
Albert Llanos (8).

MARCADOR. 22-12, 40-30, 72-34, 83-58.

Tercer partit i tercera derrota de l’Auto Net Oil 
Boet Mataró que li està costant adaptar-se a 

El Boet Mataró 
és cuer

El Reus líder

Copa Catalunya. Els taronges aquest cop van 
perdre a la pista del Vic, un equip amb molta 
més experiència a la categoria que va acabar 
guanyant amb solvència 83 a 58.

Una setmana més el Boet va notar en excés 
el mal percentatge des de la línia de tres, 
anotant només 3 triples de 17. En la faceta 
rebotejadora els mataronins tampoc van estar 
bé, ja que van capturar 29 rebots, 22 menys 
que els locals que en van capturar 47, 21 d’ells 
en atac. Tot plegat masses concessions per un 
equip com el Vic amb molta experiència a la 
categoria i amb jugadors de molta qualitat.  

Després de tres jornades el Boet 
no coneix la victòria 

CB           
VIC

AUTO NET OIL 
BOET MATARÓ83 58

Derrota del femení
COPA CATALUNYA FEMENINA

PLATGES. Sara Rodríguez (3), Cristina López (17), 
Verònica Alonso (23), Alejandra Ruiz (2), Teresa Gó-
mez (3) cinc inicial; Marta Garzas, Cristina Costa (4).

MARCADOR. 9-5, 18-23, 29-37, 52-57. 

Segona derrota de la temporada del femení del 
Platges que va caure 52-57 davant el SESE. El 
conjunt groc va acabar cedint davant un rival 

que va saber mantenir fi ns al fi nal el petit 
avantatge agafat en el segon quart.

El partit va començar amb els dos equips 
molt imprecisos de cara a cistella i al fi nal del 
primer quart el resultat era de 9 a 5 a favor del 
Platges. En el segon quart les visitants van mi-
llorar en atac i van capgirar el marcador davant 
un Platges que va tornar a anotar 9 punts (18-
23). A la segona part el conjunt groc, gràcies a 
les cistelles de López i Alonso, va millorar en 
atac, però l’equip barceloní va estar encertat 
en els moments clau de l’encontre i no es va 
deixar remuntar el partit.    

El nou tècnic Adrià Castejón 
encara no sap el que és guanyar

PLATGES 
MATARÓ

CB            
SESE52 57

PLATGES 
MATARÓ

BÀSQUET 
MASNOU61 72
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El Reus líder

A la tercera jornada de la Superdivisió 
Estatal de tennis taula els dos equips del 
Centre Natació Mataró van poder tastar 
per fi  conjuntament el sabor de la victòria, 
i en el sentit més literal ja que jugaven 
simultàniament a les instal·lacions del 
CN Mataró, i amb aquests triomfs tots dos 
equips se situen a la part alta de la taula.

L’equip femení supera amb 
facilitat el Priego
L’equip femení va superar el Priego i se 
situa a la part alta amb 3 victòries i 1 
derrota. En aquest matx Liu Chang va 
començar guanyant Belén Henares (3-
0), Paula Bueno va caure davant Marija 
Galonja (0-3), després Gàlia Dvorak va 
guanyar Laura Ramírez (3-0). En el doble 
Liu Chang i Gàlia no van tenir problemes 
per superar l’equip visitant per 3-0, igual 
que tampoc els va tenir Liu Chang per 
doblegar Galonja en l’individual que va 
acabar per posar el 4-1 al marcador fi nal.

RESULTATS. CN MATARÓ- Priego 4-1; Vic- 
Las Rozas 4-1, Falcons Sabadell- Arteal 
Santiago 1-4; Calella- Priego 4-1, Balaguer- 
Las Rozas 4-1. 

CLASSIFICACIÓ. Vic 8; Balaguer, CN MATARÓ 
6; Cartagena, Calella 4; Priego i Arteal Santia-
go 2; Falcons Sabadell, Las Rozas, Valladolid, 
Linares, Irún 0.

Victòria còmoda del masculí
Per la seva part l’equip masculí va superar 
el Leganés per 4-0 i d’aquesta manera 
també se situa a la part alta de la taula, 
amb dues victòries i una derrota. Xavier 
Peral va començar dominant a Diamandi 
per 3-1, després Dani Torres va guanyar 
Alcàntara per 3-1, Joan Moregó va posar 
el 3-0 al marcador general amb un 3-0 
sobre Antonio Garcia i fi nalment Dani 
Torres va arrodonir el 4-0 davant Dia-
mandi (3-1). 
CLASSIFICACIÓ. Priego i Borges 6, Cartagena 

5, CN MATARÓ 4; San Sebastián de los 
Reyes, Rivas 3; Irún, Arteal Santiago, Burgos 
2, Hispalis 1; L’Escala, Leganés 0.

Les competicions de tennis taula 
s’aturen fi ns a fi nals d’octubre.    

Doble victòria a casa dels equips de 
tennis taula del CN Mataró

TENNIS TAULA
SUPERDIVISIÓ REDACCIÓ

Els dos equips se situen a la zona 
alta de la taula

Anais Rivas del CN 
Mataró guanya l’Aquatló 
de Platja d’Aro

TRIATLÓ
AQUATLÓ PLATJA D’ARO REDACCIÓ

El cap de setmana passat el CN Mataró 
va participar a l’Aquatló de Platja d’Aro. 
De l’actuació mataronina hem de desta-
car el triomf d’Anais Rivas en categoria 
absoluta amb un temps de 0:35:34. La 
mataronina es va emportar la victòria 
després de remuntar en el darrer tram 
de cursa a peu, a més es va emportar 
el triomf en la categoria sub-23. Molt a 
prop seu va entrar la Meri Velasco que 
va acabar tercera en categoria absoluta i 
primera en categoria júnior amb un temps 
de 0:37:07.

En categoria masculina l’equip format 
per Carlos Mancera, Raul López, Marc 
Aragonès i Guillem Cortijo que va acabar 
en quarta posició. A més Raúl López 
va acabar en tercer lloc en categoria 
cadet.   

Francesc Lanuza setè 
a l’exigent cursa dels 
“Lagos de Covadonga”

ATLETISME
CURSES DE MUNTANYA REDACCIÓ

El cap de setmana passat l’atleta del 
GA Lluïsos Mataró, Francesc Lanuza 
va participar a una de les curses de 
muntanya més exigents i de més nivell 
del circuit estatal, la cursa dels “Lagos 
de Covadonga. 

En Francesc amb un temps de 5:01:28 
va acabar setè en aquesta marató de 
muntanya on hi van participar corredors 
de nivell internacional.   
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4A JORNADA (29 SETEMBRE)
Molletense - Carmelo . . . . . . . 1-3
PREMIA DALT - Guineueta  . 0-0
Catalana - Sants . . . . . . . . . . . . 0-6
CIRERA - Gramenet B . . . . . . 3-2
Ripollet - Equipo Ja . . . . . . . . . 5-0
SJ Montcada-PREMIA MAR 3-2
Lloreda - Badia . . . . . . . . . . . . . 2-1
Vilanova - Turo Peira . . . . . . . . 2-3
Singuerlín - CE MATARÓ . . . . 1-1

CLASSIFICACIÓ. CE MATARÓ 
10, Molletense; Lloreda i Sants 
9; CIRERA 7; Vilanova Vallès 6; 
Catalana, Equipo Ja, PREMIÀ 
MAR, Ripollet, Turó Peira, SJ 
Montcada 5; Badia, Carmelo, 
PREMIÀ DALT, Singuerlín 4; 
Guineueta 2; Gramenet B 0.

5A JORNADA (6 OCTUBRE)
Molletense - PREMIA DALT
Guineueta - Catalana
Sants - CIRERA
Gramenet B - Ripollet
Equipo Ja - SJ Montcada
PREMIA MAR - Lloreda
Badia - Vilanova Vallès
Turó Peira - Singuerlín
Carmelo - CE MATARÓ

Els dos juguen fora
Aquest cap de setmana els 
dos equips de la nostra ciutat 
juguen fora de casa, tots dos a 
Barcelona i tots dos al migdia 
del diumenge. El Mataró visita 
com a líder un camp d’ambient 
difícil com és el del Carmelo 
(la temporada passada s’hi va 
perdre  per 2-1), mentre que el 
Cirera juga per primera vegada 
al camp de l’històric Sants, un 
equip que havia estat molts 
anys a 3a Divisió. 

5A JORNADA (28 SETEMBRE)
Gavà - CE MATARÓ . . . . . . . .0-3
Premià Mar - LLeida . . . . . . . . 1-3
El Premià és 9è amb 7 punts i 
el Mataró és 11è amb 6.
6A JORNADA (5 OCTUBRE)
CE MATARÓ-Mercantil (17:30 h)
Cornellà B-Premià (17 h).

Primer triomf a Primer triomf a 
camp propi camp propi 

Un punt per ser líders en solitari

UD CIRERA.  Quim Cuixart, Miguel Fernàndez, 
Sergio Corrales, Alberto Sànchez, Redondo “Fiti”, 
Albert Rubio, Cristian Fernàndez (Bustos 71’), Agus 
Campos (Carrasco 46’), Aleix Tarrés “Peque” (Héctor 
Urbano 46’), Medina (Remo 80’) i Dani Gutiérrez 
(Uri Tores 90’).

GOLS. 10’ RUBIO (1-0); 34’ PEQUE (2-0); 54’ DANI 
GUTIÉRREZ (3-0); 70’ (3-1), 78’ (3-2).

La UD Cirera va obtenir el seu primer triomf 
a casa a la 2a Catalana després de superar el 
cuer, el Gramenet B per 3-2 en un partit que 
dominava clarament per 3-0 però en el qual va 
haver de patir per acabar traient els tres punts. 

SEGONA CATALANA

SEGONA CATALANA

FUTBOL    
SEGONA CATALANA

FUTBOL    
1A ESTATAL JUV.

CRÒNICA REDACCIO

El Cirera va arribar a guanyar 3-0, 
però després se li va complicar el 
partit en quedar-se en inferioritat

L’equip groc-i-negre va tenir 
oportunitats per guanyar

Amb aquests tres punts el Cirera se situa 
en cinquè lloc.

Bon partit local per acabar patint
L’equip local va sortir en tromba i ben aviat va 
marcar el primer gol. Poc després de la mitja 
hora Aleix Tarrés “Peque” va fer el segon, però 
ja prop del descans l’equip local va rebre el 
primer ensurt quan es va quedar amb deu per 
expulsió d’Albert Sànchez. Tot i això, abans 
del quart d’hora de la represa, Dani Gutiérrez 
va fer el tercer que semblava encarrilar bé la 
victòria, però els colomencs no es van rendir i 
aprofi tant la superioritat numèrica van reduir 
fi ns el 3-2 quan encara faltaven més de deu 
minuts per acabar. L’equip local es va defensar 
amb ungles i dents i va aconseguir mantenir 
el triomf en un fi nal calent en el qual es van 
veure tres expulsions més, ja en temps afegit, 
dues per part local i una per part visitant.   

CE MATARO EF. Pol Andiñach, Lluís (Antonio 54’), 
Dani Prieto, Koke, Willy, Parri, Óscar Bas (David 
Moreno 60’), Baba (Albert Pintor 60’), Cristian, 
Víctor Hernàndez i Marc Arañó (Sergio Cobo 50’). 

GOLS. 47’ Eric Díaz (1-0); 68’ VÍCTOR HERNÀN-
DEZ (1-1).

El CE Mataró EF va treure un valuós punt del 
camp del Singuerlín a Santa Coloma de Gra-
menet i d’aquesta manera, gràcies a la derrota 
del Molletense al seu camp, es converteix en 
líder solitari de la 2a Catalana.

La primera part va ser fl uixa sense que el 
Mataró aconseguís fer-se amb el control del 
partit davant d’un equip que buscava el joc 
més directe i que va disposar de la primera 
ocasió clara de gol al quart d’hora que va salvar 

El Mataró és el 
líder solitari

Pol Andiñach amb amb una gran aturada. El 
Mataró només va estar prop del gol quan Víctor 
va rebre sol davant el porter i el va voler driblar 
sense èxit, ja molt a prop del descans.

A la represa l’equip local va sortir amb força 
i es va avançar al marcador a la sortida d’una 
falta en la qual la defensa mataronina va tenir 
l’única indecisió de tot el partit. A partir d’aquí 
José M. Polo va començar a fer canvis i a poc 
a poc el Mataró, sense pressa i amb aplom, va 
passar a dominar el partit davant d’un equip 
que va anar tirant endarrere i després de dues 
ocasions de Cristian i una d’Antonio, en es-
pectacular volea, va arribar l’empat gràcies a 
un xut molt ajustat al pal de Víctor Hernàndez 
des d’uns metres fora de l’àrea. Els locals van 
semblar reaccionar però la defensa groc-i-negra 
va estar molt ferma, només passant alguna 
angúnia a pilota aturada, mentre que a l’altre 
costat van tenir claríssimes oportunitats de 
sentenciar Sergio Cobo i Willy.   

UD      
CIRERA

AD   
GRAMENET B3 2

FC  
SINGUERLÍN

CE      
MATARÓ EF1 1
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Vine a gaudir del millor Waterpolo i 
alhora descobreix les novetats de les 
principals marques d’automoció. 
Perquè Quadis Autocentre es trasllada 
durant aquests dies a la piscina*.

*Aprofi ta les ofertes i promocions exclusives per la Copa Catalunya de Waterpolo.

4, 5 I 6 D’OCTUBRE
COPA CATALUNYA DE WATERPOLO
CENTRE NATACIÓ MATARÓ

QUADIS 
T’ESPERA 
A LA 
PISCINA

GO BEYOND

Quadis Autocentre Maresme

Ctra. Nacional II, Km. 643. 08349 Cabrera de Mar 
Tel. 93 741 80 47. E-mail: autocentres@quadis.es

Centre Natació Mataró

Passeig del Callao, s/n. 08301 Mataró     
Tel.:93 796 29 02. E-mail: cnmataro@cnmataro.org

Horari d’atenció:
Divendres, 4 d’octubre: de 16.00 a 18.30 h.

Dissabte, 5 d’octubre: de 11.00 a 13.30 h.

Diumenge, 6 d’octubre: de 11.00 a 13.30 h.

Anuncio Water polo.indd   1 25/9/13   11:16:38
Sin título-1   1 27/09/13   13:26
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JA LES TENIM AQUÍ!
FES-TE SOCI I EN PODRÀS GAUDIR 

FINS EL 15 D’OCTUBRE 

MATRÍCULA GRATUïTA
www.cnmataro.cat

CINC CINTES DE CÓRRER 

DUES vARIO

DUES ELÍPTIQUES 

UNA BICICLETA RECLINADA

Sin título-3   1 02/10/13   18:19
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2A JORNADA 29 SETEMBRE

SALESIANS - Aguila B . . . . . . 2-3
Empenta - Roma Sports . . . . . . 3-1
Masnou AT - JUVESPORT . . . 2-1
MOLINOS - Bufalà B . . . . . . . . 3-1
Tiana B - JUVENTUS . . . . . . . . 0-3
La Salut - Alella B . . . . . . . . . . . 7-0
Vilassar Mar B . . . . . . . . . descansa
Masnou B . . . . . . . . . . . . . descansa

CLASSIFICACIÓ. JUVENTUS, 
Empenta i Masnou Atlètic 6; La 
Salut Pere Gol, Vilassar Mar B, 
MOLINOS, Roma Sports, Aguila 
B i Tiana B 3; JUVESPORT, 
Masnou B, Bufalà B, SALESIANS 
i Alella B 0. 

Triomf del Molinos
El Molinos va sumar la seva 
primera victòria de la temporada 
i escala posicions. El Juventus 
amb dues victòries és líder, 
mentre que Salesians i Juvesport 
encara no han puntuat. Aquesta 
tercera jornada de lliga tenim 
derbi mataroní entre el Juvesport 
i el Molinos. 

4A JORNADA 29 SETEMBRE

Bufalà - Tiana . . . . . . . . . . . . . . . 2-1
Llavaneres-PLA d’en BOET . . 4-1
LIVERPOOL - Argentona . . . . 4-1
Pineda - Sant Pol . . . . . . . . . . . . 4-2
Cabrils - Arenys Mar . . . . . . . . . 1-2
Calella - Poble Nou . . . . . . . . . . 2-4
Aguila - Hospitalet . . . . . . . . . . . 1-4
LLÀNTIA - Cabrera . . . . . . . . . . 1-2
Can Parellada - Alella . . . . . . . . 3-1

CLASSIFICACIÓ. Cabrera 10; Ale-
lla i Can Parellada 9; Hospitalet, 
LIVERPOOL i Bufalà 7, Tiana, 
Llavaneres, Poble Nou i Arenys 
de Mar 6; Sant Pol 5; Argentona, 
Pineda i Cabrils 4; Calella 1; PLA 
D’EN BOET, Aguila i LLÀNTIA 0. 

Derbi mataroní
Dissabte a les 17 hores el Pla 
d’en Boet rep la visita del Li-
verpool en el que serà el primer 
derbi mataroní de la temporada. 
Els locals necessiten treure els 
tres punts, ja que encara no 
han puntuat. La Llàntia juga a 
Hospitalet de Llobregat. 

7A JORNADA 29 SETEMBRE

VILASSAR MAR-MASNOU 3-0

CLASSIFICACIÓ. Montañesa 19; 
Rubí 16; Cornellà 15; Terrasa i 
Ascó 14; Santfeliuenc 13; Eu-
ropa 12; Palamós I Cerdanyola 
Vallès 11; Manlleu i Figueres 10; 
Vilafranca 9; Mafumet i Rapitenca 
8; Gavà 7; VILASSAR MAR 6; 
MASNOU 5; Castelldefels 3; 
Gramenet 2; Santboià 1.

El Vilassar de Mar va guanyar 
còmodament el derbi al Masnou 
i surt dels llocs de descens, tot i 
això continua a la part baixa de la 
taula com els masnovins.

PRIMERA CATALANA
.4A JORNADA 29 SETEMBRE

Peralada -VILASSAR DALT 2-0

Nova derrota del Vilassar de Dalt 
que després de quatre jornades 
de lliga només ha sumat tres 
punts. Tot iaxò, els maresmencs 
encara estan fora dels llocs de 
descens. 

Derbi pel Vilassar El Juventus líderUna única victòria

El Liverpool goleja 4 a 
1 a l’Argentona i escala 
posicions a la taula 

El Rocafonda guanya 
el derbi 4 a 2 davant 
l’Ahtlètic Mataró

FUTBOL FUTBOL
TERCERA CATALANA QUARTA CATALANAREDACCIÓ REDACCIÓ

LIVERPOOL. Torres, Ros (Hamza, 66’), Cano, 
Corredor (Bakhou, 58’), Ibu, Muñoz (Roman, 
76’), Pino, Nogales, Segovia, Montes.

