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Pèrits Judicials

- COMPRAMOS SU PISO AL CONTADO -

GL10095 - CENTRO-
EIXAMPLE Piso de 100 m², 
3 habitaciones, baño y aseo, 
salón de 22 m² con salida a 
balcón, cocina offi ce y gran 
trastero de 15 m², en edifi cio 
con ascensor. 
Excelente ocasión. 
Precio: 99.000€

GL10095 - ZONA 
CERDANYOLA  Excelente 
vivienda, actualizada y 
reformada hace pocos años. 
Finca con ascensor. Gran salón 
con balcón, 3 habitaciones 
(2 dobles), cocina offi ce 
y baño con ducha. 
¡Impecable! 
Precio: 99.800€

Certifi cado Energético 
en Trámite

GL11206 - MOLINOS  
Piso completamente reformado de 
90 m², 4 habitaciones, gran salón 
con salida a balcón tipo terraza, 
cocina nueva y equipada, baño 
completo y suelos de parquet. 
Gran ocasión por precio! 
Precio: 123.000€

GL11201 - P. I CADA-
FALCH  Piso completamente 
reformado de 3 habitaciones, 
cocina nueva equipada, baño 
completo, suelos de gres, ven-
tanas aluminio y ojos de buey. 
Gran ocasión por precio! 
Precio: 48.000€

GL10784 - HABANA Piso de
 70 m² con 3 habitaciones, sala de 
estar de 18 m², cocina independiente, 
baño con ducha y trastero con terracita 
de 18 m² en parte superior. 100% 
exterior en esquina. Piso muy soleado 
en comunidad reducida. 
¡¡Ideal inversores!! 
Precio: 69.000€

GL10093 - ZONA 
GATASSA-PERAMÀS Piso alto 
con ascensor, entrar a vivir. 100 m², 
4 habit. 2 dobles), baño completo, 
cocina y gran salón con balcón a 
la calle. Suelos cerámica, ventanas  
aluminio color plata, puertas de 
madera barnizadas, calefacción 
y galería. Oportunidad. 
Precio: 86.000€

GL5516 - CERDANYOLA 
Casa para reformar de 130 m². 
Es un bajo vivienda + 1º piso 
+ terraza superior de 55m². 
¡Muchas posibilidades! 
¡Atención inversores! 
Precio: 97.000€

GL10942 - C/BIADA Piso 
reformado de 2 habitaciones, con 
gran salón, terracita a nivel de 
18 m², cocina de 9 m² y baño 
restaurado, con calefacción. En 
comunidad reducida. Muy soleado y 
al lado de todos los comercios. ¡No 
lo piense! Venga a verlo. 
Precio: 96.000€

GL10568 - CENTRO Planta 
baja de 90 m² con jardín de 90 m² 
y sótano de 90 m² en el centro 
de Mataró. Muy bien situado. 
Cocina y baño reformados. Sala 
de estar más comedor de 36 m². 
No dude en verlo.
Precio: 219.000€

GL10598 - ZONA ESTA-
CION  Gran piso de 110 m² junto 
a estación zona marítima. Salón 
amplio con salida a balcón-terraza, 
cocina offi ce, 4 habitaciones (2 
dobles), baño y aseo. Trastero 
privado. Listo para 
entrar a vivir. ¡Ojo precio! 
Precio: 138.000€
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T’han agradat Les 
Santes 2014?

L’ENQUESTA

LA PREGUNTA

CLICA per votar l’enquesta: 

davant de totdavant

En una d’aquestes revistes que es fullegen a cal barber, lle-
geixo l’article d’un assessor conjugal en el qual diserta sobre 
les relacions de parella, indicant que normalment un dels 
primers símptomes de què una parella no funciona és quan 
deixa de tenir nous projectes o noves il·lusions en comú.

El cometari sembla bastant obvi, a mi però l’article em 
serveix per pensar una mica i evadir-me del soroll de les es-
tisores. Extrapolo aquest concepte a qualsevol grup d’una 
o més persones, ja sigui una parella, un club esportiu, una 
empresa o una colla sardanista, tots comencen a diluir-se 
quan perden la capacitat d’imaginar coses noves i marcar-
se objectius de futur.

D’aquí faig un salt mental a un grup més gran de perso-
nes, el que anomenem un país, normalment entenem que 
un país és un grup de persones que viuen en un territori i 
comparteixen una història, cultura, tradicions, llengua però 
potser, a part de tot això, hauríem de definir un país com 
un grup de persones que d’alguna manera o una altra evo-
lucionen de manera conjunta, fent coses noves i imaginant 
un futur en comú.

Si féssim servir aquest axioma, seria Catalunya un país? 
Què hem fet de nou últimament els catalans?

- Anar a buscar bolets; des de fa uns anys quan arriba la 

firma
opinió físic

Participaràs a la Via  
Catalana d’aquest any?

oriol ruiz

Perruquer
www.totmataro.cat

núm. 1638
del 29 d’agost al 4 de setembre de 2014

apunyalament
a la riera

pere pons,
tast de jazz

temporada, una bona part del país agafa el cistell i es tira 
al monte, no em digueu perquè ho fem, a mi no m’agrada, 
però també ho faig, si no quedaria exclòs de les sortides 
familiars i d’amics

- Calçotades, segurament els últims anys molts heu par-
ticipat d’una calçotada, posar-se el pitet, sucar el calçot i 
aixecar la mà per sobre el cap. Hi ha la modalitat restau-
rant o la més treballada de fer-se un mateix els calçots.

- Anar a veure castells, per a mi això més que un acte de 
festa popular és un acte de contrició nacional. Aguantar a 
mitjans de Juliol a les 12 del migdia, més de dues hores 
dret a la plaça Santa Anna, amb la possibilitat que se’t 
refregui un paio de Terrassa tot suat, no es pot justificar si 
no hi ha un sentiment de pertinença a quelcom superior.

- Gegants, de cop i volta als nostres pobles han aparegut 
gegants per tot arreu, a l’última gegantada de Mataró vaig 
comptar-ne més de 30 només de la nostra ciutat, escoles, 
associacions,... per cert, normalment també surten a l’estiu 
i al migdia, com a poble devem tenir un punt masoquista.

Ja sé que són ximpleries, però és el que m’ha vingut al 
cap pensant en allò que últimament estem fent en comú. 
Segur que vosaltres, si hi penseu, trobeu coses més im-
portants, a mi ja em toca anar-me a pelar.

61,9%  Sí.

32,4%  No.

5,7%  Ns/Nc

  una de les grans sorpreses de les santes va ser el nan que els   una de les grans sorpreses de les santes va ser el nan que els   una de les grans sorpreses de les santes va ser el nan que els   una de les grans sorpreses de les santes va ser el nan que els 
geganters han dedicat a en miquel aliberas ‘miguelete’ i que es 
mantenia en secret.

castigat  Ni a l’agost deixen de 
sortir notícies de successos com la 
d’aquesta agressió amb arma blanca 
a La Riera. 

aplaudit  És un dels impulsors del 
matrimoni entre el jazz i Torre Llauder 
que pren forma aquest cap de setmana 
amb aquest festival. 

anna aluart

http://www.totmataro.cat/participa/enquestes
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Les activitats d’oci de fa 50 anys 
i les actuals tenen molt poc a veu-
re. La caça n’és un bon exemple. 
Aquesta fotografia, cedida per 
Maria Teresa Bellalta, mostra el re-
sultat d’una cacera de conills feta 
per un grup d’amics el 29 de se-
tembre de l’any 1959. A la foto hi 
apareixen el seu pare i el seu oncle, 
Josep i Joan Bellalta, desapare-
guts recentment. Segons explica 
Bellalta, en van caçar més d’una 
desena, com feien habitualment. I 
és que eren un grup de “caçadors 
afi cionats que sortien cada cap de 
setmana o 15 dies”. “Anaven cap a 

Can Bruguera, al voltant de la Font 
del Pericó” i tornaven sempre ben 
carregats, explica. 