El Liverpool va superar 4 a 1 a l’Argentona, 
un dels equips que acaba de baixar de Se-
gona Catalana i que en teoria és un dels 
aspirants a lluitar per l’ascens. Tot i el 
resultat fi nal, el conjunt mataroní va haver 
de treballar de valent i no va ser fi ns a la 
darrera mitja hora de joc que els locals 
van encarrilar el triomf. Tomàs Montes 
va fer l’1 a 0 en el minut 28’, marcador 
amb el que es va arribar al descans. A la 
represa Antonio Muñoz va fer el 2 a 0 que 
acabava amb la resistència dels visitants. 
Ibu i un altre cop Antonio Muñoz van 
tancar la golejada. Jordi Garcia va fer el 
gol visitant en el minut 88’ de joc. Amb 
aquesta victòria el Liverpool se situa a la 
part alta de la taula.   

ROCAFONDA. Daniel, Ricard (Pol, 46’), Sergio, 
Hidalgo, David, Ferrer, Rafael, Abdu, Pruna 
(Alberto, 79’), Rivera, Bernat (Rivas, 86’).

ATHLETIC.  Ricard, Ferran (Bellavista, 67’), 
Santiago (Martínez, 46’), Albert, Gerard 
(Albert Martínez, 46’), David (Cuquet, 32’), Ra-
món (Andrés, 45’), Orriols, Sergi, Isart, Marc.  

El Rocafonda va haver de reumuntar un 0 
a 2 advers per guanyar el derbi mataroní 4 
a 2 a l’Atlètic Mataró. Els visitants es van 
avançar ben aviat 0 a 2 gràcies als gols 
de Santiago Garcia i Marc Sàlvia. Javier 
Hidalgo va retallar diferències, i abans 
del descans es va produir l’expulsió del 
porter de l’Atlètic, Ricard, un fet que va 
condicionar i molt el partit.

A la segona part el Rocafonda, amb 
un home menys, es va fer amb el control 
del matx i va remuntar gràcies als gols de 
David Hidalgo, Sergio Martínez i Abdu. 

TERCERA DIVISIÓ
RESULTATS

4A CATALANA3A CATALANA
RESULTATS GRUP VRESULTATS

2A JORNADA 29 SETEMBRE

Vilassar B - Susannenc . . . . . . 1-1
Arenys Mar B - RONDA . . . . . . 5-2
Canet - Masnou B . . . . . . . . . . . 1-2
VERDIBLANCA - Cabrils C . . 2-2
Malgrat - MATARONESA . . . . . 1-9
Santvicentí - Llavaneres B . . . . 1-3
ROCAFONDA - ATHLETIC. . . 4-2
ILURO . . . . . . . . . . . . . . . . descansa

CLASSIFICACIÓ. MATARONESA 
i Llavaneres B 6; Arenys Mar B, 
Susannenc, Cabrils B i Masnou 
Atlètic B 4; ILURO, Santvicentí 
i ROCAFONDA 3; Vilassar Dalt 
B i VERDIBLANCA 1; Canet, 
RONDA, ATHLETIC MATARÓ i 
Malgrat 0 

Derbi pel Rocafonda
El Rocafonda va guanyar 4 a 2 el 
derbi mataroní davant l’Athlètic 
Mataró i va sumar els tres pri-
mers punts de la temporada. La 
Mataronesa continua en estat 
de gràcia i aquesta setmana 
continua líder després de golejar 
1 a 9 al Malgrat. 

Mataronesa líder

RESULTATS GRUP VI

4A CATALANA

L’EFS Ciutat de Mataró 
s’estrena a la lliga amb 
victòria

FUTBOL SALA
PRIMERA CATALANA REDACCIÓ

Després del descens de la temporada pas-
sada, el sènior masculí de l’EFS Ciutat de 
Mataró va iniciar el seu pas per la Primera 
Catalana amb una victòria convincent. Els 
mataronins dirigits per Joan Serra van 
guanyar 6 a 2 a l’Aiguafreda, en un matx 
on el mataroní Javier Capilla, amb quatre 
gols, va ser el jugador més destacat.

Van jugar: Martí Sànchez, Alejandro 
Àlvarez, Carles Gil, Jordi Bilbo, Javier 
Capilla (4), Joan Llach, Pol Aledo (2), 
Sergi Escalera i David Bote.

L’altre equip mataroní de la categoria, 
el sènior B o sub-23 del Futsal Aliança 
Mataró, va debutar amb derrota. Els ma-
taronins van perdre 6 a 5 a la pista del 
Santa Perpètua, un dels equips més forts 
de la categoria. Dissabte a les 16 hores, al 
Teresa Maria Roca, es disputarà el primer 
derbi mataroní de la lliga.   
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2A JORNADA 29 SETEMBRE

Vendrell-JOV. MATARÓ . .29-28
S.Martí Adr.-OAR Gràcia . 34-31
Granollers B-Sarrià . . . . . . 32-25
La Roca-Palautordera . . . 27-25
Banyoles-Esplugues . . . . . 23-31
S.Quirze-S.E.Sesrovires . . 27-27
Gavà-Salle Montcada . . . . 17-20
CLASSIFICACIÓ. Esplugues, 

Granollers B, La Roca, Sant 
Martí Adrianenc 4; S.Esteve Se-
sovires 3; JOVENTUT MATARÓ, 
Sant Quirze, Montcada, Vendrell  
2; Palautordera 1; OAR Gràcia, 
Sarrià, Gavà i Banyoles 0.

3A JORNADA 5 OCTUBRE

Banyoles - Vendrell
JOV. MATARÓ - S.Quirze
S.Est. Sesrovires - La Roca
Palautordera - Granollers B
Sarrià - S.Martí Adrianenc
OAR Gràcia - Gavà
Esplugues - Salle Montcada
Toca reaccionar
El Joventut rep el Sant Quir-
ze un altre dels equips que 
han pujat a la 1a Estatal, i en 
aquest cas és tot un històric 
que ja hi havia estat allà pels 
anys seixanta. També s’hi ha 
trobat amb el Joventut en tres 
ocasions ara fa uns anys i aquí 
a Mataró només s’ha pogut 
guanyar un partit per dues 
victòries visitants...

Altres sèniors
Aquest cap de setmana co-
mencen els altres dos sèniors. 
El B  de 1a Catalana juga a 
casa a les 20h davant el Blanc-
i-Blaus de Granollers i el C de 
2a Catalana es desplaça per 
visitar el Banyoles B. El femení 
que inicia la lliga el dia 12, 
va jugar un amistós superant 
l’OAR juvenil per 28-24.
Cadet a Lliga Catalana
El cadet del JH Mataró es va 
classifi car per a la Lliga Ca-
talana superant clarament el 
Palautordera en els dos partits 
(26-40 i 42-24). Aquest cap de 
setmana s’ho juga el juvenil da-
vant el Sant Martí Voramar. 

Ensopegada Ensopegada 
inesperadainesperada

JOVENTUT MATARÓ. Oriol Mas i Quico Solà porters; 
Carles Román (4), Marcos Garcia (3), Marc Martínez 
(2), Dani Aguilera (2), David Pedragosa (4), Bernat 
Muñoz (3), Marc Fuster, Berenguer Chiva, Toni 
Busquets (6), Jan Bonamusa (3), Àlex Bosch (1), 
Bernat Bonamusa.

PARCIALS CADA 5’. 1-1, 4-3, 6-5, 8-8, 10-9, 15-
12 descans; 17-14, 21-16, 24-18, 25-21, 27-24, 
29-28.

El Joventut Handbol Mataró havia fet la setmana 
passada un excel·lent inici de campionat davant 
el Banyoles constituint-se en el primer líder 
de la competició, però a la segona jornada va 
perdre aquesta posició, ja que no va poder treure 
res de la seva visita al Vendrell, un equip que, 
si bé no és dels forts de la lliga, ho és bastant 
quan juga a casa seva. L’equip groc-i-negre 

1A ESTATAL

HANDBOL    
1A DIV. ESTATAL MASC.

CRÒNICA REDACCIO

L’equip groc-i-negre sempre va anar 
a remolc i només va despertar al tram 
fi nal del partit 

va anar quasi sempre a remolc i tot i els 
esforços fets en el darrer tram no es va poder 
aconseguir puntuar.

L’equip local va defensat al límit i tot i 
veure’s castigat amb sis exclusions per només 
tres dels mataronins, la seva intensitat li va 
servir perquè el Joventut no es trobés mai 
còmode en atac. 

I per altra banda els tarragonins amb un 
joc lent però efectiu, i amb l’efectivitat dels 
dos veterans puntals de l’equip tarragoní, 
com Mario Fernàndez i Carrero, van trencar la 
defensa mataronina. Al descans el Vendrell ja 
dominava de tres i després, durant la segona 
part, la diferència es va ampliar fi ns als sis 
gols, amb l’atac groc-i-negre fallant molts 
xuts, gràcies també a la bona actuació del 
porter local Olivares.

Al fi nal la millor condició física mataronina 
es va notar, la defensa va intensifi car el seu 
rendiment, i ses va poder treure el contraatac, 
però va ser massa tard per remuntar el partit, 
tot i que es va tenir en dues ocasions pilota 
per igualar el matx.  

Quatre equips 
al davant

HANDBOL 
VENDRELL

JOVENTUT 
MATARÓ29 28

Sort diversa per als equips del CV Mataró

Bon inici de temporada de l’equip femení del 
Club Voleibol Mataró que va guanyar per 3 sets a 
1 al CV Vall d’Hebron, sumant d’aqusta manera  
els primers tres punts de la temporada. Malgrat 
alguns dubtes en el segon i tercer set, a la resta 
del partit les locals van ser superiors. La única 
nota negativa va ser la lesió abans de començar 
el partit de la juvenil Desire Pérez.La victòria 
en la primera jornada ha reforçat molt la moral 
de l’equip que, aquesta setmana, visita la pista 
del Premià de Dalt.

CV MATARÓ. Laura Planas, Míriam Esqué, Emmi 
Kanervo, Sandra Leo, Anna Marmol, Susanna Jor-
dan, Glòria Merino, Ivette Callorda, Veronica Pérez, 
Macarena Mateo i Desire Pérez. Ent: Dani Nevado 

Derrota del masculí amb el Lleida
Gran partit de l’equip masculí, que malgrat la 
derrota per la mínima contra el Balàfi a Lleida, 
va sortir molt reforçat del partit. El 2-3 fi nal 
i l’ajustat cinquè set que es va decidir per la 
mínima, 13 a 15, demostren l’enorme igualtat 
que hi va haver durant tot l’enfrontament entre 
els mataronins i els lleidatans que son sens 
dubte un dels millors equips de la categoria.

Els nois de Roberto Vela van estar molt 
segurs durant tot el partit i únicament la major 
experiència dels visitants en els punts decisius 
va decantar el resultat fi nal.

Aquesta setmana comencen a competir 
la resta d’equips federats del CV Mataró. En 
total 24 equips són els que formen aquesta 
temporada el CV Mataró, una entitat que any 
rere any no para de créixer.  

Les noies s’estrenen amb victòria 
i els nois amb derrota

VOLEIBOL
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El Futsal Aliança Mataró debuta amb 
derrota a Tercera Divisió

FUTBOL SALA
TERCERA DIVISIÓ REDACCIÓ

FUTSAL. Paquito, Carlos Villarin (1), Abdyck, 
Caballeria, Toti cinc incial; Carlos, Sevi, Cris-
tian, Micky, Broto, Aniol (1).

Mal debut del Futsal Aliança Mataró a 
Tercera Divisió que va perdre 2 a 3 el der-
bi maresmenc davant l’Arenys de Munt. 
Els mataronins es van mostrar superiors 
en joc al seu rival, però els visitants amb 
ben poc en van tenir prou per fer tres 
gols i emportar-se els tres punts davant 
un Futsal Mataró que va perdonar massa 
de cara a porteria.

Els primers minuts van ser de clar 
domini mataroní, després d’un constant 
setge a la porteria visitant Aniol va fer 
el primer gol dels vermells. L’Aliança 
s’avançava en el marcador i obligava a 

Després d’estrenar-se en la lliga perdent 
el derbi maresmenc a casa contra l’Arenys 
de Munt per 2-3, la setmana passada el 
CH Mataró va refer-se amb una contun-
dent victòria a la pista del Bigues i Riells 
per 1-7. Les mataronines van sortir a la 
pista amb ganes fer-ho bé, mostrant un 
bon joc i un ritme fresc i alegre, que 
els va permetre controlar el partit en tot 
moment. A la mitja part les visitants ja 
guanyaven per 1-4, amb gols d’Ona, Júlia, 
Carla i Paula. A la represa tres gols més 
mataronins –Carla de nou i Paula per 
partida doble– van posar el 1-7 defi nitiu 
al marcador. 

CH MATARÓ. Erika Arellano (portera), Juliana 
Chiva, Xantal Piqué, Paula Batalla (3), Marta 
Soler, Ona Castellví (1), Carla Fondeglòria (2) 
i Júlia Canal (1).

l’Arenys a sortir del darrere. Però una pèr-
dua de pilota en camp contrari i un ràpid 
contraatac visitant acabava amb l’empat.

A la represa el partit va guanyar en 
ritme i en intensitat, però tot i que el 
Futsal Mataró era qui atacava i buscava 
el gol, l’Arenys de Munt en una jugada 
aïllada feia l’1 a 2. Els locals no es van 
desesperar i Carlos Villarin feia l’empat. 
A  manca d’un minut pel fi nal, i després 
d’una sèrie de rebots, l’Arenys va aconse-
guir el 2 a 3 defi nitiu.  Diumenge el Futsal 
Mataró visita el Barceloneta. 

Derrota del juvenil
El juvenil de Nacional del Futsal Mataró 
va perdre 6 a 4 a la pista de la Unión de 
Santa Coloma, en un matx on va penalit-
zar la pèssima primera part del conjunt 
mataroní que va encaixar un 5 a 1. 

FUTSAL 
ALIANÇA

ARENYS DE 
MUNT2 3

Primera victòria de la 
temporada del femení 
del CH Mataró

HOQUEI
PRIMERA ESTATAL REDACCIÓ

El CH Llavaneres 
celebra diumenge la 
“Festa de l’Handbol”

HANDBOL
CH LLAVANERES REDACCIÓ

Diumenge el CH Llavaneres Maresme 
oragitza la “Festa de l’Handbol”, un 
acte que servirà per fer la presentació de 
tots els equips del club. Enguany el club 
comptarà amb 4 equips: benjamí, aleví, 
cadet-juvenil masculí i sènior femení. 

La festa començarà a les 9 del matí 
amb la disputa dels partits amistosos 
dels tres equips masculins davant Les 
Franqueses. A les 12:30 el sènior femení 
rebrà l’Igualada i tot seguit es tancarà 
la festa amb una arrossada popular.  
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Cinemes ArenysCinesa Mataró Parc
902 333 231 · Golfes: div. i dissabtes · Matinals: dissabtes i festius 93 792 33 90 · Golfes:  dissabtes.

Zipi i  Zape y el club de la canica 

Runner, Runner 

2 Guns

Las brujas de Zugarramurdi

Jobs

R.I.P.D.

Rush

Asalto al poder

La gran familia española

Percy Jackson

Epic

One direction: This is us

Aviones

Elysium

Ahora me ves...

Los pitufos 2

Gravityh 

Zipi y Zape y el club de la canica 

Runner, Runner 

Las brujas de Zugarramurdi

2 Guns

Kon-tiki

Rush

Justin y la espada del valor

Percy Jackson

La gran familia española

Epic

16:00   18:00   20:15   22:30   00:45

16:00   18:00   20:15   22:30   00:45

16:00   18:00   20:15   22:30   00:45

16:00   18:00   18:15   20:20   20:30   22:40   22:45    00:45

16:00   18:00   18:15   20:20   20:30   22:40   22:45    00:30

20:15   22:30   00:45

20:00   22:20   00:40

16:00   18:00 

16:00                   [excepte dmc. 9] 18:00

20:15   22:30   00:45

16:00   18:00

12:15   16:15   18:20   20:25   22:30   00:35

12:20   16:00   18:05   20:10   22:15   00:20

12:15   16:00   18:15   20:30   22:45   01:00

[dv.-diu.] 12:10   16:00   18:10   20:30   22:45   01:00

16:30   19:15   22:00   00:40

20:00   
[En 3D]   00:25

17:00   19:30   22:10   00:45

12:15   16:20   22:00   00:45

16:00   18:15   20:30   22:45   01:00

16:00   18:10

12:10   28:10
[En català] 16:00

 [dv.-diu.] 12:15

[dv.-diu.] 16:00
[En català] 12:10

[dv.-diu.] 22:10

20:20   22:35

[dv.-diu.] 06:00

Cinema Foment

Cautiva 18:00   20:15   22:30 (5 oct)    18:00   20:15 (6 i 7 oct)

93 790 34 50 · Dill. 1a sessió preu reduït · C. Nou, 11

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

cinemescinemes www.totmataro.cat/cinema

Centre Parroquial d’Argentona

Ahora me ves 22:00 (5 octubre)    19:30 (6 octubre)

C. Bernat de Riudemeia, 4 - Argentona

CARNS A LA BRASA
Salons per a tot tipus de 
celebracions (demani pressupost)

Riera de Can Gener s/n, 08304, Mataró
93 790 52 01 /  P  Pàrquing propi

Restaurant URLARU · NOVA DIRECCIÓ. OBERT A TOTHOM.

RESTAURANT
U.R. LARU

MENÚ DIARI de dimarts a div.
MENÚ dissabtes
MENÚS diumenges i festius

8’50€
9’50€

10’50€

cinemes horaris 1595.indd   1 02/10/13   17:20



Quina entrega de Harry Potter 
va dirigir Alfonso Cuarón?

Pregunta de la setmana:

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

Resposta del núm. 1593
“Una ment meravellosa”

Recolliu les entrades a les nostres ofi cines, 
de dilluns a divendres de la setmana 
següent a la publicació d’aquesta revista. 
C. d’en Xammar, 11. 08301 Mataró

Guanyadors 
Juani Jimenez Ruiz,
Eva Sánchez Saché.

Alquímia de la jove Catalunya

LaDada: El debut en la direcció del 
jove Dani de la Orden té una distribu-
ció que ha permès, a més de la seva 
projecció en un nombre determinat 
de sales de cinema, poder veure-la 
d’estrena en una edició en DVD i a 
través de la plataforma digital fi lmin.es

Diagnòstic: Les noves fornades 
de les escoles de cinema tenen el que, 
precisament, li manca a molts dels 
cineastes espanyols consagrats: una 
visió fresca i comercial del cinema. No 
parlem d’una comercialitat en el mal 
sentit, sinó en aquella manera de fer 
que connecta amb molta gent sense 
deixar d’oferir un bon producte. Dani 
de la Orden ofereix a ‘Barcelona, nit 
d’estiu’ la seva particular visió de les 
pel·lícules d’històries creuades com 
‘Paris, je t’aime’ però a la catalana. 
Com si hagués fet alquímia per con-
vertir en cinema les històries de les 
cançons de Manel, els Amics de les 
Arts o un dels actors de la cinta, Joan 
Dausà, també autor de la banda sonora.

Barcelona i els protagonistes 
d’aquestes sis històries d’amor i des-
amor fugen d’una Catalunya perfecta, 
barregen català i castellà en els seus 
diàlegs i van a discoteques i escenaris 
freqüentats de veritat pels joves de la 

seva edat. Les seves converses i les 
seves maneres de fer fugen de la co-
rrecció i impostura tan habitual en els 
productes autòctons i les sèries de TV3. 
Aquesta veritat dels personatges con-
trasta amb una forma de rodar que pot 
recordar a certs anuncis de cervesa. No 
és una mala aproximació a les històries. 
Destacar els detalls o fer ús de la càme-
ra lenta pot semblar una trampa però 
ningú pot negar que funcioni i que deixi 
un molt bon regust a un espectador que 
molt poc ha d’haver viscut per no sentir-
se identifi cat per l’estira-i-arronsa dels 
‘descobriments’ Miki Esparbé i Bárbara 
Santa-Cruz, la timidesa de Dausà o la 
naturalitat dels joves Francesc Colomer 
i Míriam Planas.

BARCELONA, NIT D’ESTIU.  DANI DE LA ORDEN. CAT. 2013
CRÍTICA ALBERT R. DOT

UNA SECCIÓ 
PATROCINADA PER

 Més cinema a: www.totmataro.cat

Concurs de Cine
2 entrades dobles

cinemescinemes NÚM. 1595
DEL 4 AL 10 D’OCTUBRE DE 2013 

cinemes crítica 1595.indd   1 02/10/13   16:39



cinemescinemes www.totmataro.cat/cinemes

NÚM. 1595
DEL 4 AL 10 D’OCTUBRE DEL 2013 

Les estrenes
Gravity

Durant un passeig 
espacial rutinari, 
dos astronautes 
pateixen un greu 
accident i queden 
surant en l’espai. 
Una és la doctora 
Ryan Stone, una 

brillant enginyera en la seva prime-
ra  miss ió  espac ia l .  E l  seu 
acompanyant és el veterà astronau-
ta Matt Kowalsky.
Direcció: Álex de la Iglesia.
Intèrprets: Sandra Bullock, George 
Clooney.
90min

El mayordomo

Una mirada a 
la vida de Cecil 
Gaines, major-
dom cap de la 
Casa Blanca du-
rant el mandat 
de vuit presidents 
(1952-1986) , 

testimoni directe de la història po-
lítica i racial dels Estats Units.
Direcció: Lee Daniels.
Intèrprets: Forest Whitaker, Oprah 
Winfrey, John Cusack, Jane Fonda, 
Cuba Gooding Jr.
132min

Kon-Tiki

Un explorador creua el Pacífi c per 
demostrar una teoria sobre el sud-
americans d’abans de Colón. 123min

Runner Runner

Un estudiant de 
Princeton perd 
els diners que 
necessitava per a 
la seva matrícula 
en apostar-ho en 
un joc de pòker 
online. Quan des-

cobreix que el lloc web està allotjat 
en una illa remota, va a enfrontar al 
seu amo però acaba convertint-se en 
el seu deixeble i mà dreta.
Direcció: Brad Furman.
Intèrprets: Ben Affl eck, Justin 
Timberlake, Gemma Arterton.
91min

Las brujas de Zugarramurdi

Dos aturats come-
ten un atracament 
i fugen perseguits 
per la policia i 
per l’exdona d’un 
d’ells. Intentant 
arribar a França, 
s’endinsen en els 

boscos impenetrables de Navarra 
caient en les urpes d’una horda de 
dones embogides.
Direcció: Álex de la Iglesia.
Intèrprets: Hugo Silva, Mario Casas, 
Carmen Maura, Carolina Bang.
112min

RIPD

Un jove policia mor i és aparellat 
amb un veterà al cos de policies 
morts. 96min

Zipi y Zape y el club...

Zipi i Zape, dos 
e n t r e m a l i a t s 
bessons, són in-
ternats en un 
col·legi on els 
jocs estan pro-
h i b i t s .  A l l à 
fundaran el Club 

de la Bala, la resistència infantil 
que desafi arà l’autoritat dels adults. 
Aviat descobriran un misteriós se-
cret que s’amaga al col·legi.
Direcció: Oskar Santos.
Intèrprets: Javier Gutiérrez, Álex 
Angulo, Javier Cifrián.
92min

2 Guns

Un agent de la 
DEA i un ofi cial 
de la Intel·ligència 
Naval  aconse-
gueixen robar-li 
43 milions de 
dòlars a la màfi a. 
El problema arri-

ba quan descobreixen que en 
realitat els diners robats eren de la 
CIA.
Direcció: Baltasar Kormákur
Intèrprets: Mark Wahlberg, Denzel 
Washington, Paula Patton.
109min

Rush

Narra la rivalitat entre els pilots de 
Fórmula 1, James Hunt i Niki Lauda 
l’any 1976. 123min 

Joan-Pere Mozas Sánchez
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Pescadito frito 
de los viernes
para dos personaspara dos personas

(foto real)

mientras dure la crisis…….

6€
3€

9€

10€

8€

5€

Menú diario
(bebida incluye sólo agua)

Viernes día del pescadito
frito y alitas de pollo
(bebida no incluida)

Domingo mediodía
De primero mejillones estilo Toni 2
o pescadito a la malagueña y de segundo 
arroz caldoso o pollo al ajillo (solo agua)

C. Alemania, 14, Mataró · T 937 574 217 · www.restaurantetoni.es

Oferta vermut
- 2 Alcachofas con anchoas 
- Mejillones en escabeche
- 2 Berenjenas aliñadas
- Olivas rellenas
- Patatas chips
- 2 banderillas
- Caballa en aceite
- 2 bebidas

(cerveza, refresco, agua o vermut)
Todos los días de la semana

Paletilla ibérica
Con rebanada de pan de payés con  
tomate y aceite de oliva
Todos los días de la semana

Día de las 5 tapas
martes y jueves tardes
a partir de las 6:30h

Menú fi n de semana
(bebida incluye sólo agua)

Sábado día del marisco
y las patatas bravas
(bebida no incluida)

Ampliamos oferta de arroces
 los lunes, miércoles, jueves,
 viernes y domingos

10€

x persona
min. 2 

personas
3’95

€

1P TONI 2 1595.indd   1 02/10/13   09:39



Cuina de Gust
OCI, RESTAURANTS I GASTRONÒMIC
PUBLI REPORTATGE

TEXT: JORDI GOMÀ

FOTOS: JORDI GOMÀ

Eines i ing�edients per a la cuina
dolça i salada
Tot en
rebosteria creativa

8 oct�bre: CUPCAKES
15 oct�bre: SUSHI
17 oct�bre: BRAÇ DE GITANO I MELINDROS
21 oct�bre: MONOGRÀFIC D'ARROSSOS
22 oct�bre: PANELLETS
24 oct�bre: PANELLETS PER A NENS
29 oct�bre: CUPCAKES HALLOWEEN
31 oct�bre: PASTA FRESCA

Propers cursos:

Sant Francesc d’Assis, 15 Mataró T 937 550 008 · www.cuinadegust.com

www.totmataro.cat/restaurantsOci, restaurants i gastronòmic

Amb gairebé un any de vida, Cuina 
de Gust –que abans estava a la plaça 
Gran– ara es troba al carrer Sant Fran-
cesc d’Assís, a tocar de Santa Maria. 
És un establiment on hi podem trobar 
absolutament tot el que necessitem 
per cuinar –el que no tinguin a la 
botiga ens ho troben i ho tindrem 
en pocs dies– des d’estris o acces-
soris a ingredients difícils de trobar, 
així com també maquinària per 
ajudar-nos en les nostres creacions 
gastronòmiques. També s’ha de tenir 
en compte que tenen un obrador on 
hi fan cursos de cuina de tota mena 
–bombons, arrossos d’aprofi tament, 

croquetes, sushi, pasta fresca, torrons 
o “brownie”, entre molts altres que 
podem consultar a la seva web–, on 
s’hi participa activament, per preus 
entre 25€ i 40€ amb tot el material 
inclòs, només hem de portar un da-
vantal i un “tàper” per endur-nos el 
que hem cuinat.

Una part molt important de la 
botiga està dedicada a la pastisse-
ria creativa –fondants, “cupcakes” 
i d’altres especialitats– perquè és el 
que la gent els demana, però sense 
descuidar la cuina salada, ja que hi 
trobem espècies de tot tipus, ingre-

dients i estris per fer cuina japonesa, 
bolets deshidratats, texturitzants, 
accessoris, sifons o termòmetres pel 
menjar, només per citar algún exem-
ple entre l’ampli ventall de productes 
que ofereixen. En resum qualsevol 
necessitat que tinguem a la cuina 
de casa nostra la poden cobrir, ja 
que a més ofereixen assessorament 
de tot tipus i ens poden ajudar da-
vant qualsevol dubte que tinguem, 
amb receptes que funcionen. Tam-
bé fan venda “online” a través de la 
seva web, amb l’opció de passar-ho a 
buscar per la botiga per estalviar-nos 
les despeses de transport. 
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Cuina de Gust

Carrer Sant Francesc d’Assís, 
15. Mataró.
Tel. 93 755 00 08
Horari de dimarts a dissabte de 
10h a 13,30h i de 17h a 20h.
info@cuinadegust.com
www.cuinadegust.com

Eines i ing�edients per a la cuina
dolça i salada
Tot en
rebosteria creativa

8 oct�bre: CUPCAKES
15 oct�bre: SUSHI
17 oct�bre: BRAÇ DE GITANO I MELINDROS
21 oct�bre: MONOGRÀFIC D'ARROSSOS
22 oct�bre: PANELLETS
24 oct�bre: PANELLETS PER A NENS
29 oct�bre: CUPCAKES HALLOWEEN
31 oct�bre: PASTA FRESCA

Propers cursos:

Sant Francesc d’Assis, 15 Mataró T 937 550 008 · www.cuinadegust.com
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Guatlles lacades amb mel, sèsam i soja

Preparació: Netegem i fl amegem les 
guatlles, les tallem –pits a quarts, 
les cuixes traient l’os i separem 
les carcasses, i les reservem. Per 
altra banda preparem les verdures 
per tenir-les a punt per saltejar, en 
talls mitjans. També fem el puré de 
cigrons, triturant-los i afegint oli de 
sèsam, mantega, sal, pebre i comí, 
mantenint-ho al bany maria. Per 
acabar de decorar, farem els xips 
de moniato, tallant amb mandoli-
na a 1 mm de gruix i fregint entre 
140º i 160º.
Saltegem la guatlla en una paella 
amb oli de gira-sol, sense salpebrar, 
primer les cuixes començant per 
la pell, que costen més de coure. 

Quan girem les cuixes afegim els 
pits, també començant per la pell, 
fi ns aconseguir un color ben daurat 
i una textura cruixent. Afegim la mel 
i el sèsam i barregem bé, llavors 
afegim la soja, que és el que dóna 
gust salat, i ho deixem reduir fi ns 
que quedi espès.
En una altra paella saltegem les 
verdures a foc viu, i al fi nal de la 
cocció (entre 1 i 3 minuts) afegim la 
sal. Han de quedar una mica crues 
i cruixents. Ho afegim a la paella 
on tenim les guatlles i ho saltegem 
conjuntament, i només quedarà em-
platar. Una mica de puré de cigrons, 
al voltant la guatlla amb les verdures 
i els xips de boniato.

Ingredients
- 3 pits i 3 cuixes de guatlla
- 1 cullerada de mel
- 1 cullerada de sèsam torrat
- 2 cullerades d’oli de gira-sol
- 1/2 ceba tendra
- 2 trossos de pastanaga
- 2 puntes d’espàrrec
- 25g. de salsa de soja
- 1/2 all tendre
- 2 cullerades de puré de cigrons
- xips de moniato
- sal i pebre.
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Els inicis

A la ciutat de Mataró es va co-
mençar a jugar a handbol al 1953, 
quan encara no existia el club que 
avui coneixem. D’allà, i de la mà 
del delegat comarcal del Frente de 
Juventudes, José Vázquez -cone-
gut com a Pepiño-, es va organitzar 
el primer campionat escolar que 
va enfrontar el mateix Frente de 
Juventudes amb el Valldemia, els 
Salesians i Santa Anna. “Tothom va 
sortir dient: “Oh, que divertit que és 
el balonmano!”, confessa somrient 

Nonell. Era l’època daurada del 
Club Esportiu Mataró que va agafar 
una part d’aquests nois amants del 
“nou” esport de l’època i els va co-
mençar a entrenar, igual com ho va 
fer l’Esport Cicilista Mataró agafant 
l’handbol com una nova secció.
 

“La juventud”

No és fi ns al 1963 quan neix el club 
que avui coneixem: Club Joventut 
Handbol Mataró. De fet tampoc 
agafa aquest nom des del princi-
pi. Al moment en què se separa de 

ESPORTS
REPORTATGE FOTOS: ANNA ALUART

TEXT: MARTA GÓMEZ

En 50 anys poden passar moltes coses i qui no ho acabi de 
creure que ho pregunti al president del Club Joventut Handbol 
Mataró, Josep Nonell. Ell és el primer que es mira l’exposició 
de fotografi es de l’Ateneu Fundació Iluro una i una vegada més 
i no para d’explicar les anècdotes, les dates i els resultats dels 
partits que recorda de les imatges. I és que el club d’handbol 
acaba d’inaugurar l’exposició commemorativa del mig centenari 
de la seva història on es repassa tota la trajectòria.  

www.totmataro.cat/reportatge
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l’Esport Cicilista Mataró agafa el 
nom de Balonmano Mataró i de se-
guida Balonmano Juventud Mataró, 
el precedent del nom que té avui. 
El perquè d’incloure el terme “Jo-
ventut” també té una raó. I és que 
als anys cinquanta existia un equip 
anomenat San Fernando Mataró 
que, segons Nonell, parlava de “la 
juventud” perquè “els veien molt 
joves” quan veien entrenar als nois 
i noies. L’inici va ser doncs, amb un 
equip de nois i un de noies, en de-
fensa sempre de la igualtat de sexes.
 

Colors de ciutat

Actualment estem més que acostu-
mats a identifi car els jugadors del 
conjunt mataroní vestits de groc i 
negre. Però, per què? “No ens vam 
plantejar els colors, són els colors de 
la ciutat i els vam voler mantenir”, 
contesta convençut el president del 
club. Tot i que durant el naixement 
de l’handbol a la capital del Mares-
me molts equips també jugaven de 
blanc, el nou club de seguida 
ho va rebutjar. “Vam voler man-

El Club Joventut Handbol Mataró plasma els seus 50 anys a l’exposició de l’Ateneu Fundació Iluro

“Groc i negre,  
ENDAVANT!” 
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tenir tant aquests colors que fi ns i 
tot vam crear un crit per començar 
els partits, i encara es crida avui en 
dia!”, destaca la mateixa font que 
afegeix entonant: “Groc i negre, 
endavant!”.

Vivències

Divendres passat a la inauguració 
es van reviure moltes històries dife-
rents. Una és la d’en Josep Masip, 
pare del conegut jugador d’handbol 
Enric Masip. Ell va ser entrena-
dor dues temporades 1998-1999, 
2000-2001 i tot i que sempre ha-
via dit que no entrenaria a les noies, 
ho va acabar fent convençut per en 
Nonell: “Va ser un repte que jo pen-
sava que no funcionaria. Em conec i 
sé que sóc molt dur, m’agrada molt 
la disciplina i pensava que no ho 
aguantarien, al fi nal va ser una de 
les millors temporades”.

Tirant la corda endarrere ens tro-
bem a en Federico Vélez, que va 
entrenar l’equip femení al 1982. 
Per a ell va ser un any molt es-
pecial i bonic que recorda “amb 
molta alegria”. “Recordo que tenia 
a la dona del president del club a 
l’equip, aquell any s’havien casat i 
era una de les porteres”, explicava 

cació i l’obediència.

Si encara és ara que s’intenta que 
els equips siguin grups d’amics per 
fer excursions, sopars i trobades fora 
d’horaris d’entrenaments i partits, 
fa molts anys la situació havia estat 
fi ns i tot superior: “Algun estiu ha-
víem muntat una escola de reforç on 
els nois i noies portaven els llibres 
i els deures i preparàvem conjun-
tament els exàmens de se tembre”, 
recorda Josep Nonell. “Dins de 
l’equip jo era l’entrenador, però 
fora cada divendres sortíem a sopar 
i això sí que mantenia la qualitat 
del grup!”, recorda Vélez pensatiu.

 

Més qualitat

Tot i la lluita que ja ha fet durant 
anys, sembla que el president del 
club segueix sense abaixar la guàr-
dia. En aquests moments disposen 
de 20 equips federats i Nonell diu 
que “de quantitat ja en tenim prou, 
hem arribat al límit”. Què falta 
doncs? “ara la labor que tenim és 
créixer en qualitat”, respon ell ma-
teix. Un repte que jugadors actuals 
com Marc Fuster o Marta Sánchez 
agafen amb ganes: “És exigent! 
Aquests últims anys ens hem acos-

rient l’exentrenador. La Lluïsa Ro-
dríguez tampoc es va voler perdre la 
cita aquest divendres, ella ha estat 
quasi 35 anys vinculada al club i as-
segura que de moments importants i 
anècdotes n’hi ha moltes, “incalcu-
lables”, però afegeix: “em quedaria 

amb l’any 84 quan vam guanyar la 
Copa Generalitat i la Copa Catalana 
en 24 hores a Lleida, va ser molt 
emocionant”.

La vessant més humana

Des del club es treballa amb els 
jugadors perquè tinguin una forma-
ció esportiva destacada però també 
una formació humana bàsica. Així 
és com ho defi neixen ells: formació 
humana. “Tenim molt clar que la 
part esportiva és la important però 
la part de formació personal consi-
derem que encara ho és més”, creu 
Nonell. De fet el club té un règim 
intern, segons el president, amb 
drets i obligacions per fomentar el 
companyerisme, l’amistat, la dedi-

La part esportiva és 
la important però la 
formació personal 
encara ho és més
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tumat a que el primer equip jugui a 
primera nacional i és difícil mante-
nir-ho, esperem que la gent que puja 
ens empenyi a tots”, creu Fuster. 
“Mai es vol perdre, sempre es vol 
guanyar!”, reivindica Sánchez que 
afegeix: “Si vols que parlin de tu o 
que et tinguin present ho has de fer 
bé, això segur”.

Els més veterans analitzen una 
mica més la situació i van més en-
llà. És el cas de Joan Fèlix Martínez, 
exjugador del club, que creu que si 
“l’Ajuntament o les entitats no aju-
den als clubs, aquests no arribaran 
a millors nivells i mai podrem acon-
seguir pujar a la divisió d’honor per 
motius econòmics”. La resposta de 
l’Ajuntament és immediata: “en 
aquests moments tots els esports 
de la ciutat ens demanen més i 
més espais. Ara mateix la situació 
econòmica fa impossible donar una 
resposta”, diu el Regidor d’Esports, 
Pere Galbany.