Del bosc a la cassola
La caça de conills, però, anava més 
enllà de l’oci i permetia també do-
tar-se d’aliment per fer un bon àpat 
cuinat de maneres ben diferents. 
“Entre els amics, es repartien els 
conills per a les famílies, els pe-
làvem i el guisàvem o el rostíem”, 
recorda. La cacera també ajudava 
l’economia familiar, ja que suposava 
assegurar-se menjar per dies. 

foto antigafoto

de fa 5 anys

de fa 15 anys

de fa 25 anys

les portadesles www.totmataro.cat/fotoantiga

NÚM. 1638
DEL 29 D’AGOST AL 4 DE SETEMBRE DE 2014

Cacera de conills

FO
TO

 C
E

D
ID

A
 P

E
R

: M
A

R
IA

 T
E

R
E

SA
 B

E
LL

A
LT

A

Foto antiga 1638.indd   1 27/08/14   18:58



Sin título-2   1 27/08/14   17:22



El millor jazz actual abraça la històrica 
vil·la romana de Torre Llauder

La vil·la romana de Torre Llauder, 
més coneguda com el Clos Arqueo-
lògic, i el jazz formen un matrimoni 
ben avingut que, aquest cap de set-
mana, fa una passa més en la seva 
relació d’èxit dels darrers temps. 

Després de diverses iniciatives que 
els darrers anys han posat de mani-
fest el bon lligam entre la música i 
el testimoni històric d’excepció que 
és el jaciment, arriba, des d’ahir di-
jous i fi ns diumenge, el cicle ‘Tast 
de Jazz’. En la seva presentació el 
regidor de Cultura remarcava que 
tot i que la marca i el nom és nova, 
ja és el tercer any que es programa 

MÚSICA
NOTÍCIA

TEXT: REDACCIÓ

és notíciaés www.totmataro.cat

FOTOS: ARXIU

i assegurava que “el jazz a Torre 
Llauder està consolidat però ara el 
passem a l’agost, que és un mes 
amb visitants i gent a la ciutat però 
poca programació, en aquest sentit 
creiem que aquesta oferta pot ser 
del tot atractiva”. La cultura mata-
ronina es desperta doncs, de cop i 
ara, de la son letàrgica de l’agost i 
es desperta amb una programació 

‘Tast de Jazz’ ofereix quatre 
vetllades completes, amb 
possibilitat de sopar i copes

  TORRE LLAUDER ÉS UN ESCENARI D’EXCEPCIÓ ON ES PODRÀ VEURE EL CONCERT, SOPAR I PRENDRE-HI UNA COPA

Es noticia 1638.indd   2 27/08/14   12:36
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de qualitat que ha comptat amb 
Ivó Oller i Pere Pons a la sala de 
màquines.

El Clos, per estar-s’hi
El Clos Arqueològic estrenarà petites 
modifi cacions amb motiu d’aquest 
cicle. S’han enllestit retocs pel que 
fa la il·luminació que permetran, ja 
de nit, crear un ambient jazzístic 
propens. No serà només un seguit  
de concerts sinó que volen esdevenir 
nits per estar a gust amb l’entorn i 
la música. “No programem quatre 
concerts perquè la gent vingui, es-
colti i se’n vagi, sinó que la gent 
podrà venir una hora abans a sopar 
en un entorn tan agradable com és 
Torre Llauder i després del concert 
es podran quedar a prendre una 
copa o un bon gintònic i allargarem 
una mica amb un chill out també 
jazzístic”, explicava Pere Pons, alma 
mater del festival.

400 persones per concert
Amb aquest concepte d’anar una 
mica més enllà dels mateixos con-
certs, el ‘Tast de Jazz’ vol consolidar 
un públic que ha respost amb una 
mitjana de més de 400 persones 
per concert les edicions precedents 
del festival. En aquest sentit Fabrés 
assegura que “a poc a poc la idea és 
consolidar una cita que sigui atrac-
tiva per a la gent de fora i referent 
pels de Mataró”.

La programació d’aquesta tercera 
edició jazzística contempla Susana 
Sheiman, Gabriel Amargant i un 
dream team de músics terrassencs 
amb Ignasi Terraza al capdavant. 

    SUSANA CHEIMAN, CANTANT ESTRELLA DE LA VOZ. DIVENDRES 29 A LES 21H.

  GABRIEL AMARGANT QUINTET. DIUMENGE 31 A LES 19H.

  TERRASSA HOT JAZZ BAND AMB IGNASI TERRAZA. DIUMENGE 31 A LES 21H.

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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Enxampen caçadors amb arts per 
a la captura il·legal d’ocells 

Una actuació dels Agents Rurals 
va acabar amb el desmantellament 
en una zona agrícola del paratge 
El Seu de Sant Simó d’un conjunt 
d’artefactes de caça il·legals per 
capturar ocells. Concretament, els 
agents van comissar dues xarxes ja-
poneses, quatre paranys tipus cep i 
quaranta ballestes.

Els caçadors utilitzaven un camp 
de conreu de la seva propietat que 
havien plantat expressament de 
gira-sols i en què havien construït 
un abeurador artifi cial per atraure 
els animals i facilitar-ne la captura 

de manera camufl ada i molt difícil 
de veure.

En el moment de la intervenció 
dels Agents Rurals, algunes de les 
quaranta ballestes estaven sent 
utilitzades per a la caça furtiva de 
les aus. A més, es va localitzar i 
intervenir un exemplar mort d’ocell 
fringíl·lid de l’espècie verdum -Car-
duelis chloris- que penjava d’una 
de les xarxes japoneses. Les xarxes 
i la resta d’arts il·legals que es van 
localitzar a la fi nca es van desman-
tellar perquè no hi quedessin més 
aus atrapades. Les infraccions amb 
resultat de mort de les aus poden 
ser castigades amb penes de presó 
d’entre sis mesos i dos anys i una 
inhabilitació d’entre 3 i 8 anys. 

MEDI AMBIENT
NOTÍCIA REDACCIÓ

Comptaven amb dues xarxes 
japoneses, quatre paranys 
tipus cep i quaranta ballestes   

Crema un pis a la Ronda 
de Sant Oleguer sense 
deixar ferits

El foc, possiblement provocat 
per un curtcircuit, ha afectat 
un habitatge a Rocafonda     

Un incendi va cremar parcialment 
aquest dimarts al matí un pis de 
Mataró sense deixar ferits. Segons 
van informar els Bombers de la Ge-
neralitat, l’avís del foc s’havia rebut 
pels voltants de les 05.30 hores en 
un immoble situat al número 106 de 
la Ronda de Sant Oleguer, al barri de 
Rocafonda de la capital del Maresme.
Concretament, les fl ames afectaven 
el 1r 1a i havien calcinat totalment 
tres habitacions i el passadís. A 
l’interior del domicili no hi havia 
ningú i s’investiga si l’incendi hauria 
estat provocat per un curtcircuit. 

SUCCESSOS
NOTÍCIA REDACCIÓ
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Apunyalament de nit 
en plena Riera 

El passat 12 d’agost, un home va ser 
apunyalat en ple centre de Mataró, 
a l’alçada del número 72 de la Rie-
ra. Els fets van passar pels volts de 
dos quarts d’onze de la nit. En un 
primer moment, i segons fonts mu-
nicipals, dos joves haurien intentat 
robar a una tercera persona i és en 
la disputa quan l’haurien ferit. 

Les diligències del cas van passar 
a mans dels Mossos d’Esquadra, que 
van detenir un jove de 18 anys com 
a presumpte autor dels fets aquella 
mateixa matinada. Uns dies després 
dels fets, però, la hipòtesi del roba-

tori passava a un segon pla.