La cirereta del pastís per a 
l’handbol de Mataró va arribar al 
2007 amb el pavelló Teresa Maria 
Roca, “el pavelló de l’handbol” que 
diu el club. Això ha permès acabar 
de fer el tomb a l’evolució d’aquest 
esport a la ciutat. Un esport més 
que consolidat i que configura una 

Josep Nonell, president admirat

“En “Nonell” ha fet que tot això funcioni”, “ell és l’handbol, sempre 
ha estat aquí”, “sempre ha estat a sobre dels equips i sobretot del fe-
mení”, “va ser el cor de l’handbol a Mataró i no ho deixarà de ser mai”. 
Si al president del Club Joventut Handbol Mataró divendres passat a 
la inauguració de l’exposició li xiulaven les orelles, era per la quantitat 
de comentaris que es feien d’ell per part d’exentrenadors, exjugadors, 
entrenadors i jugadors actuals,... Tothom tenia bones paraules per a 
ell, per la seva implicació, dedicació, treball i esforç durant pràctica-
ment els 50 anys del club.

de les peces més importants a men-
cionar quan es parla de l’esport a la 
ciutat de Mataró. “Fa molta il·lusió 
veure que el club arriba als 50 anys 
i tu has estat partícip d’aquesta 
trajectòria”, destaca Rodríguez. 

Mentre que Sánchez té molt clar 
no deixar aquest esport i quan se 
li pregunta pel “demà” la respos-
ta és clara: “Futur? Seguir amb el 
Mataró. Reptes? Gaudir cada dia i 
cada partit”. 
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El 2014 acaba l’actual contrac-
te amb l’empresa concessionària 
del servei de recollida de brossa i 
neteja. Es tracta segons paraules 
de la regidora Núria Calpe “d’un 
dels contractes més importants de 
l’Ajuntament, amb una dotació de 
7,5 milions anuals i en una temàtica 
en la que tots els ciutadans en parti-
cipen, se’n benefi cien i a vegades en 
pateixen les conseqüències”. Davant 
aquest fet i també arrel de l’augment 
del nombre de queixes sobre el ser-
vei i l’estat de neteja de la ciutat, 
l’Ajuntament demana la complicitat 

www.totmataro.cat/empentaamb empenta

Participació per millorar el servei de 
recollida de brossa i neteja

1

ciutadana per “defi nir millor, de la 
manera més acurada, com ha de ser 
el servei perquè sigui el més efi cient 
possible”. Aquesta voluntat es plas-
ma en el procés participatiu obert a 
través de la web mataroneta.cat per 
la que es demana col·laboració du-
rant tot aquest mes d’octubre.

Calpe va explicar que “coneixem 
problemàtiques concretes de 
l’actual servei com ara punts de la 
ciutat on es col·lapsen els conteni-
dors, demanem que s’identifi quin 
aquests punts problemàtics”. 

A la web mataroneta.cat cada mata-
roní pot valorar el servei de neteja i 
recollida de brossa complimentant 
un formulari que requereix d’uns 
quatre minuts. A partir de les apor-
tacions recollides, l’Ajuntament 
defi nirà amb entitats les necessitats 
i treballarà aspectes de millora del 
servei abans que a fi nals d’any es 
defi neixi el futur contracte. També 
ja s’està treballant amb el teixit as-
sociatiu per fer itineraris de detecció 
de problemes en els 185 quilòme-
tres de carrers mataronins pels que 
passa el servei.

www.netbrill.cat · 937 996 261 · Caminet, 15 de Mataró

SERVEIS DE NETEJA INTEGRALS
Indústria · Oficines · Comerços · Comunitats · Domèstics

ALTRES SERVEIS
Neteges puntuals · Abrillantats · Vidres · Parquings
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Mataró es 
postula per 
acollir la 
‘Festa al Cel’_____________

Mataró podria acollir l’any que ve la 
multitudinària ‘Festa al Cel’, amb 
la que Barcelona tradicionalment 
tancava les Festes de la Mercè. De 
moment el que ha fet l’Ajuntament 
de Mataró és postular-se després de 
la suspensió de l’edició prevista pel 
passat diumenge a Barcelona per 
desavinences entre Ajuntament i Mi-
nisteri de Foment per l’afectació que 
el festival tenia en l’espai aeri de la 
capital catalana. Fonts del govern 
municipal confi rmen que ja s’han 
iniciat converses amb Barcelona 
tot i que entenen que l’Ajuntament 
de la ciutat comtal apostarà fort per 
mantenir la Festa.

Des de l’Ajuntament s’insisteix en 

què el tema està “en fase absoluta-
ment embrionària”. Mataró reuniria, 
segons l’Ajuntament, les condicions 
per acollir la Festa al Cel, el festi-
val aeri que cada any reunia molts 
milers de persones en tot el litoral i 
platges de Barcelona. 

La ciutat pot presentar credencials 
per la seva façana marítima i fer-se 
amb aquest esdeveniment de mutu 
acord amb Barcelona, seria una 
bona injecció de visitants i ingressos 
per a la ciutat. Cap altre municipi 
català s’ha postulat per la festa.

www.arriagaasociados.com | 900  101 775
BARCELONA: Passeig de Gràcia, 118, 08008
MADRID: Paseo de las Delicias, 30, 28045
VALENCIA: Avda. Cortes Valencianas, 39, 46015
ZARAGOZA: Calle Don Jaime I, 6, 50001

Són nombroses les consultes que rebem 
al nostre despatx i des d’aquí volem in-
formar als afectats de tota Espanya. Si 
vostè no va sol·licitar l’arbitratge o si 
ha estat refusat  encara té una solució: 
Reclamar judicialment per la via 
civil i de manera individual.

Arriaga Asociados busca en les reclama-
cions contra BANKIA, CATALUNYA CAIXA 
i altres entitats bancàries, la nul·litat o 
anul·labilitat del contracte de compra 
o de dipòsit i administració de valors i 
subscripció de participacions preferents.

I de forma subsidiària, l’acció de 

resolució d’indemnització per danys 
i perjudicis, reclamant el total de la 
inversió inicial en euros més els in-
teressos legals des de la data de subs-
cripció dels títols.

Tenim un percentatge d’èxit del 100% 
en les demandes presentades i un 95% 
dels nostres clients no han tingut que 
pagar-nos absolutament res, perquè la 
sentència ha obligat a l’entitat bancà-
ria a fer-se càrrec de les despeses del 
procediment. 

Tenim a la seva disposició un equip 
d’advocats especialitzats en dret bancari 

per ajudar-lo. Al voltant de 3.000 per-
sones ja han confi at en nosaltres. 
Treballem en tot el territori Espanyol.

Si vostè també és un dels afectats, tru-
qui’ns, sense cap tipus de compromís 
i sense cap cost per la informació, al 
telèfon gratuït:

900 101 775
o enviï’ns un correu electrònic a:
contacto@arriagaasociados.com
explicant-nos breument el seu problema 
i indicant un telèfon per poder comu-
nicar-nos amb vostè.

No vaig acudir a l’arbritatge de preferents o subordinades
de la meva entitat bancària.

COM PUC RECUPERAR ELS MEUS DINERS?
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La fi nca de Can Floriach és una de 
les més extenses de les Cinc Sènies i 
té activitat agrícola sobretot relacio-
nada amb el cultiu de patata. Ara, 
aquest terreny, propietat de la fa-
mília Ganduxer Floriach, tindrà uns 
nous jornalers per treballar una pe-
tita part de la propietat: els alumnes 
del Montserrat Solà. Aquest dilluns 
s’ha signat l’acord per cinc anys 
entre el director de l’escola Ricard 
Aymerich i el propietari de la fi nca 
i també de l’hotel Atenea Port Ma-
taró, l’empresari Mariano Ganduxer. 
Aquest terreny que queda a uns 
400 metres del centre escolar ser-

www.totmataro.cat/empentaamb empenta

Un hort escolar a les Cinc Sènies 

3

virà d’hort escolar pels “grans” del 
Montserrat Solà, alumnes de quart, 
cinquè i sisè de primària que hi 
desenvoluparan aquesta peculiar 
activitat educativa. 

L’hort escolar a Can Floriach serà 
un suport a les activitats educati-
ves de l’escola a través del qual els 
nens podran obtenir coneixements 
tan variats com el medi social i 
cultural, les competències lingüísti-
ques, les matemàtiques, la història 
i l’educació física, entre d’altres, a 
més de valors i actituds més trans-
versals que seran bàsics en la seva 

vida d’adults.

Mariano Ganduxer va celebrar 
l’acord “perquè permetrà que els 
alumnes de l’escola coneguin el 
cicle del que mengen, aprenguin 
a plantar, llaurar i cuidar un hort, 
l’agricultura aproxima la gent a 
les seves arrels tant físiques com 
espirituals”. En la mateixa línia el 
director de l’escola Montserrat Solà 
celebrava que “una escola que se 
sent del barri pugui estar present en 
un espai com les Cinc Sènies, l’únic 
que queda agrícola tant a prop de la 
ciutat urbanitzada”

Serveis Arquitectura
Informes pericials

Canvis d’ús
Llicència activitats

Legalitzacions
Assessoria

Problemes aluminosiProblemes aluminosi
Façanes

www.mascertificados.com
T. 644 296 223

cert i f icados

Tens un negoci a Peramàs - Esmandies? 

    Més informació a: T. 937 961 642 · info@totmataro.cat

ANUNCIA’T! La propera setmana fem el teu
Especial Mataró Barri a Barri  

    Més informació a: 
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Can Boada 
s’apunta a 
les energies 
sostenibles_____________

El Centre Geriàtric Can Boada 
de Mataró acaba d’inaugurar 
una instal·lació solar fotovoltaica 
d’autoconsum de 19,7 kWp de po-
tència. El projecte té previst generar 
el 20% del consum elèctric del 
centre, reduint així la seva factura 
elèctrica. Més del 95% de l’energia 
produïda s’autoconsumirà instantà-
niament durant les hores del dia en 
què l’energia és més cara, tenint 
en compte que la llum ha patit una 
pujada del 45% en els darrers cinc 
anys pel sector comercial i serveis.

L’empresa encarregada de la 
instal·lació ha estat SolarTradex. 
En tot moment s’han tingut en 
compte les variacions en el consum 

d’energia que pot haver-hi a la resi-
dència: si hi ha un dèfi cit d’energia, 
es pot actuar per tal de no comprar-
ne tanta a la companyia elèctrica, i 
en el cas de tenir un excés de pro-
ducció, allò que sobri servirà per 
escalfar aigua calenta i reduir així 
la factura del gas. Lasal del Varador 
ja compta amb una instal·lació així.

Esther Sánchez, directora de la re-
sidència Can Boada, explicava així 
els els motius d’aquest canvi en 
l’energia del centre: “Hem apostat 
per l’energia solar fotovoltaica per-
què creiem fermament en un nou 
model energètic, molt més demo-
cràtic i independent dels interessos 
de les grans empreses”.
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COMPRA  VENDA

COMPRAMOS MAQUINARIA de hostelería 
de ocasión. Interesados/as 654.311.506 
/666.452.600 

COMPRA  VENDA  
IMMOBILIÀRIA

¿LE URGE VENDER su piso? disponemos 
del dinero al contado para comprarlo 
inmediatamente a partir de 3 días. F. 
escrituras y entrega de llaves. Cualquier 
zona. Su Casa 93.757.12.82
COMPRAMOS CASAS: Centro Mataró, o ga-
rajes, locales, pequeños solares, etc. No 
importa estado. Buscamos cualquier sup. 
edifi cable 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
VENC PÀRQUING. Avda. Recoder (cotxe 
petit). 93.799.17.29 de 20 a 22h.

TRASPASSOS 
LLOGUERS

SE ALQUILA HABITACIÓN con derecho a 
cocina, nevera, lavadora, secadora, etc. 
Zona Residencial. Precio económico. 
639.703.037
ES LLOGUEN VIVENDES a diferents zones 
de Mataró, cases, naus industrials. Op-
cions de compra. 607.444.232
SE ALQUILA AMARRE en puerto de Mataró 
10x3,5 (190€). 609.873.666
TRASPASSO BOTIGA DE MODA en ple 
funcionament, per trasllat laboral. In-
gressos demostrables, bones condicions. 
600.221.266
ADVOCADA COMPARTEIX dexpatx Mataró 
centre. 610.794.978
Z. ESTACIÓN. Piso con ascensor, 3h. 2 
dobles, cocina con salida a galería, salón 
comedor con salida a balcón, vistas mar, 
baño recién reformado, suelos de gres 
nuevo, impecable, 550€. 651.862.517
Z.LA CISA. Piso con ascensor, 3h. cocina 
offi ce impecable, baño completo, se deja 
algún mueble, buena ocasión, 500€. 
626.52.90.09
C/MAJOR. Piso con ascensor, semi-nue-
vo, 2h. comedor con salida a balcón, 
cocina independiente, baño completo, 
climatizado, armarios empotrados, solo 
2 vecinos, 500€. 626.52.90.09
CERDANYOLA. Primer piso, 1h. cocina ame-
ricana enorme, terraza 12m2. semi-nuevo, 
solo 1 vecino, 400€. 651.862.517
ALQUILO PISO. BUHARDILLA, 2 habitacio-
nes. Amueblado. Cerca Argentona. 400€ 
gastos incluidos. 615.170.534 
BUSCO HABITACIÓN. 667.294.827 
COMPARTO PISO AL LADO RENFE. Solo se-
remos dos. 607.772.625 Isabel 

SE TRASPASA SNACK Restaurante 2000. 
Por jubilación. Terraza exterior. Fac-
turación demostrable. 93.757.01.20 
/625.337.656 
TRASPASO BAR RESTAURANTE terraza. Por 
enfermedad. 667.657.081 
TRASPASO TIENDA GOLOSINAS 6.500€. 
Equipada. 626.377.062 
LLOGO HABITACIÓ AMB dret bany, cuina. 
250€. 670.268.907 /93.798.92.10 
(vespre) 
TRASPASO DE TIENDA de chuches alqui-
ler 460€. Listo para entrar a trabajar! 
651.386.653

TREBALL

SE PRECISA COMERCIAL  au tóno-
mo para vender productos ibéricos. 
fm.alber78@gmail.com  
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA. 653.426.559
BUSCO LIMPIEZA. INTERINA. 631.282.404
SEÑORA BUSCA TRABAJO limpieza, cui-
dado personas mayores. 632.939.462
CHICA BUSCA TRABAJO  l impieza. 
617.706.755 /678.352.440
CHICO BUSCA CUALQUIER  trabajo. 
678.352.440
SE NECESITAN CHICAS jóvenes para ma-
sajes. 630.186.238
CHICA BUSCA TRABAJO limpieza, cuidar 
niños, ancianos. 600.028.346 
CHICA BUSCA TRABAJO. Cuidado abue-
los, limpieza, canguro. Referencias. 
683.396.147 
NOIA S’OFEREIX PER CUIDAR malalts o 
persones grans. 615.724.254
S’OFEREIX NOIA com a ajudant de cuina. 
615.724.254
AUXILIAR GERIATRÍA con mucha experien-
cia. Se ofrece cuidado personas mayores. 
690.947.411 
BUSCO TRABAJO limpieza, cocina, plan-
cha. 625.012.335 
PATRONISTA-ESCALADORA Freelance. Sil-
via 657.236.760 
SE NECESITA PATRONISTA que domine 
investrónica y confección. Para em-
presa ubicada en Mataró. Enviar cv. a: 
cv@totmataro.cat, indicando en el asun-
to: Patronista. 
COMERCIAL, 50€ DE COMISSIO. Per la 
venda d’un producte fàcil de vendre. 
93.469.23.80 matins 

PROFESSIONALS
 

GRUP D’HAVANERES Mestre d’Aixa. Hava-
neres, cançó marinera. Festes majors, 
festes de carrer, festes privades, ca-
saments, aniversaris, etc. Informació 
605.68.62.69 (www.mestredaixa.com). 
www.myspace.com/mestredaixa

TRASPASSOS 
LLOGUERS

 CENTRE: PUBLICITAT FERMALLI MARESME: Muralla Sant Llorenç, 2

 PLA D’EN BOET: PAPERERIA BALADA: Rda. President Macià, 65

 ROCAFONDA: LLIBRERIA 1X2: Pintor Miró, 18

  EL TOT MATARÓ - 
OFIC. Carrer d’en Xammar, 11
T 93 796 16 42
info@totmataro.cat

anuncis econòmicsanuncis econòmics

 MATARÓ
www.totmataro.cat/economics

PER INSERIR ANUNCIS A:

 CERDANYOLA: 
             ESTANCO INDIANO: Carrer Roselló, 4
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CASAMENTS. SOPRANO posa el cant a la 
teva cerimònia. Fes que aquest dia tan 
especial sigui inoblidable. 625.947.230 
REFORMES DE LA LLAR AL MILLOR PREU. 
Cuines, banys, terres... 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
LAMPISTERÍA FERNÁNDEZ. Repara-
ciones, instalaciones. Agua, gas 
y  e l e c t r i c i d ad .  93 .799 .64 .77 
/607.194.711 /610.565.628
MUDANZAS DESDE 25€. Recogida mobi-
liario gratis. 698.596.394
SERVICIO RECOGIDA MOBILIARIO gratis. 
698.596.394
REPARACIÓN FRIGORÍFICOS, CÁMARAS, 
lavadoras, secadoras, calentadores, co-
cinas gas. 637.107.755 /698.224.399
PINTOR. PINTA PISOS por 500€. 50m2 
aprox. 635.106.282 
INFORMÁTICO A DOMICILIO. Repara tu or-
denador desde casa. 607.665.679 
PEYCAR. REFORMAS. Mejores precios. 
657.746.302 /93.757.33.19 
CONSTRUCCIONES, REFORMAS. Hago lo 
que nadie quiere hacer. Pisos, tejados, 
casas, muros. 605.217.974 
REFORMA COMPLETA 9.995€!!!!!!! Todo 
Incluido!!! (cocina/baño completos, pa-
vimento, grifería... ) Garantía de obra, 
servicio post-venta. Pagos repartidos du-
rante avance obra. 610.932.261. Toni. 
PALETA AUTÒNOM. Molta experiència, 
econòmic. 653.796.506 /93.755.01.52 
REFORMAS INTEGRALES. Factura sin 
iva. www.myexpres.com. 652.357.003 
/606.919.761 
MASAJES CHINOS. En Mataró. 688.244.299 
MASAJES RELAJANTES. Centro nuevo en 
Mataró. 688.552.906 
MASAJES Y RECUPERACION 662.257.120 
MASAJES RELAJANTES. C/Nápoles. Mataró 
688.004.351 
MASAJES RELAJACIÓN SANACIÓN . 
655.732.700 
MASAJE CON PIES, manos, prostático. 
662.257.120 
MASAJES ASIÁTICOS. Ronda Francesc 
Macià 84. 635.131.868 

CLASSES

REFORÇ ESCOLAR experiència. 667.534.065
CLASSES D’ANGLÈS a nens de primària i 
ESO. Bernat 695.900.440 
COMENÇA BÉ. REFORÇ ESO, Batxillerat. 
650.960.680 
I TA L I A N O .  P R O F E S O R A  N AT I VA 
665.773.905 

PROFESSIONALS

 CENTRE: PUBLICITAT FERMALLI MARESME: Muralla Sant Llorenç, 2

 PLA D’EN BOET: PAPERERIA BALADA: Rda. President Macià, 65

 ROCAFONDA: LLIBRERIA 1X2: Pintor Miró, 18
 CERDANYOLA: 

             ESTANCO INDIANO: Carrer Roselló, 4
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PER INSERIR ANUNCIS A: NO ET 
POTS DESPLAÇAR? 

TRUCA AL 93.796.16.42
T’HO POSEM FÀCIL!

 VIA EUROPA: 
             LLIBRERIA PAPERERIA MEDITERRANI: 

                                                                 Carrer Alemanya, 2
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VARIS

C A S A  R U R A L  P R O P  d e  M a t a r ó . 
www.cansantjoan.com 
PASSEGEM GOSSOS. 687.867.779 
CEMENTIR I  GRATUÏT  de  cendres . 
93.799.61.87
URI-SEC. Solució a la incontinència mas-
culina. 93.799.61.87

TAROT  VIDÈNCIA...

LUNA. Confía. Solución problemas. 20 
años experiencia. Directo. Mataró. Llama 
93.510.41.41 
TAROT, VIDENCIA, SANADORA. Económico. 
685.553.735 
TAROT. MÁXIMA SERIEDAD. 666.639.976 
FINA TAROT. LA voluntad 93.763.16.37 
Llámame 

KAREN JOVENCITA. Servicio completo. 
688.290.749
TAMARA. 632.640.364
SUBE Y BAJA 20€. 632.640.376
DE NUEVO MÍA: éxtasis y placer están en 
mis manos. 625.840.916
ANA, ANGI Y NINA: disfrutarás del placer 
intenso. 698.454.805
NOVA IVET, 20 ANYS. Catalana. Massatge 
Ligam. 697.715.678 
RUSA 27, cariñosa, educada 622.640.875 
EXPERIMENTA EL PLACER de nuestros ma-
sajes orgásmicos. 625.840.916 
LLOGO HABITACIÓ ESCORTS per hores. 
698.454.808 
MATARÓ 3 CHICAS 616.405.358 y 
677.172.027. También salidas. 24h 
MATARÓ TRAVESTI. 687.772.895 
SALIDAS DOMICILIO. Chica particular. 
628.643.536 
MASAJE TANTRA MISTIC. Máximo placer. 
Señores selectos. Privado. Discreción. 
622.759.095

CONTACTES

C&M
GESTIONES INMOBILIARIAS

T/F 937 965 148 / M 607 966 423

Rda. Francesc Macià, 28
(esquina c/ Castaños), Mataró

www.cymgestionesinmobiliarias.com

PISOS DE ALQUILER
REF. A-5187 CIRERA, piso de 2 hab. más despacho, cocina independiente......................................450€ T.I.
REF. A-2258 PERAMAS, 3 hab., baño con ducha, cocina de roble balcón exterior..............................500€ T.I.
REF. A-3136 RDA. CERVANTES, 110m2, 3 hab. armarios empotrados, baño completo...................500€ T.I.
REF. A-1323 1ª LINEA DE MAR,  totalmente amueblado y equipado, 1 hab., vistas al mar.................500€ T.I.
REF. A-4217 Z. CERDANYOLA,  70m2, 3 hab., totalmente exterior y reformado.................................500€ T.I.
REF. A-4150 CERDANYOLA, piso seminuevo con terraza de 20m2 y 2 hab.......................................500€ T.I.
REF. A-1312 CENTRO, piso con terraza de 15m2 y 2 hab. más despacho.........................................500€ T.I.
REF. A-7223 LLANTIA, piso reformado de 3 hab., 2 balcones, amueblado y electrodom...................550€ T.I.
REF. A-7012 LLANTIA, piso seminuevo con terraza de 35m2, 2 hab, pk incluido..............................600€ T.I.
REF. A-2262 VIA EUROPA, piso de 3 hab., 2 baños, cocina office, y pk incluido................................680€ T.I.
REF. A-1313  Z. JUZGADOS, casa de 90m2, 2 hab. dobles más despacho y terraza..........................700€ T.I.
REF. A-2255 VIA EUROPA, piso de 4 hab. y 2 baños, amueblado y equipado, terraza 75m2, pk.......950€ T.I.

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 colum-
na es repeteixi cap número.  
Per omplir les caselles que 
resten els números ja intro-
duïts serveixen de guia per 
a resoldre el joc. 
Nivell: Mig

 9 1  3 4 5    

   4 7 1 2   5 

       1  4 

  6 3     1 9 

 1   4    5  

   5  3 1 8   

   1     6 2 

  4  2  9 3 7 1 

 7 2  1  3    

sudokusudoku www.totmataro.cat
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Todos los 

servicios a 

precios de 

infarto

También 

salidas

24h del día

LLAMA E 

INFÓRMATE 698 293 639
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Primer pas per urbanitzar la zona de 
l’antiga Iveco  

URBANISME
NOTÍCIA REDACCIÓ

L’Ajuntament aprova 
inicialment el projecte dels 
terrenys més propers al TCM

ciutatciutat www.totmataro.cat/ciutat
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La Junta de Govern Local ha 
aprovat inicialment el projecte 
d’urbanització dels terrenys de 

l’àmbit Iveco-Renfe que estan a to-
car del TecnoCampus. En concret, 
la proposta comprèn l’illa defi ni-
da per l’avinguda d’Ernest Lluch, 
l’avinguda del Maresme, les vies de 
Renfe, el carrer de Narcís Monturiol 
i un vial de nova planta. La construc-
ció ocuparà un total de 20.620 m2, 
i alhora inclourà una porció de sòl 
de zona verda (9.003 m2), situada 
al veïnat de Valldeix.

 El projecte d’urbanització aprovat 
és el necessari per tal d’executar les 
obres que tenen a veure amb obrir el 
nou carrer i urbanitzar tant els vials 
com els espais lliures destinats a 
zona verda. El pressupost estimat 
per a l’execució de les obres és de 
2,9 milions d’euros, amb un termini 
d’execució de 10 mesos aproxima-
dament. Els costos els assumiran els 
propietaris del sector com a càrrega 
urbanística. 

c12 iveco.indd   1 02/10/13   17:59



El PSC avisa: “Ens ho pensarem molt 
abans de donar suport al pressupost”

 “No deixarem la ciutat a l’estacada, 
però ens ho pensarem molt abans de 
donar suport a un govern que en-
ganya de forma barroera”, paraula 
de Joan Antoni Baron. El PSC ja va 
advertir dimecres al Ple Municipal 
en què s’aprovava el Pla d’Ajust i el 
Pla de Sanejament de l’Ajuntament 
que no se sentiria presoner de la 
seva abstenció de cara a les futures 
ordenances fi scals i pressupostos de 
l’any vinent. 

L’endemà, en roda de premsa, 
recordava que no està permès pro-
rrogar pressupostos dos anys seguits 
–es dóna per fet aquest escenari– i 
el propi Baron advertia que la ne-
gociació no seria fàcil. “El govern 
diu que negocia però no ho fa, és 

POLÍTICA
NOTÍCIA CUGAT COMAS

Joan Antoni Baron recorda 
que els comptes no es poden 
prorrogar dos cops a”  

PP i PxC es desmarquen 
de la condemna ofi cial a 
l’atac feixista de Madrid 

El Ple Municipal extraordinari de 
dimecres passat va començar sense 
unanimitat al voltant d’una decla-
ració institucional de condemna a 
l’atac a Delegació de la Generalitat 
de Catalunya a Madrid que es va 
produir el passat 11 de setembre. 
Aquesta Declaració condemnava 
l’atac per part dels ultradretans du-
rant la passada Diada i instava a la 
il·legalització dels partits en els què 
militen els detinguts per aquests fets. 
La moció s’havia debatut en Junta de 
Portaveus però no va rebre el suport 
del PP, que va explicar en un comu-
nicat el seu posicionament, ni de PxC 
que era present a la votació.

La portaveu d’aquesta darrera for-
mació Mònica Lora va explicar que 
condemna els fets però no compar-
tia el text ”quan nosaltres mateixos 
hem estat perseguits i intimidats 
i llavors no s’ha condemnat des 
d’aquí”. La Declaració Institucional 
va tirar endavant amb els vots de 
CiU, PSC, ICV-EUiA i la CUP.

El PP va assegurar condem-
nar els fets però va demanar la 
il·legalització de “tots els grups que 
atempten contra la convivència i la 
lliure expressió de tothom, també 
els que destrossen seus de partits o 
agredeixen els seus militants, coses 
que han succeït a la nostra ciutat els 
últims mesos”. 

 

POLÍTICA
NOTÍCIA CUGAT COMAS

Critiquen que no es 
condemnin de la mateixa 
manera atacs patits a Mataró      

ciutatciutat www.totmataro.cat/ciutat
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incapaç de dialogar, parlar o pactar 
els temes abans d’anar al Ple, és el 
govern menys transparent que hi ha 
hagut”, va dir.

Baron estava molest per com es 
parla del deute de l’Ajuntament: 
“sempre es donen les xifres però no 
es diu el perquè, l’Ajuntament està 
endeutat perquè vam optar des del 
govern per una política anti-cíclica, 
si el senyor Mora critica tant les xi-
fres que digui també que està en 
contra el CAP de la Llàntia, el lo-
cal de l’AFAM, les escoles bressol, 
la Nau Gaudí, el TecnoCampus, 
l’estadi d’atletisme o el local dels 
Capgrossos”. 

El cap del grup municipal socia-
lista també retreu a CiU que oblidi 
“qui li ha donat suport en uns pres-
supostos, dues ordenances i dos 
plans de sanejament”. 

ALUARTCUGAT

  No seran moneda de canvi

La compareixença a principis de setmana del portaveu de l’executiva 
de CiU Marcel Martínez va molestar molt Baron que va voler respondre 
al nacionalista quan va afi rmar que havia intentat desencallar la man-
ca d’acord entre grups municipals parlant entre executives: “Al senyor 
Martínez li dic, perquè li quedi clar, que no guanyarà res per la via del 
descrèdit personal i que no jugui a posar la governabilitat de Mataró 
en altres àmbits. Aquesta ciutat no va a canvi de la Federació de Mu-
nicipis ni del Consell Comarcal”. Segons el portaveu socialista des de 
CiU s’ha intentat que el PSC facilités la governabilitat a l’Ajuntament 
de Mataró a canvi dels pactes entre socialistes i convergents en aques-
tes dues institucions. “No admetrem pressions, que ho tingui tothom 
clar”, va dir Baron.  
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molt ajustats i una variada col·lecció 
de bosses, joies de plata amb vidre 
murano i bijuteria, també de prime-
res marques.

Us esperem, com sempre oferint 
la millor qualitat i disseny als millors 
preus. Estil, elegància i actualitat  
són perfectament compatibles en 
temps d’estalvi.  

Estrenem temporada a Ebony bcn, 
després de l’exitosa campanya 
d’estiu amb moda bany, ara ens 
complau oferir-vos una àmplia 
sel·lecció de peces de roba d’hivern. 
Podreu trobar peces de roba italia-
nes de primeres marques a preus 
Outlet, també hi trobareu selectes 
peces de roba de temporada a preus 

outlet

MODA
PUBLIREPORTATGE

publicitatpublicitat www.totmataro.cat
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Sisè any d’èxit i rècord de la 
Caminada per l’Alzheimer

Un total de 4200 persones van 
participar en la caminada per 
l’Alzheimer del passat diumenge 
29 que, un any més, va omplir els 
camins del voltant de Mataró d’una 
marea humana. El groc fl uorescent 
de la samarreta ofi cial de la cami-
nada va omplir la ciutat el matí de 
diumenge en una sisena edició que, 
des de l’organització es considera un 
èxit. Les primeres xifres parlen de 
20.000 euros però l’organització ha 
tingut més despeses per l’augment 
d’inscripcions i encara no es tenen 
xifres defi nitives.

En aquest sentit, un dels or-
ganitzadors i coordinadors de la 
caminada, Joan Antoni Ciller, des-
tacava des del punt d’arribada a la 
plaça de Santa Anna que, després 
de tancar inscripcions “molta gent 
ha decidit participar sense inscrip-
ció”. Una voluntat que demostra la 
creixent implicació de la gent. “Re-
cordo la primera caminada, quan 

vam superar les mil inscripcions i 
no ho hauríem dit mai”, rememora-
va Ciller, que creu que les xifres de 
la caminada encara poden augmen-
tar. “Si la inscripció fos del doble 
de places, Mataró hauria respost 
perquè som la ciutat més solidària 
de l’estat”.

El recorregut
Sobre la possibilitat d’ampliar les 
inscripcions, Ciller explica que la 
principal difi cultat és el recorregut. 
“A la gent li agrada molt però té 
punts molt estrets i seria molt com-
plicat fer-hi passar més de 4000 
persones”. Tot i això, diu, és una 
qüestió que s’ha de valorar. Com ja 
és habitual, la caminada ha comptat 
amb 3 recorreguts diferenciats, un 
de testimonial, un de 10 quilòme-
tres i un altre de 14.

Més enllà de la caminada solidària 
i la posada a la venda d’ampolles de 
cava, l’associació també ha progra-
mat una actuació del Mag Lari al 
Teatre Monumental avui divendres 
4 d’octubre. 

SOLIDARITAT
NOTÍCIA REDACCIÓ

ciutatciutat www.totmataro.cat/maresme
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L’Empresa Casas i l’Ajuntament de 
Mataró van organitzar divendres un 
acte per exposar l’estalvi econòmic 
i mediambiental que ofereix l’ús 
del transport públic. La presentació 
va tenir lloc a l’Espai Firal del Nou 
Parc Central i, a través de la imatge 
que un autobús estalvia 73 cotxes 
a la carretera, es va voler subratllar 
que l’ús del transport públic redueix 
considerablement l’emissió de CO2 
així com el cost del viatge.

A tall d’exemple, el trajecte de 
Barcelona a Mataró suposa un cost 
mínim de 6 euros en vehicle privat, 
mentre que en bus el cost del bit-
llet es redueix a 2.64 euros (fent 
servir la T-10). D’altra banda, es va 
destacar el canvi de conducta dels 
ciutadans, els quals, a causa de 
l’actual context econòmic, utilitzen 
més el transport públic o el cotxe 
propi compartit.

Política ecològica
Aquesta iniciativa és fruit de la 
política ecològica que està duent 
a terme Moventis i porta el lema 
“Utilitza el bus cada dia i el cotxe 
amb el cap”. A part de Mataró, ciu-
tats com Sant Cugat, Vilanova i la 
Geltrú o Pamplona també han acollit 
aquests dies diverses activitats amb 
motiu de la Setmana Europea de la 
Mobilitat Sostenible i Segura. 

SOCIETAT
NOTÍCIA BERTA SEIJO

L’Empresa Casas mostra 
els benefi cis de l’ús del 
transport públic

L’acte es va emmarcar dins 
la Setmana Europea de la 
Mobilitat Sostenible

4200 persones en una cita 
solidària sense sostre de 
participació

ALUARTALUART
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Camí de la Geganta, 113
08302 MATARÓ

Tel. i tel. d’urgències: 93 799 41 02

CAMPANYA DE MEDICINA
PREVENTIVA

- Esterilitzacions gos,
  gat, fura i conill.
- Higiene oral
- Desparasitació interna
  i vacunes.
- Revisió analítica anual
  (inclou Leishmania)

UN CENTRE PIONER... UNA TRAJECTÒRIA D'ÈXITS
1989: 1a endoscòpia digestiva de Barcelona.
1991: 1r Doppler cardíac de Catalunya.
1992: 1a Cirurgia de cataractes per facoemulsificació de lent intraocular
            en un gos, a Catalunya.
2003: 1r Banc de sang de gos i gat d'Espanya.
2004: 1a Sala de crítics (UCI) de la comarca del Maresme.
2006: 1r quiròfan de cirurgia cardíaca intervencionista del Maresme.

URGÈNCIES 24 HORES

-20%

www.hvmaresme.com
info@hospitalveterinarimaresme.com

(CAMPANYA DES DE L’1 DE 
SETEMBRE AL 31 DE DESEMBRE)

Dte.

CAMPANYA DE MEDICINA

- Desparasitació interna

- Revisió analítica anual

HV del Maresme: un “dream Team”
veterinari 

Des dels  seus inicis, H.V Maresme 
va marcar-se com a objectiu crear un 
equip multidisciplinar que englobés 
totes les especialitats veterinàries.

Avui aquest equip ja és una realitat 
i el formen 14 veterinaris, dels quals 
9 són especialistes amb una llarga 
experiència al nostre centre.

Tots ells assisteixen anualment 
a  cursos i congressos, alguns d’ells 
com a ponents de conferències.

El bon clima de col·laboració entre 
disciplines i la seva fi delitat a la em-
presa (mitjana de 10 anys) asseguren 
la millor medicina per a les vostres 
mascotes. 

HV del Maresme: un “dream Team”HV del Maresme: un “dream Team”
veterinari veterinari 

SOCIETAT

NOTÍCIA DR. PERE GUITART VALLS
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Amabeu Teatre planteja un altre 
muntatge sobre el món obrer

Amabeu Teatre està de retorn i 
al cap davant del grup el creador 
mataroní que encapçala aquest 
col·lectiu, Josep Rodri. El grup im-
pulsor de muntatges recordats com 
‘Morir a Bagdad’, ‘Violències’ o 
‘Parla’m de la mar’ fa estada aquest 
cap de setmana a Terrassa al festi-
val TNT on en el mateix Museu de 
la Ciència i la Tècnica de Catalunya 
plantegen una refl exió sobre les con-
dicions de vida del món obrer tèxtil. 
“La idea del muntatge és il·lustrar la 
decadència del món de la indústria, 
representar una època en què ho era 
tot i com tot allò es va acabar, els 
canvis que hi ha hagut”, explica Ro-
dri. El muntatge ‘Homes i màquines’ 
ve a ser una versió del ‘Ferro Colat’ 
que fa un any va impactar a la Fira 
de Tàrrega, amb tints terrassencs i 
gent del Vallès Occidental. Rodri es 
torna a acompanyar de Cristina Na-
varro, Toni Arteaga, Anna Verdaguer 
i Jordi Cuyàs per aquesta obra única. 
Fan funcions els dies 3, 4, 5 i 6.

Rodri explica que el seu planteja-
ment dramatúrgic consisteix en “en 
un gènere teatral  en què es planteja 
tot un muntatge per un lloc especial, 
es crea a partir del que tens, del lloc, 
de les persones i treballes ‘in situ’ 
fi ns que surt el que ha de sortir. En 

aquesta ocasió, per exemple, els 
“amabeus” han recorregut a textos 
de Vicenç Villatoro o fent sonar el 
Ball de l’estapera, perquè la gent 
de Terrassa s’hi senti refl ectida en 
el que veu i les refl exions que s’hi 
produeixen”. ‘Homes i màquines’ 
és un muntatge multidisciplinar 
amb textos, música, teatre i dansa. 
Mobilitza una trentena de persones 
que el grup va seleccionar a la pròpia 
Terrassa. “Aquesta manera de treba-
llar té la difi cultat que treballes amb 
gent que coneixes molt poc i que 
et fa anar amunt i avall de forma 
intensiva, és un plantejament que 
amb professionals seria impossible 
de realitzar pel seu elevat cost”, 
refl exiona el director mataroní. 

TEATRE
NOTÍCIA CUGAT COMAS

El Públic celebra dos anys 
amb voluntat d’obrir-se i 
consolidar-se 

El Públic celebra aquest dissabte 
amb una festa el seu segon ani-
versari com a pol cultural a Can 
Xammar. En la presentació del 
seu tercer curs d’activitats, els 
impulsors van defi nir els objectius 
d’aquest any en “la consolidació, 
hem estat un any en expansió i ara 
cal seguir creixent però créixer cap 
endins”, va defi nir Eloi Aymerich. 
Una festa aquest dissabte servirà de 
celebració de l’efemèride. 