Ferides a tòrax i braç
La víctima, un altre jove, de 23 
anys, veí de Mataró i de nacionali-
tat marroquina, va ser traslladat a 
l’Hospital de Mataró amb ferides a 
tòrax i braç, segons detallen fonts 
del centre hospitalari.

El fet que l’apunyalament es pro-
duís en ple centre de Mataró, una 
zona amb vigilància policial i fi ns i 
tot enregistraments de seguretat va 
afegir transcendència a aquest suc-
cés. Tot i que l’agressió es va produir 
de nit i en un dimarts, no van ser 
pocs els veïns que van assabentar-
se de la mateixa durant aquelles 
mateixes hores. 

SUCCESSOS
NOTÍCIA

 Els Mossos d’Esquadra van 
detenir un jove de 18 anys 
com a presumpte autor   

Endesa reforça la 
seguretat de la subestació 
elèctrica de Mataró

La instal·lació del nou equip 
ha suposat una inversió de 
15.500 euros     

Endesa ha ampliat les mesures de 
seguretat a la subestació de Mataró, 
la més important de la comarca, i 
ho ha fet instal·lant un total de 48 
pantalles metàl·liques que prote-
geixen amb un enreixat 12 cel·les 
que contenen elements en tensió. 
Amb aquesta mesura, la Compan-
yia augmenta el nivell de seguretat i 
prevenció per a les persones que hi 
treballen i benefi cia, a més, la qua-
litat del subministrament elèctric als 
12.791 clients que s’alimenten del 
parc elèctric d’11 kV, que és on s’ha 
realitzat la millora. 

SOCIETAT
NOTÍCIA REDACCIÓ

www.veritas.es

 
 el primer supermercat Veritas a Mataró  Més de Més de 4.500 productes4.500 productes amb  amb cecerrtificació ecològica.tificació ecològica.
Obert de dilluns a dissabte de 9 a 21h
Vine i t’assessorarem!  c/Nou, 27 veritasecologico @ecoveritas / @ecoveritas_cat 
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Convoquen una “V” aquest dissabte a 
Mataró per preparar la Via Catalana   

La Ter r i tor ia l  de Mataró de 
l’Assemblea Nacional Catalana or-
ganitza i convoca un acte al carrer 
de preparació i assaig del que tindrà 
lloc a Barcelona l’onze de setembre 
de 2014. L’acte consistirà en la 
formació d’una V humana al llarg 
dels carrers de la Riera i Muralla 
de Sant Llorenç de Mataró fi ns a 
arribar a fer el vèrtex a la Plaça de 
Santa Anna. La convocatòria és per 
a aquest dissabte a les 18:30h i 
s’emmarca dins la campanya que vol 
escalfar l’ambient de cara a la Diada 
Nacional, i que reprodueix en petit, 
la V gegant que aquell dia s’ha de 
fer a Barcelona omplint la Diagonal 
i la Gran Via amb el vèrtex d’unió a 
la Plaça de les Glòries Catalanes.

DIADA
NOTÍCIA REDACCIÓ

Es reproduirà la convocatòria 
de la Diada entre la Riera i la 
Muralla de Sant Llorenç 

El PP denuncia un 
augment de Top Manta a 
les platges 

El Portaveu del Partit Popular de 
Mataró, José Manuel López, denun-
cia que aquest estiu s’ha produït 
un increment de la presència de 
persones que es dediquen a vendre 
de manera ambulant a les platges 
mataronines. Segons les seves infor-
macions, cada dia una quinzena de 
“manteros” “molesten amb la seva 
insistència els banyistes als quals 
assetgen per tal que els comprin al-
guna cosa, cosa que fa que l’estada 
a les platges no sigui agradable”. 
López atribueix aquest increment a 
la pressió que s’ha exercit a altres 
zones del litoral barceloní contra el 
“Top Manta”, fet que ha provocat un 
desplaçament cap a la ciutat.

El PP demana una major vigi-
lància per part de la Polícia Local 
a la zona de bany per tal de frenar 
l’increment d’aquesta activitat. Da-
vant d’aquesta petició, la regidora de 
Via Pública, Núria Calpe, en decla-
racions a Mataró Ràdio ha reconegut 
la presència d’aquests venedors 
ambulants però ha descartat que el 
nombre hagi pujat respecte a anys 
anteriors. Calpe afegeix que la Poli-
cia Local no ha rebut cap queixa dels 
usuaris de les platges i considera 
que no cal destinar efectius policials 
específi cs en aquest àmbit. 

 

POLÍTICA
NOTÍCIA REDACCIÓ

La regidora de Via Pública 
descarta que les xifres siguin 
més elevades      

ciutatciutat www.totmataro.cat/ciutat
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Aquesta mobilització ciutadana 
s’emmarca dins de la campanya 
“Ara és l’hora” que impulsen con-
juntament l’Assemblea Nacional 
Catalana i Òmnium Cultural. 
L’objectiu és aconseguir que una 
majoria molt àmplia faci guanyar el 
sí a la consulta del 9 de novembre 
de 2014.

La darrera convocatòria de l’ANC 
a Mataró va tenir lloc fa dos mesos 
amb unes 2.000 persones partici-
pant en la creació amb paraigües 
d’una bandera estelada gegant. 
L’any passat la participació de ma-
taronins a la Via Catalana va ser 
massiva i s’espera que aquest any, 
també sigui així, tot i haver-se de 
desplaçar a Barcelona.

Una opció per participar el dia 
11 de setembre a la Via és fer-ho 
amb els Capgrossos, que hi faran 
castells. 

TWITTERI. RUIZ

  El repte de mantenir-se sense acampada

L’organització de la V fa una crida a dur a terme una gran mobilitza-
ció durant la Diada Nacional per fer “inevitable” la consulta del 9 de 
novembre, segons es llegeix a la nota de premsa que han distribuït 
les entitats. Amb l’eslògan ‘Omplim els carrers per omplir les urnes’, 
Ara és l’hora, reclama una nova mobilització massiva “per demostrar” 
que la consulta “es durà a terme”. Les presidentes de l’ANC i Òm-
nium, Carme Forcadell i Muriel Casals, reiteren la necessitat que la Via 
Catalana sigui “la mobilització més massiva de la història del país” i 
subratllen la necessitat que la gent s’inscrigui per possibilitar el mo-
saic senyera. “Hem de fer un mosaic de 200.000 metres quadrats 
per demostrar que som capaços d’assolir el que ens proposem”.  

Tot ciutat Via Catalana 1638.indd   1 26/08/14   19:34



2014: Cada mes, un valor

Mataró, ciutat de valorsJosep Puig i Cadafalch
el PersoNatGe històric del Mes

Ja de jove Josep Puig i Cadafalch (1867-1956) va 

mostrar consciència nacional i interès per la his-

tòria. el 1883 va començar a estudiar arquitectura 

a l’escola Provincial de Barcelona i un any més 

tard va entrar a Belles arts. la influència del juris-

ta i poeta Terenci Thos i Codina, un altre mataro-

ní, el feren implicar aviat en política.

Curiosament, un cop doctorat, la primera feina 

que va tenir va ser en una acadèmia que va muntar 

amb Pompeu Fabra. Experiència que va durar poc 

perquè el 1892 va començar a exercir com a arqui-

tecte municipal de Mataró. Avui la seva faceta ar-

quitectònica és la més coneguda. Puig era un 

home preocupat per aspectes relatius al desenvo-

lupament social i el paper que el territori podia ju-

gar en aconseguir-ho. Com a arquitecte local va 

desenvolupar la xarxa de clavegueram, la restau-

ració de la creu de terme, va treballar l’edifici del 

Rengle, va dissenyar l’encoixinat del sostre de la 

sala de Plens de l’Ajuntament i, a la ciutat, va cons-

truir edificis com la Casa Coll i Regàs, la botiga La 

Confiança o la Casa Parera. Posteriorment un  

llegat més gran deixaria a Barcelona, tant a nivell  

urbanístic -obertura de la Via Laietana, projecte 

de reforma de la Plaça Catalunya, reforma de 

l’àrea de Montjuïc per allotjar l’Exposició de 

1929- com en construccions privades, algunes ja 

amb tocs noucentistes, com la Casa Amatller, la 

Casa de les Punxes o el Palau Macaya.

Igual d’esplèndida va ser la seva carrera política. 

El 1901 va ser escollit regidor a l’Ajuntament de 

Barcelona; el 1907 diputat a les Corts Espanyoles 

i finalment, el 1917, president de la Mancomunitat 

de Catalunya. En aquest càrrec va crear institucions 

que donarien caràcter intel·lectual al projecte 

d’identitat catalana: el Servei Meteorològic de 

Catalunya, la Biblioteca de Catalunya, el Museu 

d’Arqueologia, la Biblioteca de Catalunya, la Junta 

de Museus de Barcelona o l’Institut d’Estudis 

Catalans. 

A l’estranger, però, Puig i Cadafalch serà recone-

gut com un gran expert i conservador del romànic, 

estil també molt arrelat al país i a la història, que 

juntament amb l’art, constitueixen els puntals 

del llegat d’aquest intel·lectual mataroní.

Aquest mataroní va ser molt polifacètic: arquitecte, 
historiador, arqueòleg i polític. Diferents perfils però un 
únic objectiu: defensar un ideari de país i treballar amb la 
voluntat de veure’l recuperat en tots els seus terrenys.

més actes, vídeos i informació a: www.matarovalors.cat 
facebook/matarovalors - @matarovalors - youtube.com/matarovalors

seTemBre

Tot individu es construeix la seva personalitat 
però també el precedeix: una família, un gènere, 
una història... Elements que cal conèixer, 
respectar i, si és necessari, reivindicar.

Identitat

www.matarovalors.cat
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setembre Impulsa Amb el suport de

diJous 18 / 19h

ConFerÈnCia
sala aCTes FundaCiÓ iluro

la malaltia d’alzheimer 
i la qualitat de vida: són 
incompatibles? 
Conferència a càrrec del Dr. ramon Cristòfol Allué, 
director de l’Àmbit sociosanitari del Consorci 
sanitari del maresme i Cap del servei de Geriatria 
de l’Hospital de mataró.
organitza: as. Familiars d’alzheimer del maresme

diJous 18 / 19h

ConFerÈnCia
Can PalaueT

Puig i Cadafalch: construir 
Catalunya mitjançant l’educació
Conferència a càrrec del Josep González Agàpito, 
president de la secció de Filosofia i Ciències 
socials de l’Institut d’estudis Catalans (IeC) sobre 
la relació entre Josep Puig i Cadafalch i l’educació.
organitza: as. d’amics de Josep Puig i Cadafalch

diJous 18 / 19:30

eXPosiCiÓ
aTeneu FundaCiÓ iluro

mostra sant lluc per l’art

enguany el tema de la mostra Col·lectiva sant Lluc 
per l’Art és la identitat. totes les obres exposades 
giraran entorn aquesta temàtica. L’exposició, que es 
podrà veure fins el 2 de novembre, s’inaugurarà el 
18 de setembre amb una conferència sobre la identitat 
i l’art a càrrec de l’escultor manuel Cusachs. 
organitza: associació sant lluc per l’art

dissaBTe 20 / ToT el dia

a diversos indreTs

dia de sensibilització sobre  
la malaltia d’alzheimer
Durant tot el dia, l’Associació de Familiars de malalts 
d’Alzheimer del maresme (AFAm) estarà present 
a la Plaça santa Anna per informar i sensibilitzar 
sobre aquesta malaltia que anul·la la identitat de la 
persona. Fins a les dues del migdia també hi haurà 
taules informatives a la Pl. Peixateria, a la Pl. de les 
tereses i al C.C. mataró Parc. 
organitza: aFam

dimarTs 23/ 19h

ConFerÈnCia
CenTre d’arT Germans arenas

Puig i Cadafalch i els seus 
col·laboradors 
Conferència a càrrec d’esteve mach i bosch, 
president de l’Associació d’Amics de Josep Puig i 
Cadafalch. L’arquitecte i polític és el mataroní del 
passat amb qui ens fixem el mes de setembre per 
parlar del valor de la indentitat. 
organitza: as. d’amics de Josep Puig i Cadafalch

duranT el seTemBre

insCriPCions

vii mataró Camina per l’alzheimer
Aquesta caminada solidària tindrà lloc el 
diumenge 5 d’octubre, però les inscripcions es 
realitzaran durant el mes de setembre.
més informació: www.afamaresme.org

Fotografia els valors de mataró
Participa al concurs fotogràfic a través 
d’Instagram. Aquest mes concursaran les fotos 
etiquetades: #mataroidentitat. el guanyador rebrà 
entrades per un espectacle que tingui lloc a la 
ciutat. bases del concurs a: matarovalors.cat
organitza: as. de Fotògrafs Professionals / 
Projecte ‘mataró, ciutat de valors’ 

dimarTs 2 / 18h

hora del ConTe
BiBlioTeCa PomPeu FaBra

del peix al mico
Històries de nosaltres mateixos: perquè som com 
som, des dels orígens. A càrrec de Carles Alcoy.
organitza: Biblioteques de mataró

dimeCres 3 / 19h

Taula rodona
Casal les esmandies

sardana, identitat i valors
taula rodona amb la participació de Joaquim 
rucabado, president de les entitats sardanistes 
de Catalunya; m. Cristina Paniello, periodista 
del programa La Fàbrica d’m1tv; Jaume Nonell, 
estudiós del moviment sardanista, i Joan Gibert, 
autor de la lliçó magistral de sant Climent, Ciutat 
Pubilla. Acte moderat per Lluís Jubinyà, rapsoda i 
activista cultural.
organitza: avv Peramàs esmandies

dissaBTe 6 / 10:30h

visiTa
Casa Coll i reGàs

Portes obertes  
Casa Coll i regàs

Visita cultural àudio-
guiada que permet 
gaudir de l’obra més 
representativa de 
l’arquitecte Josep 
Puig i Cadafalch a 
mataró. entrada lliure. 
L’activitat es repetirà 
el diumenge 28 de 
setembre.
organitza: Fundació iluro

dilluns 8 / 17:30h

Taller
BiBlioTeCa FundaCiÓ iluro

les tradicions catalanes
els dies 8, 9 i 10 de setembre: activitats especials 
sobre la Diada de Catalunya a la biblioteca Popular 
de la Fundació Iluro.
organitza: Fundació iluro

dimeCres 10 / 18h

hora del ConTe
BiBlioTeCa anToni Comas

la maleta catalana
Per celebrar el tricentanari del 1714 obrirem  
la Maleta catalana, on trobarem històries de 
diversos indrets del nostre país. també cantarem  
i escoltarem poemes del nostre territori. A càrrec 
de Gisela Llimona.
organitza: Biblioteques de mataró

dissaBTe 13 / 18:00

eXhiBiCiÓ
Plaça sanTa anna

les danses tradicionals 
i els seus valors

exhibició de diversos balls tradicionals catalans, 
ballada de sardanes i explicació dels valors que 
aquests representen amb la participació de 
l’Agrupació sardanista santa Anna, Associació 
Cultural i d’esbarjo mestre del Gai saber, 
AVV Peramàs esmandies, Colles sardanistes 
repuntejant, Dansaires d’Iluro i la Cobla Iluro.
organitza: ‘mataró, ciutat de valors’ i les colles 
participants
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podrà veure fins el 2 de novembre, s’inaugurarà el 
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i l’art a càrrec de l’escultor manuel Cusachs. 
organitza: associació sant lluc per l’art

dissaBTe 20 / ToT el dia

a diversos indreTs

dia de sensibilització sobre  
la malaltia d’alzheimer
Durant tot el dia, l’Associació de Familiars de malalts 
d’Alzheimer del maresme (AFAm) estarà present 
a la Plaça santa Anna per informar i sensibilitzar 
sobre aquesta malaltia que anul·la la identitat de la 
persona. Fins a les dues del migdia també hi haurà 
taules informatives a la Pl. Peixateria, a la Pl. de les 
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vii mataró Camina per l’alzheimer
Aquesta caminada solidària tindrà lloc el 
diumenge 5 d’octubre, però les inscripcions es 
realitzaran durant el mes de setembre.
més informació: www.afamaresme.org