Durant el curs passat unes 6.000 
persones van prendre part de les ac-
tivitats organitzades per El Públic, 
entre les que destaquen la revetlla 
popular de Sant Joan i iniciatives 
com Públicdansa, Públicpoètics o 
les Jam Sessions.

Els Amics del Públic
Els impulsors del Públic constaten 
l’objectiu del “créixer cap endins” 
creant la fi gura dels ‘Amics del Pú-
blic’. Es tracta d’una nova fi gura 
que es tindrà en compte a l’hora 
de defi nir culturalment el projec-
te, tindrà avantatges en els actes 
culturals, podrà dir la seva sobre la 
programació, se celebraran assem-
blees, etcètera. Per Xandri Calsapeu 
“la família del Públic és extensa i 
cal tenir tothom en compte”. 

CULTURA
NOTÍCIA REDACCIÓ

Crea la fi gura dels ‘Amics del 
Públic’ i organitza una festa 
aquest dissabte

Reversionen ‘Ferro Colat’ a  
‘Homes i Màquines’ en cinc 
funcions al TNT de Terrassa
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 I a Mataró?

El fi l sobre el pes fabril en la so-
cietat podria ben bé aplicar-se a 
Mataró però Amabeu Teatre no 
ha trobat l’ocasió ni les complici-
tats per a realitzar-ho: “a Mataró 
tenim espais ideals, tenim molta 
història tèxtil i coneixem gent per 
plantejar-ho però no sóc partida-
ri d’anar amb la maleta a tocar 
portes com si demanés caritat”, 
explica Rodri. Ha convidat, però, 
el regidor de cultura a Terrassa 
com ja va fer a Tàrrega amb ‘Fe-
rro Colat’. 

CUGAT C.
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Qualsevol tècnica enfocada a alleu-
jar, sanar i restablir la salut és molt 
valuosa i com cada persona és dife-
rent, unes ressonen millor que unes 
altres amb cadascun. Esbrinar això 
des del principi facilita que el resta-
bliment de la salut sigui més ràpid.
Però la meva favorita és “La Teràpia 
Introspectiva”: Un viatge pel teu 
propi paisatge interior per afrontar 
els bloquejos, limitacions, trau-
mes… en defi nitiva, els confl ictes 
interns. A poc a poc, enfrontant i 
resolent, com a guerrers de llum, 
anem refl ectint cap a l’exterior la 
conformació d’un nou ésser, més 
lliure, segur de si mateix i confi at.

És una teràpia poderosa que et 
col·loca enfront de tu mateix i la 
decisió de com vols solucionar el 
que vas trobant. Es treballen al ma-
teix temps els cossos físic, mental, 
emocional i espiritual.

Estem travessant temps difícils i les 
constants preocupacions creen alte-
racions en el nostre equilibri que a 
cadascun afectarà en la seva salut 
de forma diversa. L’eina per trans-
cendir això de forma continuada i 
innòcua, no vindrà de l’exterior sinó 
del teu propi interior, des del més 
profund de l’ésser, on un mateix pot 
establir noves pautes, nous camins 

Puc descriure a l’Estudio Kairós com 
un lloc on tens l’oportunitat de cui-
dar la teva Salut i al mateix temps 
desenvolupar el teu creixement 
personal. Per a això combino unes 
quantes tècniques terapèutiques op-
timitzant així els tractaments.

En realitat del que es tracta és 
de posar a l’organisme en condi-
cions de restablir-se per si mateix 
a través de les variades discipli-
nes que componen la Naturopatia, 
com són: La Dietètica, Fitoteràpia, 
Oligoelements, la cromoteràpia, 
la Gemoteràpia, la Hidroteràpia, i 
uns altres.

L’Homeopatia és un altre valuós 
mètode terapèutic que encara que 
històricament se situa a la fi  del 
segle XVIII amb C.S. Hahnemann, 
ja tenia la seva aplicació en l’època 
hipocràtica. Potser per això en els 
últims anys s’inclou com una as-
signatura més en els estudis de 
Naturopatia.

Amb el Quiromassatge, recol·locant 
vèrtebres, eliminant tensions, re-
solent bloquejos, etc... s’alleugen 
dolors físics i càrregues emocio-
nals i aconseguim que la circulació 
de la sang i de l’energia vital no 
s’estanquin i fl ueixin.

Kairós: teràpies complementàries 
i creixement personal

ESTUDIO KAIRÓS
PORT DE MATARÓ, ZONA ALTA, TERCER MÒDUL - LOCAL B2 5/6. 
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Rosa María Cortés Quirós                                                                        
Naturòpata - Homeòpata
kairos@estudiokairos.com

per a un desenvolupament integral 
del que realment és l’ésser humà.
Us asseguro que quan un connecta 
amb el més elevat de si mateix, tot 
allò que suposen barreres, limita-
cions i confl ictes s’empetiteixen i 
acaben desapareixent.

D’altra banda, les tècniques de Re-
laxació i Meditació van generant un 
canvi en la forma d’afrontar el dia 
a dia veient les coses amb una ma-
jor perspectiva i claredat, ja que el 
que ens aporten principalment és 
equilibri mental i espiritual, calma 
i pau. També són importants per a la 
salut, perquè no hem de dividir-nos 
en parts, sinó veure’ns com una total 
i absoluta integració de tots els nos-
tres aspectes en constant evolució.

Kairós és també un espai obert a 
altres professionals per oferir a tra-
vés d’ells, cursos, tallers, seminaris, 
xerrades, etc. Està situat en el port 
de Mataró, en un entorn de calma 
i tranquil·litat a escassos metres de 
l’estació de la Renfe. Quan t’apropes 
aprecies l’agradable energia que 
emet la proximitat i l’ambient que 
ens ofereix el mar.  
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castellscastells

Tripleta Màgica i catàrtica dels 
Capgrossos a Lleida 

La Tripleta Màgica és el nom amb el 
què castellerament es reconeix a la 
seqüència que formen el 3 i el 4 de 
9 i el 5 de 8. És un nom altisonant 
i hiperbòlic, sí, però té quelcom 
que en corrobora aquest cognom: 
té alguna cosa màgica. Quan la do-
mines, la Tripleta és el baròmetre 
de la teva força, quan l’has perduda 
resulta que recuperar-la suposa una 
catarsi castellera de primer nivell. La 
de diumenge a la Plaça de la Paeria 
lleidatana signada pels Capgrossos 
podria ser la mare de totes les tri-
pletes. Els blaus s’han tret la bata 
de pacient i vesteixen altre cop els 
hàbits de doctors. El pilar de 6 fi nal 
certifi ca la recuperació.

Lleida és pels Capgrossos una 
plaça, colla i ciutat estimades, sem-
pre puntuals al calendari per fer 
repuntar les aspiracions capgrosses. 
Ahir no va ser excepció. Els de Mata-
ró, que ja a El Prat dissabte havien 
demostrat trempera assolint la torre 
de 8 –des de fi nals de maig que no 
la feien!– van anar-hi de cara fent 

sortida valenta amb un 4 de 9 amb 
folre escandalós en tota la seva exe-
cució. Perfecte

Intent desmuntat i reacció
En segona tanda, el plat fort del dia. 
Proteïna pura, mossegar bé perquè 
es pogués digerir: 3 de 9 amb fo-
lre. El castell pendent, el que va 
ennuvolar Les Santes, el volàtil. A 
la primera temptativa, tou de baix 
a dalt, la indecisió el va fer des-
muntar. Allò no anava. Aquí es va 
produir, qualitativament, el moment 
del canvi, de la recuperació i cop 
sobre la taula. En repetició els Cap-
grossos van demostrar que volien el 
3 de 9 amb folre. I que quan volen 
i es creuen que poden també poden 
defensar el castell. El primer 3 de 
la temporada va pujar massa elàs-
tic, amb tot dalt va asserenar-se i a 
la baixada va requerir galons a tots 
els nivells. Descarregat. Un any més 
“Paeriasso” dels Capgrossos.

Van completar la seqüència amb 
un 5 de 8 molt seriós i enrampats 
de magnetisme, els de Mataró van 
decidir-se a treure’s l’espina psico-
lògica del pilar de 6 que encara no 
havien completat enguany. 

CASTELLS
NOTÍCIA CUGAT COMAS

Els blaus recuperen la seva 
millor versió en un dels seus 
escenaris preferits
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  DEMÀ A REPETIR TRIPLETA 
AL MERCADAL DE REUS  

Els Capgrossos afronten demà dis-
sabte una actuació de màxims en 
la que tot apunta a que tornaran 
a intentar la Tripleta. Serà a Reus 
en una Diada del Mercadal amb 
les millors colles del moment. 
Aquesta nit, darrer assaig.

ANNA ALUART
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els diversos personatges, de rèpli-
ques creuades plenes d’ocurrències 
i de situacions que evolucionen amb 
astúcia de l’afl icció a la xerinola o 
a l’inrevés.  

Així, tota la trama de ‘Barcelona’, 
amb els impactes emocionals que 
sap suscitar en els espectadors, aca-
ba component una mena de comèdia 
dramàtica que està molt bé si es 
deixa de banda la pàtina de trans-
cendència que l’autor li ha volgut 
donar amb un tractament asèptic 
de la guerra, però que no evita un 
punt de moralina. Perquè, ben mi-
rat, el seu relat, que certament dóna 
una visió no habitual de la dimensió 
domèstica de la confrontació arma-
da, en el fons no passa de ser una 
hàbil concatenació d’anècdotes in-
tencionadament decantades cap al 
melodrama per confi gurar un quadre 
costumista.

Esclat darrer
L’obra es guarda un pinyol fi nal, 
oportú i agraït, que fa més evident 
que les trifulgues familiars i els re-
ferents bèl·lics que fan de coixí a 
l’argument vénen a ser només con-
textures, perquè el joc dramàtic de 
veritat que es ventila a ‘Barcelona’ 
és la pugna sublim de desercions 
vitals que enfronta el personatge 
de la Núria i el de l’Elena. Un duel 
interpretat de manera excel·lent 
per Míriam Iscla i Emma Vilarasau 
que culmina amb un tango que les 
enllaça i les fon en una única sem-
blança. Impactant, sí. 

que va ser assassinat al comença-
ment del confl icte per un escamot 
anarquista, qui regeix tot el que 
s’esdevé a la llar és la Núria, la 
mare vídua. Ho fa de manera obsti-
nada i abassegadora. Hi conviu amb 
l’avi, el senyor Vila, d’una bonhomia 
decadent, la fi lla, la Victòria, una 
joveneta exageradament càndida, 
el fi ll, en Tinet, que en el dia dels 
fets compleix la majoria d’edat i es 
debat per demostrar-ho, i la Nati, 
una criada de confi ança que, com 
a bon espècimen de classe humil, 
sap compondre-se-les per proveir la 
casa d’aliments i de sentit comú. 
En aquest retaule apareixen també 
en Ramon, el promès de la noia, un 
empleat de banca esquerp i procliu 
als facciosos i en Simó, un pintor 
d’esquerres que fa la gara-gara a la 
mare per veure què suca. De cop 
i sense avisar, irromp a l’estança 
l’Elena, una actriu que havia estat 
molt amiga de la mare, que ve de 
París on ha triomfat i amb la seva 
presència revoluciona la rutinària 
dinàmica familiar.

Pel que es veu, tot aquest clan 
viu immers en privacions quotidia-
nes i en el patiment constant per 
les bombes que esclaten arreu de la 
ciutat. Però vet aquí que es fan pas-
sar les angúnies amb cançons, balls 
i esquetxos escenifi cats, que per al-
guna cosa són de casa bona i tenen 
gramòfon, piano i vestits de gala. 
Entremig, el guió ordit pel bon ofi ci 
de Pere Riera genera una tirallonga 
de contraposicions iròniques entre 

Diumenge a la tarda el Monumental 
va alçar el teló de la nova tempo-
rada i ho va fer de manera brillant 
i prometedora. Encetava el cicle 
“Teatre i memòria”amb ‘Barcelona’, 
un muntatge amb text i direcció del 
canetenc Pere Riera. La funció va 
signifi car l’ocasió d’un retrobament 
pletòric dels molts abonats que té 
el teatre municipal i una vivència 
igualment satisfactòria de tot l’altre 
públic, tanmateix divers, que om-
plia el local fi ns al capdamunt. Els 
allargats aplaudiments fi nals en són 
testimoni.

‘Ba r c e l ona ’  é s  una  ob r a 
d’encàrrec. Sergi Belbel l’hi va 
encomanar a Pere Riera per fer-la 
a la sala gran del Teatre Nacional 
de Catalunya amb un repartiment 
ple de fi gures, com a cloenda de la 
temporada passada. Es va estrenar 
pel maig, va estar en cartell durant 
dos mesos i va ser tot un èxit: un 
bon colofó a l’etapa del terrassenc 
com a director artístic del primer 
escenari del país. 

Rerefons històric
Pere Riera ambienta ‘Barcelona’ 
enmig de la Guerra Civil, en tres 
moments del 17 de març de 1938, 
amb la voluntat de recuperar per 
a la memòria col·lectiva uns dies 
en què l’aviació del bàndol feixis-
ta va martiritzar la capital catalana 
i la seva gent amb bombardejos 
continuats. L’acció se situa a la 
residència senyorial d’una família 
d’industrials. En absència del pare, 

TEATRE
CRÍTICA COMAS SOLER
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Drama de casa bona 
‘Barcelona’, de Pere Riera, marca un bon inici de temporada al Monumental

CEDIDA
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JORNADA CDA CDA OMERCIAL:
De lunes a viernes 7:30h a 13:30h y 15:00h A 20:00h

Sábados 8:00h a 13:30h y 16:00h a 20:00h

SUPER
OFERTA
SUPER

OFERTA

AC4 - 32AC4 - 32
8mm8mm

AC5 - 33AC5 - 33
8mm8mm

PARQUET
INSTALADO
CON ACCESORIOS*

Reforma tu piso para alquilar!

8’20€ 

Polígon Can Negoci Amics d’Argentona, 8 · 08310 Argentona (Bcn) · Teléfono / Fax: 937 579 434 / 937 986 430 · info@ferreteriaargentona.com  

Parquet laminado

AC4-32
Hidrófugo

Roble 3 lamas

23’50€ 

m2 5’80€ m223
m2

10€ m2

’50€
mmm222

’50’50’50’50’50€€€€€

*CONDICIONES DE USO:
Entendemos que el soporte a instalar está en perfecto estado para su instalación.
ESTOS PRECIOS INCLUYEN: parquet, Rodapies, Foam polietileno 2mm, Pletinas de paso, transporte a domicílio, subida de material, mano de obra de toda la instalación, corte de 
puertas. Presupuestos sin compromiso a domicilio. NO INCLUIRÁ: Nivelar soportes irregulares, arrancar rodapies existentes y otros trabajos de paleteria y fontaneria que requieran 
en su caso. No incluye merma del material. La mano de obra será facturada directamente por la empresa instaladora, asumiendo ésta toda la responsabilidad.

SUPERSUPERSUPER
OFERTAOFERTAOFERTA

info@ferreteriaargentona.com  

Parquet laminado
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JORNADA CDA CDA OMERCIAL:
De lunes a viernes 7:30h a 13:30h y 15:00h A 20:00h

Sábados 8:00h a 13:30h y 16:00h a 20:00h

SUPER
OFERTA
SUPER

OFERTA

AC4 - 32AC4 - 32
8mm8mm

AC5 - 33AC5 - 33
8mm8mm

PARQUET
INSTALADO
CON ACCESORIOS*

Reforma tu piso para alquilar!

8’20€ 

Polígon Can Negoci Amics d’Argentona, 8 · 08310 Argentona (Bcn) · Teléfono / Fax: 937 579 434 / 937 986 430 · info@ferreteriaargentona.com  

Parquet laminado

AC4-32
Hidrófugo

Roble 3 lamas

23’50€ 

m2 5’80€ m223
m2

10€ m2

’50€
mmm222

’50’50’50’50’50€€€€€

*CONDICIONES DE USO:
Entendemos que el soporte a instalar está en perfecto estado para su instalación.
ESTOS PRECIOS INCLUYEN: parquet, Rodapies, Foam polietileno 2mm, Pletinas de paso, transporte a domicílio, subida de material, mano de obra de toda la instalación, corte de 
puertas. Presupuestos sin compromiso a domicilio. NO INCLUIRÁ: Nivelar soportes irregulares, arrancar rodapies existentes y otros trabajos de paleteria y fontaneria que requieran 
en su caso. No incluye merma del material. La mano de obra será facturada directamente por la empresa instaladora, asumiendo ésta toda la responsabilidad.

SUPERSUPERSUPER
OFERTAOFERTAOFERTA

info@ferreteriaargentona.com  

Parquet laminado
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per María Olga Cid Cuadras Parapsicòloga, diplomada i col·legiada
l'hi ofereix els serveis de Tarot, Clarividència, Hipnosi, Mediumnitat, Cartes Astrals, 
Amulets de protecció, Solució de problemes Paranormals, Anàlisi de somnis, 
tècniques de relaxació i desenvolupament de facultats psíquiques.

 Tlf. 609 301 320                                                                                Solidària contra la crisi

horòscopshoròscops www.totmataro.cat/horoscop

Horòscop per Centre Parapsicològic Acuario

ARIES (21/3 al 20/4)

Ets pràcticament incombustible i 
com més et motives, més creixes. 
Trauràs partit a aquestes qualitats. 
Treball: sentiràs que fas el que has 
de fer, els teus èxits t’ajuden a 
veure que quan et proposes alguna 
cosa ho aconsegueixes.

TAURE (21/4 al 21/5)

Hi ha moments per mantenir els 
teus arguments, uns altres per cedir 
i aquesta setmana et toca el segon. 
Deixa’t portar. Treball: si et dema-
nen un consell, pot involucrar-te, 
sigues cauta, digues el que penses, 
però cuidant les formes.

BESSONS (22/5 al 21/6)

La setmana pot ser idíl·lica, però 
no et deixis enlluernar per qui viu 
d’aparences. Recorda que el fons 
és més important que la forma. 
Treball: no abastis més del que 
pots assumir, si no perdràs el 
control.

CRANC (22/6 al 23/7)

Pots mostrar-te molt empàtica, no 
fi quis el nas en assumptes que 
només t’ocasionaran problemes. 
Treball: un imprevist canvia els 
teus plans, no et resisteixis, tot 
acabarà per tenir sentit i serà molt 
positiu per a tu.

LLEÓ (24/7 al 23/8)
Pren consciència del que mous, 
del que ensenyes, ets un model 
per a molta gent. Treball: la 
coherència és la clau perquè el 
que hagis projectat surti bé. Si 
ets conseqüent, obtindràs el que 
et mereixes.

VERGE (24/8 al 23/9)
Una discussió sense importància 
posarà de manifest la necessitat 
d’aclarir certes coses amb la teva 
parella. Treball: reparteix millor el 
teu temps per a no sentir-te per-
manentment atabalada. Elabora 
un horari i segueix-lo.

BALANÇA (24/9 al 23/10)

El poder del pensament és enor-
me. Si projectes amb força el teu 
amor, no dubtis que qui ho rebi es 
benefi ciarà. Treball: no et carreguis 
de problemes aliens, que a més no 
pots resoldre. Posa més distància.

ESCORPÍ (24/10 al 22/11)

Una setmana de sorpreses, pot 
tractar-se d’una proposició o un 
canvi molt positiu. Treball: tens 
dret a negar-te a realitzar una 
tasca que no et correspon, però 
ves amb compte amb les formes, 
no tanquis portes.

SAGITARI (23/11 al 21/12)

L’amor és la millor motivació i 
una poderosa eina de transfor-
mació. No donis per perduda 
la teva relació. Treball: algú no 
està content, però és per gelosia. 
La teva capacitat per liderar 
projectes pot molestar.

CAPRICORN (22/12 al 20/1)

Hi ha moments en què val més 
que callis, per no aixecar polse-
guera. Pensa que el sarcasme 
mai és una opció. Treball: no co-
mencis projectes nous si no has 
acabat els que tens pendents.

AQUARI (21/1 al 19/2)

Si has fet plans amb la teva parella, 
no t’estranyis si has de canviar-los 
a causa d’una discussió. Posa-hi 
més amor. Treball: pensa bé les 
coses abans de fer-les, espera que 
passi aquest cap de setmana, ho 
veuràs tot més clar.

PEIXOS (20/2 al 20/3)

Aclareix els teus sentiments, 
esplaia’t, però no li demanis 
a ningú que solucioni els teus 
problemes. Treball: centra’t en 
la tasca que estàs fent. Cuida els 
detalls, perquè res falli i et sen-
tiràs satisfeta amb el teu treball.
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JOSEP ARACIL I XARRIÉ
 PRESIDENT D’EUROSÈNIOR

Nous models de 
producció

sèniors

joarxa@gmail.com

Ens trobem davant d’una societat 
domesticada, instrumentalitzada per 
mercenaris del sistema, en la que 
s’imposa la política de la por. Cadascú 
mira per ell mateix, tapant-se els ulls 
davant d’una realitat tan crua, quina 
solució no es veu per enlloc i potser 
per aquest motiu s’aposta còmoda-
ment per criticar a la classe política, 
sense personalment ni comunitària-
ment mullar-se. Des del Moviment 
Sènior però, creiem que sí que hi ha 
solucions, si més no recomanacions. 
Hem de buscar un sistema millor que 
l’actual, que tingui en compte les 
persones i no els diners. Cal aprofi tar 
amb optimisme l’actual crisi, com 
una gran oportunitat per recuperar la 
il·lusió de creure possible la construc-
ció d’un món millor i nosaltres, si ens 
ho proposem, podem fer-ho. 

És necessari crear nous models de 
producció, diferents i paral·lels als 
actuals, per resituar de nou en la so-
cietat als aturats majors de 40 anys i a 
la joventut, amb plantejaments prag-
màtics de pura supervivència. Hi ha 
optimistes, potser inicialment pocs, 
que proclamen que tots els problemes 
tenen solució i que l’actual crisi no 
és res més que una munió de proble-
mes de principiants, en el camí cap 
a una societat més justa i solidària. 
És per això que estimem necessari 
començar a endegar, un nou model 
de societat, basat en el ser i no en 
el fet de tenir, divulgant i promovent 
la proposta del moviment sènior, per 
avançar cap a la plena ocupació, mi-
tjançant l’autosufi ciència territorial. 
(www.euroseniorpremia.net/esque-
mes/esquemaplenaocupaciocat.pdf)  
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JAUME PATUEL I PUIG
PEDAPSICOGOG. PSICOANALISTA 
PSICÒLEG-PSICOTERAPEUTA

Exemple de punt de partença

  jpatuel@copc.cat

apunts psicològics

A la columna anterior parlava del punt de 
partença o de base. És a dir, un posiciona-
ment clar i personal per a tota discussió. 
I a la columna 1592 deia: 

Qui són els bisbes per prohibir un 
desig del poble? No va ser Pau Claris un 
capellà i també president de la Genera-
litat? Els bisbes haurien d’estar al costar 
de DECIDIR!!!!

No poden ser mai neutrals!!!! No 
estan per sobre del bé ni del mal. Són 
catalans o no?

I aquí tenim una gran resposta del 
bisbe que recomanava, però no manava, 
no tocar les campanes. 

I serveix com un exemple de saber què 
és, de forma clara i catalana, un PUNT DE 
PARTENÇA O POSICIONAMENT O IDEA 
DE BASE per a tota discussió actual, en 

relació al DRET A DECIDIR tant negat pel 
govern espanyol i pel govern eclesiàstic 
de Madrid sempre surtin a la defensa de 
la democràcia o obediència a l’autoritat 
religiosa.

Ho trec de la revista CATALUNYA 
RELIGIÓ del 18 de setembre. Diu així: 

 En una entrevista d’aquest dimecres 
a El Matí de Catalunya Ràdio, el bisbe 
de Solsona Xavier Novell es mostra a 
favor del dret a l’autodeterminació de 
Catalunya. Novell sosté que aquest dret 
està per sobre de la unitat d’Espanya 
que exposen alguns documents de la 
Conferència Episcopal Espanyola:

 “Crec que hi ha un bé previ que és el 
dret de les nacions, clarament manifestat 
en el magisteri, i és superior el dret a 
decidir el propi futur com a nació que no 
pas el bé moral que pot suposar la unitat 
de l’Estat. No comparteixo aquesta pre-
ferència de considerar la unitat d’Espanya 

com un bé superior al dret de Catalunya 
a l’autodeterminació”. Novell ha recordat 
que la seva argumentació es basa en do-
cuments com ‘Al servei del nostre poble’, 
escrit per l’episcopat català.

Preguntat per Mònica Terribas, el bisbe 
Novell diu que veu bé el text del Pacte 
Nacional pel dret a decidir i creu que 
l’Església catalana s’hi podria sumar: 
“No hi hauria cap difi cultat per part meva 
d’adherir-se a aquest pacte, però mai 
m’han preguntat si l’Església de Solsona 
si voldria adherir”. 

Això és UN PUNT DE PARTENÇA 
O DE BASE O POSICIONAMENT AMB 
RAONAMENTS I NO NOMÉS AMB RE-
ACCIONS EMOCIONALS PRIMÀRIES. 
Exemples de reaccions primàries són els 
insults (assassins els que van anar a la via 
catalana) o la imposició de la llei per la 
llei sense diàleg (carta de Rajoy)

I tot el que són reaccions emocionals 
primàries o secundàries pertanyen al 
món de la psicologia dinàmica o de les 
profunditats.  
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L’alcalde d’Argentona, Ferran Ar-
mengol, ha revelat les xifres del 
projecte de rehabilitació de la 
piscina municipal. Finalment, la 
reconstrucció d’aquest equipament 
costarà prop de 950.000 euros. El 
fi nançament es repartirà entre la 
Diputació de Barcelona i el consis-
tori, que hi posarà 350.000 euros 
de recursos propis.

L’equip de govern té previst ad-
judicar l’obra a fi nals d’any i iniciar 
els treballs al gener. Tot plegat, un 

calendari massa ajustat per perme-
tre que la temporada de bany s’iniciï 
sense entrebancs a l’estiu. No obs-
tant això, Armengol ha explicat que 
el consistori treballa amb la intenció 
que el vas de la piscina estigui en-
llestit i habilitar mòduls prefabricats 
com a vestidors. 

En la ronda d’entrevistes políti-
ques, el cap de llista de Tots per 
Argentona, Pep Masó, assegura que 
la seva formació encara no ha vist 
el projecte però que lamenta que 
l’equip de govern pagui una xifra 
tan elevada per una piscina que els 
ciutadans només podran aprofi tar 
durant els tres mesos d’estiu. 

URBANISME
NOTÍCIA REDACCIÓ

Ferran Armengol admet 
que l’obra difícilment estarà 
enllestida el pròxim estiu

argentonaargentona www.totmataro.cat/argentona

La rehabilitació de la piscina costarà 
950.000 euros

CEDIDA

L’Ajuntament posa en 
marxa l’ofi cina d’atenció 
al ciutadà 

Els ciutadans podran obtenir 
informació i realitzar-hi 
gestions i tràmits simples

L’Ajuntament d’Argentona comptarà 
des de principis d’octubre amb una 
ofi cina d’atenció al ciutadà (OAC) 
mitjançant la qual els ciutadans po-
dran obtenir informació i realitzar-hi 
gestions i tràmits. L’OAC també fa 
funcions de Registre General mu-
nicipal, per la qual cosa s’hi poden 
presentar totes les sol·licituds i do-
cuments relacionats amb matèries 
de competència municipal. L’OAC es 
situarà provisionalment a la primera 
planta de l’Ajuntament. 

SOCIETAT
NOTÍCIA REDACCIÓ

ARXIU

Guanyador setmana núm. 1593
 EDGAR RUS MERCHAN 
 Paraula invertida: TEMARI
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NÚM. 1595
DEL 4 AL 10 D’OCTUBRE DE 2013 

LES FINQUES ARGENTONINES AMB VINYES VIUEN AQUESTES LES FINQUES ARGENTONINES AMB VINYES VIUEN AQUESTES 
SETMANES LA SEVA CITA ANUAL AMB LA VEREMA. LES IMATGES SETMANES LA SEVA CITA ANUAL AMB LA VEREMA. LES IMATGES 
MOSTREN LES FEINES EN UNA FINCA DE SANT JAUME DE TRAIÀ. MOSTREN LES FEINES EN UNA FINCA DE SANT JAUME DE TRAIÀ. 

Torna el calendari 
d’hivern de la recollida de 
la brossa porta a porta 

S’elimina la recollida 
extraordinària de la brossa 
orgànica

Aquest passat dilluns 30 de setem-
bre va ser el darrer en què hi havia 
una recollida extraordinària de la 
brossa orgànica. Des d’aquesta set-
mana s’implantarà ja el calendari 
habitual d’hivern del servei porta 
a porta.

El calendari d’hivern de la reco-
llida porta a porta inclou Envasos 
els dilluns i dijous; Paper i Cartró 
els dimarts; Orgànica, dimecres, 
divendres i diumenge; i fi nalment, 
Rebuig el dissabte. 

SOCIETAT
NOTÍCIA REDACCIÓ

ARXIU

MATARÓ:
Nau industrial en lloguer de 9000 m2, 
en polígon industrial. Preu i condi-
cions a convenir. Ref. 4802

MATARÓ:
Nau industrial en venda  1130 m2 en plan-
ta baixa en ferm, alçada 8m, diàfana. Pati 
per a càrrega i descàrrega de tràilers. Al 
costat sortida C32.  Ref. 3334 

MATARÓ:
Pis en lloguer de 40 m2 de disseny i aca-
bats de qualitat. Molta llum natural, vis-
tes al parc central. 1 habitació, menjador,  
cuina americana i terrassa. Ref. 4872

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

comajuan@comajuan.com

MOSTRA DELS NOSTRES PRODUCTES

www.comajuan.com
Especialistes immobiliaris
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Absolen l’exalcalde de Cabrera pel 
tancament del prostíbul Calipso

El jutjat penal número 1 de Mataró 
ha absolt l’exalcalde de Cabrera de 
Mar Carles Rocabert i el secretari 
de l’Ajuntament, Francesc Simona, 
acusats d’un delicte de prevaricació 
pel tancament del prostíbul Calipso 
l’any 2005. El magistrat ha absolt 
Rocabert, batlle entre els anys 1999 
i 2007, i el secretari municipal en 
considerar que “la seva conducta 
no pot incardinar-se en la fi gura 

delictiva de la prevaricació”. El go-
vern municipal va obligar a tancar 
l’establiment durant prop de sis 
anys perquè acumulava incompli-
ments “escandalosos” de diverses 
normatives, segons l’exalcalde. Al 
2010, va reobrir després d’una au-
torització judicial. 

L’exalcalde ha afirmat que les 
il·legalitats urbanístiques i d’usos 
comeses pel Calipso en la seva 
història han estat “constants” i 
que “mai han complert les norma-
tives”. 

CABRERA DE MAR
SOCIETAT REDACCIÓ - ACN

maresmemaresme www.totmataro.cat/maresme

NÚM. 1595
DEL4 AL 10 D’OCTUBRE DE 2013

Els serveis jurídics de la Generalitat 
i la Diputació de Barcelona donen 
la raó a l’alcalde de Sant Andreu de 
Llavaneres, Bernat Graupera, en el 
seu confl icte amb Unió Democràti-
ca de Catalunya (UDC). Des d’Unió 
exigien que Graupera passés a ser 
no adscrit, tal com confi rmava un 
informe elaborat pel secretari mu-
nicipal. Graupera es va presentar 
a les eleccions del 2011 sent mili-
tant d’UDC, però onze dies després 
del ple d’investidura va demanar la 
baixa del partit. Tot i això, durant 
aquests dos anys ha continuat lide-
rant el grup municipal de CiU. És 
ara que, fruit de diversos confl ictes 
interns, un dels regidors d’UDC i 
els set regidors de l’oposició van 
demanar aquest informe al secre-
tari per obligar Graupera a deixar el 
grup de CiU.

“No es pot considerar no adscrit 
pel fet de ser baixa de la formació 
política”, reciten ara els informes de 
la Generalitat i la Diputació. L’únic 
supòsit que es contempla és que la 
resta de regidors de CiU expulsin 
Graupera del grup municipal. No 
pel fet d’abandonar el partit està 
obligat a abandonar també el grup 
municipal a l’Ajuntament. Segons 
cita l’informe de la Generalitat, 
“l’abandó o expulsió del partit polí-
tic no comporta l’exclusió del grup 
municipal”. 

LLAVANERES
POLÍTICA REDACCIÓ 

Generalitat i Diputació 
donen la raó a Bernat 
Graupera

Nous informes contradiuen 
les paraules del secretari 
municipal i UDC

El magistrat considera que no 
hi ha proves que cometés cap 
delicte

ACN

Rescat amb un ferit greu al port 
d’Arenys de Mar

Els Bombers van rescatar dijous de 
la setmana passada una persona que 
havia caigut, per causes desconegu-
des, entre les roques de l’espigó del 
port d’Arenys de Mar i va resultar 
ferida greu. 

Els fets, que van tenir lloc poc 
abans de les set de la tarda, va obli-
gar a mobilitzar tres dotacions dels 

Bombers que es van desplaçar fi ns 
al lloc dels fets i van extreure el ferit, 
que després va ser atès pel Sistema 
d’Emergències Mèdiques (SEM).

La persona accidentada va ser 
un home de 66 anys, veí de Bigues 
i Riells, que va ser evacuat en estat 
greu a l’Hospital Vall d’Hebron de 
Barcelona. 

ARENYS DE MAR
SUCCESSOS REDACCIÓ - ACN

ARXIU

ACN
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Pl. Cuba, 48, Mataró
Tel. 93 757 12 82 | info@sucasa.es
www.sucasa.es

4129

REF. 11450   ZONA VISTA ALEGRE 
Casa a 3 vientos, de 180m2 + 50m de 

garaje, en 3 plantas, con 40m de jardín 
+ 20 de solarium, 4 hb, 2 baños+ 2 

aseos, buen estado general, obra vista, 
OPORTUNIDAD DE MERCADO!!

270.000€

ESPECIAL CASAS EN MATARÓ

Consulte en la 1ª página otras ofertas en Mataró

399.900€

REF. 11400  CASA Z. VÍA EUROPA
Espectacular casa unifamiliar, 400m2 

de vivienda + 150m2 de terraza, 
jardín a nivel, gran sala de juegos, 

garaje de 100m2, 3 hb dobles + estudio, 
ascensor. VISÍTELA!!!

REF. 11564  CASA EN EL CENTRO
Casa de 6 años como nueva, tiene 150m 
de vivienda + 40 de terrazas, 3 dobles + 
estudio de 25m, baño con hidromasaje, 

aseo, junto a playa. 
SITUACIÓN PRIVILEGIADA!!!

269.000€

REF. 11620 CASA EN ARGENTONA
 Centro del pueblo, casa de 250m, 5 hb 
+ estudio, gran local de 110m (actual-

mente con negocio montado), seminueva 
con excelentes acabados, patio y terraza. 

OCASIÓN ÚNICA!!

365.000€

REF. 11466 CAN BRUGUERA
Bonita casa a 3 vientos, 140m2 

cons. parcela 600m, zona ajardinada 
piscina privada, + vivienda invitados, 
todo en 1 planta, excelente estado, 

MUY BONITA Y SOLEADA!!

315.000€

REF. 11476   LOS MOLINOS
zona Esteve Cortils, bonita casa rehabili-

tada hace 6 años, en 2 plantas, 140m 
con 3 hb, 2 baños compl, amplio salón y 
cocina, 4 terrazas, vistas, muy soleada y 

exterior, ZONA MUY TRANQUILA!!! 

250.000€

ZONA MUY TRANQUILA!!! 

CB5883 – PL. CATALUNYA. Oca-
sió!! Pis 100% reformat  3 hab, 
menjador amb balcó i ascensor. 
(Certifi cat  energètic E)

80.000€ (*)

PISOS EN VENDA

CB7060 – CENTRE/EIXAMPLE. 
Molt bona oportunitat de compra! 
Pis en pl. baixa, actualitzat. 3 ha-
bitacions i pati de 15m2.

116.000€

CB6619 – Z.DECATHLON Opor-
tunitat inversors!! Pis seminou + 
parking, amb dues habitacions 
dobles, ascensor, i impecable.

93.000€ (*)

CB6044 - ZONA MCDONALDS 
Pis reformat de 80m2 amb sortida a 
balcó, molt de sol, 3 habs (2 dobles), 
ascesnor. Ocasió!

105.000€

CB7161 -  SEMICENTRE 
Oportunitat!! Pis de 85m2 amb 
3 habitacions, tot reformat, amb 
galeria, balcó, sol i ascensor.

119.000€
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“Durant anys havia fet classes 
d’hoquei i tenia el primer pas 
fet”, diu David Minguillón

Quan David Minguillón es va estre-
nar com a professor era un jove de 
poc més de vint anys davant d’una 
aula de professionals del sector. “Eren 
vint persones que tenien uns trenta 
o quaranta anys, però vaig tenir la 
sort que el programa que ensenyava 
era el més desconegut per a la ma-
joria i vaig començar a explicar des 
de les bases”, especifi ca el professor. 
Confessa que la veu no va deixar de 
tremolar-li durant les sis sessions que 
va durar el curs. Tot i això, feia anys 
que el jove havia superat la por escè-
nica davant d’una aula gràcies al club 
d’hoquei. “Des dels setze anys havia 
fet de monitor i anava  a les classes 
d’educació física de les escoles a en-
senyar l’esport i promocionar el club 
i ja tenia el primer pas fet”.