Fotografia els valors de mataró
Participa al concurs fotogràfic a través 
d’Instagram. Aquest mes concursaran les fotos 
etiquetades: #mataroidentitat. el guanyador rebrà 
entrades per un espectacle que tingui lloc a la 
ciutat. bases del concurs a: matarovalors.cat
organitza: as. de Fotògrafs Professionals / 
Projecte ‘mataró, ciutat de valors’ 
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hora del ConTe
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organitza: Biblioteques de mataró

dimeCres 3 / 19h

Taula rodona
Casal les esmandies
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del programa La Fàbrica d’m1tv; Jaume Nonell, 
estudiós del moviment sardanista, i Joan Gibert, 
autor de la lliçó magistral de sant Climent, Ciutat 
Pubilla. Acte moderat per Lluís Jubinyà, rapsoda i 
activista cultural.
organitza: avv Peramàs esmandies

dissaBTe 6 / 10:30h

visiTa
Casa Coll i reGàs

Portes obertes  
Casa Coll i regàs

Visita cultural àudio-
guiada que permet 
gaudir de l’obra més 
representativa de 
l’arquitecte Josep 
Puig i Cadafalch a 
mataró. entrada lliure. 
L’activitat es repetirà 
el diumenge 28 de 
setembre.
organitza: Fundació iluro

dilluns 8 / 17:30h

Taller
BiBlioTeCa FundaCiÓ iluro

les tradicions catalanes
els dies 8, 9 i 10 de setembre: activitats especials 
sobre la Diada de Catalunya a la biblioteca Popular 
de la Fundació Iluro.
organitza: Fundació iluro

dimeCres 10 / 18h

hora del ConTe
BiBlioTeCa anToni Comas

la maleta catalana
Per celebrar el tricentanari del 1714 obrirem  
la Maleta catalana, on trobarem històries de 
diversos indrets del nostre país. també cantarem  
i escoltarem poemes del nostre territori. A càrrec 
de Gisela Llimona.
organitza: Biblioteques de mataró

dissaBTe 13 / 18:00

eXhiBiCiÓ
Plaça sanTa anna

les danses tradicionals 
i els seus valors

exhibició de diversos balls tradicionals catalans, 
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aquests representen amb la participació de 
l’Agrupació sardanista santa Anna, Associació 
Cultural i d’esbarjo mestre del Gai saber, 
AVV Peramàs esmandies, Colles sardanistes 
repuntejant, Dansaires d’Iluro i la Cobla Iluro.
organitza: ‘mataró, ciutat de valors’ i les colles 
participants
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setembre Impulsa Amb el suport de

diJous 18 / 19h

ConFerÈnCia
sala aCTes FundaCiÓ iluro

la malaltia d’alzheimer 
i la qualitat de vida: són 
incompatibles? 
Conferència a càrrec del Dr. ramon Cristòfol Allué, 
director de l’Àmbit sociosanitari del Consorci 
sanitari del maresme i Cap del servei de Geriatria 
de l’Hospital de mataró.
organitza: as. Familiars d’alzheimer del maresme

diJous 18 / 19h

ConFerÈnCia
Can PalaueT

Puig i Cadafalch: construir 
Catalunya mitjançant l’educació
Conferència a càrrec del Josep González Agàpito, 
president de la secció de Filosofia i Ciències 
socials de l’Institut d’estudis Catalans (IeC) sobre 
la relació entre Josep Puig i Cadafalch i l’educació.
organitza: as. d’amics de Josep Puig i Cadafalch

diJous 18 / 19:30

eXPosiCiÓ
aTeneu FundaCiÓ iluro

mostra sant lluc per l’art

enguany el tema de la mostra Col·lectiva sant Lluc 
per l’Art és la identitat. totes les obres exposades 
giraran entorn aquesta temàtica. L’exposició, que es 
podrà veure fins el 2 de novembre, s’inaugurarà el 
18 de setembre amb una conferència sobre la identitat 
i l’art a càrrec de l’escultor manuel Cusachs. 
organitza: associació sant lluc per l’art

dissaBTe 20 / ToT el dia

a diversos indreTs

dia de sensibilització sobre  
la malaltia d’alzheimer
Durant tot el dia, l’Associació de Familiars de malalts 
d’Alzheimer del maresme (AFAm) estarà present 
a la Plaça santa Anna per informar i sensibilitzar 
sobre aquesta malaltia que anul·la la identitat de la 
persona. Fins a les dues del migdia també hi haurà 
taules informatives a la Pl. Peixateria, a la Pl. de les 
tereses i al C.C. mataró Parc. 
organitza: aFam

dimarTs 23/ 19h

ConFerÈnCia
CenTre d’arT Germans arenas

Puig i Cadafalch i els seus 
col·laboradors 
Conferència a càrrec d’esteve mach i bosch, 
president de l’Associació d’Amics de Josep Puig i 
Cadafalch. L’arquitecte i polític és el mataroní del 
passat amb qui ens fixem el mes de setembre per 
parlar del valor de la indentitat. 
organitza: as. d’amics de Josep Puig i Cadafalch

duranT el seTemBre

insCriPCions

vii mataró Camina per l’alzheimer
Aquesta caminada solidària tindrà lloc el 
diumenge 5 d’octubre, però les inscripcions es 
realitzaran durant el mes de setembre.
més informació: www.afamaresme.org

Fotografia els valors de mataró
Participa al concurs fotogràfic a través 
d’Instagram. Aquest mes concursaran les fotos 
etiquetades: #mataroidentitat. el guanyador rebrà 
entrades per un espectacle que tingui lloc a la 
ciutat. bases del concurs a: matarovalors.cat
organitza: as. de Fotògrafs Professionals / 
Projecte ‘mataró, ciutat de valors’ 

dimarTs 2 / 18h

hora del ConTe
BiBlioTeCa PomPeu FaBra

del peix al mico
Històries de nosaltres mateixos: perquè som com 
som, des dels orígens. A càrrec de Carles Alcoy.
organitza: Biblioteques de mataró

dimeCres 3 / 19h

Taula rodona
Casal les esmandies

sardana, identitat i valors
taula rodona amb la participació de Joaquim 
rucabado, president de les entitats sardanistes 
de Catalunya; m. Cristina Paniello, periodista 
del programa La Fàbrica d’m1tv; Jaume Nonell, 
estudiós del moviment sardanista, i Joan Gibert, 
autor de la lliçó magistral de sant Climent, Ciutat 
Pubilla. Acte moderat per Lluís Jubinyà, rapsoda i 
activista cultural.
organitza: avv Peramàs esmandies