David Minguillón volia ser contro-
lador aeri, però no va accedir a 
enginyeria aeronàutica, així que va 
canviar de trajectòria. “Començava 
un nou títol a Mataró, el graduat 
en mitjans audiovisuals, en aquell 
moment a la Universitat Politèc-
nica de Mataró (UPMT) i m’hi vaig 
apuntar perquè sempre m’havia 
agradat, la cosa típica de fer vídeos 
a casa de nen”, explica Minguillón. 
El problema del nou títol és que no 
era reconegut més enllà del propi 
centre on es cursava. “La mateixa 
universitat em va donar l’oportunitat 
de marxar un any d’Erasmus a An-
glaterra i aconseguir una titulació”, 
especifi ca David Minguillón. Així 
doncs, va tornar a Mataró nou mesos 
després amb la titulació d’animació 
que va completar amb un màster 
d’aquesta especialitat a la Univer-
sitat Pompeu Fabra.

“Després vaig rebre una trucada 
del Tecnocampus, volien iniciar un 
postgrau en gràfi ca animada amb 

diferents programes de 3D i em van 
dir si volia ser professor ajudant”, 
diu el professional en audiovisuals. 
D’aquesta manera va començar a 
impartir classes amb tan sols 23 
anys. “Era un curs nocturn, el fèiem 
els divendres tarda i dissabtes al 
matí. Sobretot estava enfocat a gent 
que treballava, gent del sector que 
volia obrir més ventall o aprofundir 
noves coses”, diu Minguillón, que 
afegeix que la majoria d’alumnes 
eren força més grans que ell. 

A partir del curs següent va seguir 
fent classes regularment i avui dia 
exerceix de professor al centre univer-
sitari de Mataró. “Ara ensenyo dues 
assignatures troncals i una optativa 
i també porto projectes”, afi rma. Per 
poder seguir fent classes i aconseguir 
una plaça fi xa al Tecnocampus Min-
guillón continua els estudis superiors 
per aconseguir un doctorat. 

D’altra banda, el jove professor 
és jugador, entrenador i membre de 
la junta de l’Iluro Hockey Club. 
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Defi neix-te
Bastant hiperactiu, responsable i 
desorganitzat.

Un llibre
“Confessions personals d’un 
publicista”, de Lluís Bassat.

Una pel·lícula
“Up”, de Pete Docter, sobretot pel 
missatge que arriba a nens, pares i avis.

Un viatge
Tinc pendent Canadà a l’hivern.

Un professional audiovisual
A George Méliès li dec el cinema 
d’efectes i a John Alan Laseter li 
dec el cinema 3D.

Un somni
Tenir el meu propi estudi i escola.

David Minguillón,  
classes en 3D
PROFESSOR D’ANIMACIÓ AL TECNOCAMPUS
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¡SI QUIERE ALQUILAR O VENDER SU PISO, LLÁMENOS!

CIRERA Primer piso para de-
jar a su gusto, con terraza de 
20m2, calefacción 4 hab. 2 
dobles,  baño completo coci-
na con galeria anexa, solo 2 
vecinos, OPORTUNIDAD

72.000€

COMPRAMOS SU PISO • SOLUCIONAMOS EMBARGOS

CERDANYOLA Piso bien con-
servado 90m2 en zona bien 
comunicada, 3 hab. 2 dobles, 
salón con balcón  exterior muy 
soleado. OCASION.

68.000€

RE
F. 

42
55

163.000€ (27,1M)

RE
F. 

50
64

PLAZA CATALUNYA, 
OCASION piso seminuevo 
impecable, 3 hab. 1 tipo 
suitte, 2 baños, cocina offi-
ce de haya, calefacción, 
MUY SOLEADO.

RE
F. 

50
81

Z. PL. PINTOR CUSACHS  
Gran piso de 115m2, 4 hab. do-
bles, cocina offi ce bien conserva-
da con galeria, terraza de 22m2, 
baño completo, trastero, calefac-
cion, OPORTUNIDAD

RE
F. 

30
53

97.000€ 

RE
F.1

23
3

GRAN OCASIÓN

MOLINOS. OPOR-
TUNIDAD EN EX-
CLUSIVA. en vía 
principal de Los Moli-
nos, 4 hab. 3 dobles, 
cocina lacada blan-
ca, galeria de 12m2 
y balcón exterior, 
MUY LUMINOSO.

RE
F. 

61
27
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PLAZA CATALUNYA, EIXAMPLE OCASION piso 
seminuevo con pk de grandes 
dimensiones y patio de 15m2, 2 
hab. dobles, suelos de marmol, 
baño y aseo, calefaccion cen-
tral, ASCENSOR.

RE
F. 

22
92
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C.E. en trámite = Certifi cado Energético en trámite

C.
E.

 en
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Ahora:

156.000€

RE
F.4

25
0

ROCABLANCA Casa de 120m2 
y 2 terrazas de 22m2 y 10m2, 
cocina de roble muy bien conser-
vada, 3 habit. 2 dobles, BAÑO Y 
ASEO.

90.000€ 

105.000€

RE
F. 

42
70

CERDANYOLA Primer piso 
con ascensor totalmente re-
formado, 3 hab., baño com-
pleto con ducha, cocina y 
lavadero, salón con balcón 
exterior,  OCASION

CENTRO EXCELENTE OCA-
SION, 1er piso con entrada 
independiente sin vecinos, de 
120m2 y tza 25m2, a.a. BOM-
BA DE CALOR. OCASION.  
ANTES PVP. 189.000€ 

RE
F. 

12
33

CENTRO-HABANA Piso semi-
nuevo con terrazas de 40 m2 
y 10m2,  2 plazas de parquin 
incluidas, 3 hab. , cocina offi -
ce de haya, calefacción. Co-
munidad reducida. OCASION

209.000€

RE
F. 

12
65

Ahora:

108.000€

178.000€

RE
F. 

22
93

179.000€ 148.900€

LA LLANTIA. EXCELENTE piso de 120m2, 4 hab. (2 dobles), 
2 baños completos (1 suite), salón de 30m2 y chimenea, suelos 
de mármol, cocina offi ce de roble y galería anexa, ascensor. 
OPORTUNIDAD POR PRECIO. 
ANTES PVP. 167.000€

RE
F. 

70
16

MOLINOS Solo 2 vecinos, pri-
mer piso con terraza de 30m2, 
3 hab., cocina offi ce, trastero, 
muy luminoso. OCASION 
ZONA Y PRECIO

RE
F. 

61
18

109.000€
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Pèrits Judicials

www.urbenia.es     info@urbenia.es

FINANCIACIÓN 100%

Teléfono 93 798 01 11
c/Unió, 59, bis

www.urbenia.es info@urbenia.es Pèrits Judicials

HIPOTECA DESDE

Entra en www.urbenia.es
Tenemos más de 1200 viviendas para ti!

185.000€

= Tramitándose Certifi cado Energético

Ref.14006 Ref.40248

178.500€

50.000€

13478 – SOBRE AVDA Piso de 3 hab 
sobre calle amplia con vistas despejadas. 
Precio: 50.000€
12495 – CERDAÑOLA Piso de 85m2, 4 
habitaciones y terraza de 15m2, ¡Opor-
tunidad! Precio: 55.000€ 

14015 – PERAMÀS Piso alto y exterior 
sin pasillos, con 3 dormitorios. Pre-
cio: 56.000€ 
30501 – C/ALMOGÀVERS 2º altura de 
65m2 y 3 hab. Con 1 baño y cocina inde-
pendiente. Precio: 58.500€
12305 – CIRERA Piso de 60m2. Todo 
muy cuadrado, sin pasillos. ¡Ocasión 
por precio! Precio: 59.000€

13858 – JTO AVDA. PRAL En zona muy 
comercial, piso de 1/2 altura con 3 hab 
y baño como nuevo. Precio: 59.000€ 

30353 – C/MARATHON Planta baja de 
3 habitaciones, con galería tipo patio. 
Precio: 61.900€

13679 – CERDANYOLA Piso de 4habs, 
alto y luminoso. ¡Inmejorable por estado 
y dimensiones! Precio: 66.000€

13480 - PUIG I CADAFALCH Piso de 2 
hab con patio de 25m2, salón amplio y 
ascensor. Precio: 67.000€

13471 – Z. CTRA. MATA 1º altura total-
mente reformado con acabados calidad. 
3 hab, balcón y calef. Precio: 68.000€

10821 – HABANA Piso semireformado 
de 68m2 con gran patio a nivel de 50m2. 
¡Muy bueno! Precio: 76.000€

14014 – SOBRE AVDA 1º altura 80m2 
en perfecto estado. Vistas despejadas.  
Precio: 78.000€
13602 – ROCABLANCA Piso de 80m2 to-
talmente reformado y distribución cuadrada. 
Cocina equipada. Precio: 79.000€
30515 – PERAMÀS P. baja lista para entrar 
con patio de 10m2 y 3 hab. Posibilidad fi nan-
ciación 100%. Precio: 81.700€
13846 – Z. RDA. ALFONS X. Piso muy alto 
con ascensor de 3 hab. Con galería, calef. + 
a/a y mucha luz.  Precio: 85.000€
13064 – Z. RDA. PRIM 1º altura en zona al-
tamente comercial. 3 hab, salón con salida a 
balcón y parquet. Precio: 89.000€

     241€/mes

     265€/mes

     271€/mes

     281€/mes

     284€/mes 

     284€/mes     

     298€/mes     

     318€/mes       

     322€/mes 

        

     327€/mes 

     366€/mes     

     375€/mes

     380€/mes

     394€/mes

     410€/mes

     428€/mes

JTO RDA. PRINCIPAL Planta 
baja a nivel, sin escaleras. Con 
3 dormitorios y patio soleado 
30m2. ¡En perfecto estado! 

CERDANYOLA NORTE 1er piso 
de 65m2, 3 dorm., balcón soleado 
y baño buen estado. Pocas 
escaleras. Entrega inmediata.

Ref.13915

39.900€

Ref.14001

55.000€

JUNTO SALESIANOS Piso alto 
y soleado sin apenas pasillos. 
Con 3 habitaciones, cocina 
independiente y balcón.

Ref.14085

79.900€

JT. AVDA. PRINCIPAL Vivienda de 
87m2, totalmente actualizada de 
forma impecable. Con terracita, 3 
habs y calefacción.

AVDA. GATASSA Piso exterior y 
alto con ascensor, 3 dormitorios, 
terracita,  cocina en perfecto 
estado y suelos de gres.

80.000€

Ref.14086

Ref.14023

Ref.13560

JTO. RONDAS Piso totalmente 
actualizado impecable de 2 
habs y con vistas despejadas. 
¡Oportunidad por traslado!

Ref.13747

179.000€

EIXAMPLE  Primer piso único 
e independiente, de grandes 
espacios. 3 habitaciones y patio 
de 25m2 muy soleado. 

PERAMÀS ¡Ocasión! Bonita 
casa unifamiliar de 90m2 + 
patio 90m2. De 2 plantas, con 
3 habs, sótano y calefacción.

JUZGADOS ¡En 1 ª línea! Piso 
seminuevo de 100m2, excelentes 
vistas, 2 balcones, pk, trastero 
y ascensor. ¡Muy bueno!

Z. JUZGADOS Vivienda amplia 
de 110m2 totalmente actualizada 
e impecable de 3 dormitorios y 
patio de 12m2. 

Ref.14069Ref.30522

145.000€

CIRERA Espectacular piso de 
100m2 con cocina offi ce, 4 hab 
y 2 baños completos. Mucha luz. 
Finca seminueva y actualizada.

Ref.14022

MOLINOS Gran piso 100m2, 4 
habitaciones, baño y aseo, cocina 
offi ce, salón de 26m3 con salida 
balcón, exterior y luminoso. 

129.000€

OCASIÓN
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Llámenos 93.798.01.11
www.urbenia.es     info@urbenia.es

40248 – PERAMÀS Casa unif. 
90m2 + patio de otros 90m2. 
Excelente imagen y muy buena 
zona. Precio inmejorable.
              195.000€

Llámenos! 93 798 01 11

Pèrits Judicials

 122.800€

165.000€

OCASIÓNOCASIÓN

179.000€

HABANA Ocasión de mercado! 
Piso de obra nueva de 50m2., 
suelos de gres, calefacción + a/
acond., ascensor

73.600€

Ref.14083

185.000€

Las notas
de los clientes

165.000€

“Urbenia, es un conjunto de 
profesionalidad, dedicación, 
esfuerzo e iusión, que nos hace 
ser una nueva generación dentro 
del sector inmobiliario”.

Beni García
Director de O� cina

165.000€

235.000€

OCASIÓN

OCASIÓN

179.900€

235.000€

 126.000€

! 93 798 01 11

es un conjunto de 
profesionalidad, dedicación, 
esfuerzo e iusión, que nos hace 
ser una nueva generación dentro 

125.000€
OCASIÓN

PARQUE CENTRAL Piso 
seminuevo, 3 habitac., balcón, 
2 baños completos y parking en 
la misma fi nca. ¡Exclusiva!

165.000€

Ref.14037

SOBRE AMPLIA AVDA. 1º altura 
de 80m2 en perfecto estado. 
Balcón con vistas despejadas y 
calef. Buena situación. 

78.000€

Ref.14014 OCASIÓN

¡CERTIFICADO ENERGÉTICO
GRATIS!

Consulte condiciones de la 
promoción en nuestras ofi cinas

JTO RDA. PRINCIPAL Planta 
baja a nivel, sin escaleras. Con 
3 dormitorios y patio soleado 
30m2. ¡En perfecto estado! 

60.000€

Ref.13531

PLAZA CATALUNYA Vivienda 
con buenas características! Piso 
reformado con ascensor. Dispone 
de 3 habs, balcón, parquet y calef.

105.000€

Ref.13655

JUNTO PL. DE CUBA Obra 
nueva con excelente ubicación, 
cercana al centro de la ciudad. 
Acabados de primera calidad.

Ref.13802

219.000€

CAMI SERRA Excelente 
vivienda 98m2 con jardín a nivel 
de 50m2. Parquet y calefacción. 
En zona residencial.

CENTRO Piso con entrada 
independiente de 4 habitaciones 
en zona de máxima tranquilidad. 
¡Como una casita! 

JUNTO SALESIANOS Piso alto 
y soleado sin apenas pasillos. 
Con 3 habitaciones, cocina 
independiente y balcón.

AVDA. GATASSA Piso exterior y 
alto con ascensor, 3 dormitorios, 
terracita,  cocina en perfecto 
estado y suelos de gres.

Ref.30430

NUEVOS PRECIOS.
CONSÚLTENOS

Ref.14063

PL. GATASSA 2º piso de 
altura totalmente reformado 
de 3 habitaciones. Sol y vistas 
despejadas. ¡Nuevo a estrenar!

65.000€

Ref.13583

Ref.14023

DESTACADO  
OCASIÓN

OCASIÓNRef.13560

JTO. RONDAS Piso totalmente 
actualizado impecable de 2 
habs y con vistas despejadas. 
¡Oportunidad por traslado!

86.000€

PERAMÀS ¡Ocasión! Bonita 
casa unifamiliar de 90m2 + 
patio 90m2. De 2 plantas, con 
3 habs, sótano y calefacción.

219.000€

JUZGADOS ¡En 1 ª línea! Piso 
seminuevo de 100m2, excelentes 
vistas, 2 balcones, pk, trastero 
y ascensor. ¡Muy bueno!

285.000€

ST.V. MONTALT

86.000€

ARGENTONA

Ref.40285

CENTRO ¡Magnífi ca ocasión 
de mercado! Casa unifamiliar 
de reciente construc. 200m2 
+ jardín 60m2. ¡Impecable! 

OCASIÓN

Z. JUZGADOS Vivienda amplia 
de 110m2 totalmente actualizada 
e impecable de 3 dormitorios y 
patio de 12m2. 

149.000€

Ref.14069 OCASIÓN

67.000€

Z. FRANCESC MACIÀ En zona 
ajardinada y peatonal. Primer 
piso de altura exterior, con 3 
dormitorios y calefacción.

Z. RDA. ALFONSO X Planta baja 
de 80m2 con espacios amplios y 
acogedores. Con 3 habitaciones y 
terraza a nivel del salón de 36m2.

Ref.14093 OCASIÓN

120.000€

CIRERA Espectacular piso de 
100m2 con cocina offi ce, 4 hab 
y 2 baños completos. Mucha luz. 
Finca seminueva y actualizada.

Ref.14094

OCASIÓN

285.000€

CENTRO ¡Magnífi ca ocasión 
de mercado! Casa unifamiliar 
de reciente construc. 200m2 
+ jardín 60m2. ¡Impecable! 

MONTSERRAT MARTIN
“En Urbenia han sido muy amables y 
profesionales. Los recomendamos a 
familiares, amigos y conocidos ”.
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Euromas
mobles
www.euromasmobles.com

HO FEM TOT A MIDA

Import mínim 180 €. Mensualitat mínima 18 €. Exemple de finançament per a 600 € en 10 mesos. Comissió de formalització 5 €. Mensualitat 60 €. Import total deutat 605 €. TIN 0% TAE 1.56%. Assegurança opcional * 
de 25 € a pagar en la primera mensualitat. Interessos subvencionats per EUROMAS MOBLES. Oferta subjecta a la prèvia autorització de Banc Cetelem SA després de l'estudi de la documentació aportada i signatura del 
contracte. Data de validesa de l'oferta, fins al 31/01/2013. * Assegurança de vida, Incapacitat Permanent, Incapacitat Temporal o Atur contractats amb Cardif Assurance Vie i Cardif Assurances Risques Divers, Sucursals a 
Espanya. Clau DGS E-129 i E-130, respectivament amb la mediació de Banc Cetelem, SA Operador de Banca Seguros Vinculado inscrit en el Registre Especial de Mediadors d'Assegurances amb el número OV0046. 
Disposa d'Assegurança de Responsabilitat Civil Professional i satisfà el requisit de capacitat financera.

     Matalàs viscolàstica

+ Articulat amb motor 90x190cm

GRAN EXPOSICIÓ DE MATALASSOS
I CANAPÈS. DIVERSOS MODELS

499€

Menjadors · Hab. matrimoni · Hab. juvenil · Hab. nadons · Sofàs
Taules i cadires · Rebedors · Matalassos · Canapès · Armaris a mida

Gran exposició
d’armaris

a mida

Conjunt cheslong de 290 amb relax elèctric
Tot pell, diversos colors

 1.848€     24 quotes de 77€

Sofà de 210, 2 relax elèctrics
Tot de pell, diversos colors

 1.296€     24 quotes de 54€

LA MÉS GRAN EXPOSICIÓ DEL MARESME
www.euromasmobles.com · T 937 984 322

C/ Josep Montserrat Quadrada, 70-72. Edifici Euromat-Mataró · ( davant col·legi salesians) · info@euromasmobles.com

Sofà de 210, 2 relax elèctricsSofà de 210, 2 relax elèctricsSofà de 210, 2 relax elèctricsSofà de 210, 2 relax elèctricsSofà de 210, 2 relax elèctricsSofà de 210, 2 relax elèctricsSofà de 210, 2 relax elèctrics
Tot de pell, diversos colorsTot de pell, diversos colorsTot de pell, diversos colorsTot de pell, diversos colors

1.296€     24 quotes de 54€     24 quotes de 54€     24 quotes de 54€     24 quotes de 54€

HO FEM TOT A MIDAHO FEM TOT A MIDA

Sofà de 210, 2 relax elèctricsSofà de 210, 2 relax elèctrics

Portes per a armaris encastats
Totes les mides. 200x270

 Des de 492€
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