dissaBTe 6 / 10:30h

visiTa
Casa Coll i reGàs

Portes obertes  
Casa Coll i regàs

Visita cultural àudio-
guiada que permet 
gaudir de l’obra més 
representativa de 
l’arquitecte Josep 
Puig i Cadafalch a 
mataró. entrada lliure. 
L’activitat es repetirà 
el diumenge 28 de 
setembre.
organitza: Fundació iluro

dilluns 8 / 17:30h

Taller
BiBlioTeCa FundaCiÓ iluro

les tradicions catalanes
els dies 8, 9 i 10 de setembre: activitats especials 
sobre la Diada de Catalunya a la biblioteca Popular 
de la Fundació Iluro.
organitza: Fundació iluro

dimeCres 10 / 18h

hora del ConTe
BiBlioTeCa anToni Comas

la maleta catalana
Per celebrar el tricentanari del 1714 obrirem  
la Maleta catalana, on trobarem històries de 
diversos indrets del nostre país. també cantarem  
i escoltarem poemes del nostre territori. A càrrec 
de Gisela Llimona.
organitza: Biblioteques de mataró

dissaBTe 13 / 18:00

eXhiBiCiÓ
Plaça sanTa anna

les danses tradicionals 
i els seus valors

exhibició de diversos balls tradicionals catalans, 
ballada de sardanes i explicació dels valors que 
aquests representen amb la participació de 
l’Agrupació sardanista santa Anna, Associació 
Cultural i d’esbarjo mestre del Gai saber, 
AVV Peramàs esmandies, Colles sardanistes 
repuntejant, Dansaires d’Iluro i la Cobla Iluro.
organitza: ‘mataró, ciutat de valors’ i les colles 
participants
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2014: Cada mes, un valor

Mataró, ciutat de valorsJosep Puig i Cadafalch
el PersoNatGe històric del Mes

Ja de jove Josep Puig i Cadafalch (1867-1956) va 

mostrar consciència nacional i interès per la his-

tòria. el 1883 va començar a estudiar arquitectura 

a l’escola Provincial de Barcelona i un any més 

tard va entrar a Belles arts. la influència del juris-

ta i poeta Terenci Thos i Codina, un altre mataro-

ní, el feren implicar aviat en política.

Curiosament, un cop doctorat, la primera feina 

que va tenir va ser en una acadèmia que va muntar 

amb Pompeu Fabra. Experiència que va durar poc 

perquè el 1892 va començar a exercir com a arqui-

tecte municipal de Mataró. Avui la seva faceta ar-

quitectònica és la més coneguda. Puig era un 

home preocupat per aspectes relatius al desenvo-

lupament social i el paper que el territori podia ju-

gar en aconseguir-ho. Com a arquitecte local va 

desenvolupar la xarxa de clavegueram, la restau-

ració de la creu de terme, va treballar l’edifici del 

Rengle, va dissenyar l’encoixinat del sostre de la 

sala de Plens de l’Ajuntament i, a la ciutat, va cons-

truir edificis com la Casa Coll i Regàs, la botiga La 

Confiança o la Casa Parera. Posteriorment un  

llegat més gran deixaria a Barcelona, tant a nivell  

urbanístic -obertura de la Via Laietana, projecte 

de reforma de la Plaça Catalunya, reforma de 

l’àrea de Montjuïc per allotjar l’Exposició de 

1929- com en construccions privades, algunes ja 

amb tocs noucentistes, com la Casa Amatller, la 

Casa de les Punxes o el Palau Macaya.

Igual d’esplèndida va ser la seva carrera política. 

El 1901 va ser escollit regidor a l’Ajuntament de 

Barcelona; el 1907 diputat a les Corts Espanyoles 

i finalment, el 1917, president de la Mancomunitat 

de Catalunya. En aquest càrrec va crear institucions 

que donarien caràcter intel·lectual al projecte 

d’identitat catalana: el Servei Meteorològic de 

Catalunya, la Biblioteca de Catalunya, el Museu 

d’Arqueologia, la Biblioteca de Catalunya, la Junta 

de Museus de Barcelona o l’Institut d’Estudis 

Catalans. 

A l’estranger, però, Puig i Cadafalch serà recone-

gut com un gran expert i conservador del romànic, 

estil també molt arrelat al país i a la història, que 

juntament amb l’art, constitueixen els puntals 

del llegat d’aquest intel·lectual mataroní.

Aquest mataroní va ser molt polifacètic: arquitecte, 
historiador, arqueòleg i polític. Diferents perfils però un 
únic objectiu: defensar un ideari de país i treballar amb la 
voluntat de veure’l recuperat en tots els seus terrenys.

més actes, vídeos i informació a: www.matarovalors.cat 
facebook/matarovalors - @matarovalors - youtube.com/matarovalors

seTemBre

Tot individu es construeix la seva personalitat 
però també el precedeix: una família, un gènere, 
una història... Elements que cal conèixer, 
respectar i, si és necessari, reivindicar.

Identitat

www.matarovalors.cat
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Dates: 
Dimarts 2 setembre

Hora: 
20:30h

Lloc: 
Biblioteca Pompeu 
Fabra (Pl. Occitània, 
s/n. Mataró)

Preu: 
Entrada lliure

My Wrong Pleasures,
Capvespre a la pompeu Fabra

El ritme d’actes culturals a la ciutat 
recupera a poc a poc pulsacions a 
partir d’aquest cap de setmana fi-
nal d’agost i agafa embranzida per 
encarar el setembre. Bona mostra 
d’això és el retorn a la programació 
del cicle ‘Capvespres als Jardinets’, 
un cicle que programa a la Biblio-
teca Pompeu Fabra diferents con-
certs, xerrades i activitats aprofi-
tant la bonança meteorològica. A la 
vegada, l’ambient propici, permet 
una interactuació més directa entre 
artistes i públic fent molt còmode 
i recomanable el petit format amb 
què s’apropa l’obra d’artistes locals 
amb un públic que no acostuma a 
ser el seu habitual. Dimarts dia 2 

ACTES

guia culturalguia cultural

Música  

Barcelona gospel 
Messengers
Concert del cor de gospel, dins del 23è 
Festival de Jazz d’Arenys de Mar. 
Divendres 23 agost l 22:30h l Pati del 
Xifré (C. Auterive, s/n. Arenys de Mar) l 
Entrada: 7e.

Tast de Jazz
3r Festival de jazz a Torre Llauder. Ga-
briel Amargant Quintet, una formació 
de joves talents del jazz de casa nos-
tra. Terrassa Hot Jazz Band, inspirats 
en la música de Nova Orleans.
Diumenge 31 agost l 19h l Vil·la roma-
na de Torre Llauder (Mataró) l Entrada: 
12e. Entrada + sopar: 20e.

nòmada Trio
Concert de versions de jazz, funk, 
soul, i temes propis. Noemí Sil.lah: 
Trompeta i veu. Mariona Xiberta: Baix. 
David Xiberta: Ukelele i veu.
Diumenge 31 agost l 20h l Platja de la 
Picòrdia (Arenys de Mar)

TeaTre i Dansa

cinema a la fresca: “Barry 
lyndon”
Projecció de la pel·lícula dirigida per 
Stanley Kubrick. Pel·lícula històrica 
basada en la novel·la de William 
Makepeace Thackeray, ambientada en 
la societat anglesa del segle XVIII.
Divendres 5 setembre l 21:30h l Pati 
del Cafè Nou (Mataró)

inFanTil

Hora del conte 
Narració del conte “El país de les 
puces”, a càrrec de Lídia Clua.
Dissabte 30 agost l 11,30h l Bibliote-
ca Pública Antoni Comas (Mataró) 

empedrat de contes 
Narració del conte “Del peix al mico”, 
a càrrec de Carles Alcoy.
Dimarts 2 setembre l 18h l Biblioteca 
Pompeu Fabra (Pl. Occitània. Mataró)

empedrat de contes 
Narració del conte “Míriam, de 
somiatruites a rodamón”, a càrrec de 
Tururuth.
Dimecres 3 setembre l 18h l Biblioteca 
Pública Antoni Comas (Mataró) 

www.totmataro.cat/agenda

serà el torn del grup My Wrong Ple-
asures, que presenta  el seu tercer 
disc Periscope.

Les seves cançons han estat gra-
vades en directe a l’estudi Nautilus 
d’Arenys de Mar, sota el comanda-
ment d’Iban Puigfel, membre del 
grup ‘indie’ The Unfinished sim-
pathy. El nou àlbum conté cançons 
capturades en viu i sense artifici que 
polaritzen dues de les grans influèn-
cies del grup, el rock i el soul. És 
en aquest àmbit on se senten més 
còmodes els tres membres de My 
Wrong Pleasures que despullaran 
la seva obra més recent. Integren el 
grup Nico Canet, Sito Serra i Xavier 
Patau.

‘la bella adormida’
Espectacle de fires. Marc Abril dirigeix, 
tretze anys després, aquesta adaptació 
del clàssic de Charles Perrault amb 
moltes novetats a l’apartat tècnic.
Diumenge 25 maig l 18:30h l Sala 
Cabanyes (La Riera, 110. Mataró) l Pla-
tea: 12e. Amfiteatre: 10e. També dies: 
1, 7, 8, 9, 14, 15, 21 i 22 de juny.

www.totmataro.cat/agenda
méS INFOrmACIó

https://www.youtube.com/watch?v=nnYMBz2ewlM
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els dijous a la Biblio
Narració del conte “El drac que 
canviava de conte cada cop que 
esternudava”.
Dijous 4 setembre l 17:30h l Bibliote-
ca Fundació Iluro (Mataró). 

Descobrim la biblioteca
Activitat infantil per a conèixer la 
Biblioteca. A partir de 7 anys. 
Cada dijous d’agost l 18h l Biblioteca 
Antoni Comas (Mataró)

sarDanes

Ballada de sardanes
Ballada de sardanes amb la cobla 
Costa Daurada. Dins els actes de la 
Serenata del Carrer Sant Ramon.
Dissabte 30 agost l 19:30h l Carrer 
Sant Ramon (Mataró)

xerraDes i lliBres

els valors de la sardana
Xerrada a càrrec de Joaquim Rucaba-
do, M. Cristina Paniello, Jaume Nonell 
i Joan Gibert. Presentada i moderada 
per Lluís Jubinyà.
Dimecres 3 setembre l 19h l Les 
Esmandies Casal de Barri (Rda. O’Don-
nell, 94. Mataró)

ruTes i VisiTes

ruta del Mar
La història marítima i naviliera de 
Mataró, l’entorn natural de la costa, i 
també els personatges històrics de la 
ciutat relacionats amb el mar.
Dissabte 30 agost l 19h l De l’Ermita 
de Sant Simó al Port l Gratuït

un tast d’art a ca l’arenas
Visita guiada a Ca l’Arenas, la casa on 
va viure el pintor Jordi Arenas i a les 
exposicions temporals. 
Diumenge 31 agost l 18h l Ca l’Are-
nas, Centre d’Art del Museu de Mataró 
(c/ Argentona, 64)

cursos

Tallers a les esmandies
1r trimestre (d’octubre a desembre). 
Cursos de Belles arts i artesania, 
Fotografia, Informàtica, Idiomes, 
Música, Teatre i Dansa, Cuidem el cos 
i la ment. 
Les Esmandies - Casal de Barri (Ronda 
O’Donnell, 94). Inscripcions: de 18 
a 21h. Tel.93.757.88.57. casal@
peramas-esmandies.cat. Inscripcions: 
de l’1 al 19 de setembre. 

espai patrocinat per

TAST DE JAZZ

3r Festival de jazz a Torre Llauder. 
Quintet liderat per Susana Sheiman, una 
de les veus més personals i reconegu-
des del jazz estatal. Oferiran un concert 
que combina estàndards amb melodies 
conegudes.

“Open Gate Concept”

Divendres 29 agost l 21h l Vil·la 
romana de Torre Llauder (Mataró) l 
Entrada: 12e. Entrada + sopar: 20e.

Projecció d’una pel·lícula muda de 
Buster Keaton, amb acompanyament 
musical en directe, música pròpia i 
adaptada a les imatges. Festival de 
Música a la Gruta.

CINEmA I mÚSICA

‘El maquinista de la general’ 
amb Quartet New Age

Dissabte 30 d’agost l 22h l Gruta de 
Lourdes (Parc de Lourdes, Arenys de 
Munt) l Entrada: 2e.



FesTes i Fires

serenata del carrer sant 
ramon
DIVENDRES 29: 18h, mini cercavila 
gegantera. 22h, pregó de la Serenata 
amb José Manuel López (portaveu del 
PP a Mataró). 22,30h al Casal de la 
Gent Gran Les Santes-Escorxador, grup 
playback show “Orquidia”.
DISSABTE 30: 8,30h, despertar soro-
llós. 12h, 16è concurs de dibuix. 17h, 
viatge al c. Sant Ramon amb moto 
Sidecar. 18h, Ball per a petits i grans 
amb “Grup Plàstics” i gran xocolatada. 
19:30h, ballada de sardanes amb 
la cobla Costa Daurada”. 22h, sopar 
de germanor. 24h, gran ball de festa 
major amb “Frankie Show”. 
DIUMENGE 31: 10h, missa en honor al 
patró St. Ramon. 17h, 3r torneig de 
Tennis Taula. 17,30h, teatre de titelles 
“Muchis”. Fi de festa.  
Del 28 al 31 d’agost l Carrer Sant 
Ramon (Mataró)

Festes del barri les santes - 
escorxador (Mataró)
DIVENDRES 29: 19h, Inici de festa, 
Recorregut pels carrers del barri amb 
en Pasqual i els Capgrossos. 20h, 
Correfoc infantil. A càrrec dels Diables 
del Basilisc, el Dragalió i la Mome-
roteta. 21h, pregó d’inici de festa a 
càrrec del sr. Enric González. 21:30h, 
“xupinazo”. 22h: sopar de germanor. A 
continuació, Disco mòbil. DISSABTE 30: 
De 10 a 14h, mercat solidari de sego-
na mà. 10:30h, jocs infantils. 11:30h, 
contacontes a la Biblioteca Antoni Co-
mas. 12,30h, xeringada pels menuts. 
17h, 2n concurs infantil-juvenil “Tu sí 
que moles!!!!”. 17h, vine a conèixer la 
cultura musulmana. 19h, masterclass 
de zumba. 21:30h, sopar de festa ma-
jor, a càrrec del Restaurant Capgros-

sos. Música amb la Disco mòbil Nat 
Team. DIUMENGE 31: 10h, plantada i 
cercavila amb el gegant “Pasqual” i 
altres colles. 12h, 2n concurs caní. 
13h: vermut a la fresca. 13:30h, 
actuació en directe de les cheerleaders 
“junior”. 18h, actuació del mag “Adan 
Xou”. 19:30h, xocolatada pels més 
petits. 20h, havaneres amb el grup 
“Vallparadís” i rom cremat. “Xupinazo” 
de fi de festa.

Festa Popular del Barri de 
cirera (Mataró)
DISSABTE 30: 8h, III Torneig 12 hores 
de futbol A7 de veterans. 9h, 1r Rally 
fotogràfic. 10h, concurs de dibuix 
infantil. 11,30h, concentració per la 
caravana de vehicles. 12h, rua amb 
tots els cotxes decorats. 17:30h, 
prepara’t per la cercavila, taller de 
capgrossos 18:30h, cercavila de 
gegants. 20h, inauguració oficial de la 
Festa. 21h, ball de gitanes. 21:30h, 
correfoc. 22:30h, macrofesta, nit de 
ball i discomòbil. DIUMENGE 31: 8:30h 
pl. Antonio Machado, matinades. 10h, 
xocolatada infantil. 11h CEIP Cirera, 
circuit d’inflables. 16h, espectacle, 
animació i activitats infantils. 21,30h, 
gran espectacle de variettés “Toni 
Rovira i Tú”. DILLUNS 1: 18h, torneig 
futbol sala. 20h, VIII Campionat de 
Quatrola. 20:30h, torneig d’escacs. 
DIMARTS 2: 18h, torneig futbol sala. 
20h, VIII Campionat de Quatrola. 
20:30h, torneig d’escacs. 20,30h, es-
pectacle gimnàstica de manteniment. 
21:15h, espectacle musical a càrrec 
del grup “Les matinades de Cirera”. 
DIMECRES 3: 18h, exhibició futbol 
sala femení. 20:30h, XXIV Torneig 
d’escacs. 20:30h, masterclass Danza 
a tu Aire. DIJOUS 4: 9h, XVII Torneig de 
Petanca. 18h, Taller de fang. 20:30h, 
XXIV Torneig d’Escacs. 21h, Sainete 
Cómico a càrrec de la Cia. de Teatre 

EPMA. 21:45h, cinema a la fresca 
“Tres bodas de más”. DIVENDRES 5: 
18h, jocs gegants (per a totes les 
edats). 20h, XXIV Torneig d’escacs. 
21:30h, Cirera Rock, XXIII concurs de 
música jove. 21:30h, havaneres amb 
Son de l’Habana. Rom i botifarrada. 
0:30h, concert de música jove amb el 
grup “SeventySeven”. DISSABTE 6: 9h, 
trobada de plaques de cava. 11:30h, 
gimcana infantil. 17h, curs-gimcana 
infantil de bicicletes i patinets. 17h, 
recollida d’aliments Creu Roja. 18h, 
jocs de taula amb el grup de rol 
Banshee Errante. 18:30h, concurs 
de disfresses. 19:30h, espectacle 
infantil. 19:30h, sardinada popular. 
20h, premis Rally fotogràfic. 21:30h, 
exhibició balls de saló. 23h, Balls de 
saló amb Platinum. DIUMENGE 7: 7h, 
XX Marxa a peu a la Font del mal Pas. 
8:30h, XVIII Torneig de Bàsquet 3x3. 
11h, Jocs d’Aigua. 11:30h, missa ro-
ciera. 12:30h, xeringada. 14h, potage 
rociero. 17h, recollida d’aliments Creu 
Roja. 17h, “demostra el que vals” 
infantil. 19h, lliurament de premis. 
20h, balls regionals. 21:30h, Aires del 
Sur amb l’actuació de Carlos Vargas. 
23h, Focs Artificials. 

Mercat de la il·lusió
FIra-mercat solidari, venda d’ob-
jectes de segona mà. Ho organitza: 
Associació Arenyenca d’Ajuda contra 
el Càncer.
Dies 30 i 31 d’agost l 10h l Sala Poli-
valent del C.C.Calisay (Riera Pare Fita, 
31. Arenys de Mar)
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 Per enviar informació 

email:agenda@totmataro.cat
oficina: al C/ Xammar, 11 

S’adrecen tant a aquells que vulguin 
endinsar-se per primer cop en l’àmbit 
de les arts escèniques com a aquells 
joves que veuen en el teatre i la dansa 
una possible sortida professional enca-
minant-los cap als estudis superiors.

CurSOS TEATrE 2014/15

Aula de Teatre Mataró

Aula de Teatre (c. de Juan Meléndez 
Valdés, 2. Mataró) l tel. 937 570 873. 
Preinscripcions nous alumnes: Del 8 
al 26 de setembre.

FESTES DE BArrI

Com és tradicional a Mataró, a finals 
d’agost se succeeixen un seguit de 
festes populars per tancar l’estiu: la 
Serenata del Carrer Sant Ramón, les 
Festes del Barri Les Santes-Escorxador 
i les Festes del Barri de Cirera. Totes 
elles, amb cercaviles, música, activitats 
infantils, espectacles, havaneres, etc. 

Tancament festiu de l’estiu

Del 29 d’agost al 7 de setembre

 CLICA i omple el formulari

http://www.totmataro.cat/informeu-nos-d-un-nou-acte
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“Portes et Fenêtres” 
Exposició de fotografies de Maite 
Fernández.
Original - Espai d’Artesans (Pl. Angel 
Guimerà, 4. Vilassar de Mar) l Fins al 
6 de setembre. 

Art a les Hamaques
De Sitges a Canet.
Estudi Tenas 1694 (c/ Bonaire, 7. 
Canet de Mar) l Inauguració: divendres 
29 agost a les 20h. Fins al 14 de 
setembre. 

Ca l’Arenas. Centre d’art 
del Museu de Mataró (c/ 
Argentona, 64. Mataró). 
· Modernitat en temps difícils (2a part).
1r pis l Fins al 28 de setembre.
Moisès Vilèllia / Antoni Tàpies: Aire i 
terra.
Sala 1 i Galeria l Fins al 28 de 
setembre. 
David Bestué. 00.00h
Sala 2 l Fins al 28 de setembre.

Fons d’art de l’Associació 
Exposició d’obres del fons d’art de 
l’Associació Sant LLuc per l’Art.
Sala de l’Associació Sant Lluc - Casal 
Nova Aliança (c/ Bonaire, 25. Mataró) l 
Fins al 30 de setembre.

La Capella dels Dolors, 
una cruïlla artística
Projecte expositiu del Pintor Antoni 
Viladomat (1678-1755).
Museu Arxiu Santa Maria (C. Beata Ma-
ria, 3. Mataró) l Fins al 2 de novembre.

‘Toni Vidal retrata la 
cultura catalana dels 
setanta’ 
Fundació Palau (Carrer Riera, 54. Cal-
des d’Estrac) l Fins al 12 d’octubre.

Carles Maymó
Exposició de pintura.
Biblioteca Municipal Ernest Lluch i 
Martín (Sta.Eulàlia, 66-80. Vilassar de 
Mar) l De l’1 al 27 setembre.

“Seny i rauxa a Les 
Santes” 
Exposició col·lectiva amb llenguatges 
artístics dispars, una mirada oberta a 
les tradicions catalanes. 
La Destil·leria Espai Cultural (Camí Ral, 
282. Mataró) l Fins al 7 d’octubre.

Mataró fa recerca sobre
el canvi climàtic 
Seguiment dades de l’estació meteoro-
lògica i mesurador del CO2 atmosfèric.
Can Serra (El Carreró, 17. Mataró). 
Exposició permanent.

‘Viatjant per l’espai’
Exposició d’obra recent de l’artista 
argentoní Llucià González Viza.  
Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes 
Tècnics (Pl/ d’en Xammar, 2. Mataró) l 
Inauguració: divendres 5 de setembre 
a les 19h. Del 5 al 27 de setembre.

Joan Vila “D’Ivori”
Exposició de dibuixos i il·lustracions 
de Joan Vila “D’Ivori” (Barcelona, 
1890-1947).
Museu Arxiu Can Caralt (Crtra. de 
Sant Vicenç, 14. Sant Andreu de 
Llavaneres) l Inauguració: divendres 
5 setembre a les 19:30h. Fins el 12 
d’octubre. 

 Per enviar informació 

email: agenda@totmataro.cat
oficina: al C/ Xammar, 11. Mataró

Museu del Càntir (Plaça de 
l’Església, 9. Argentona) l  Fins al 14 
de setembre.  

exposició col·lectiva

Gundi Dietz: Magic Skin - 
Porcelain Sculptures

Exposició de figures de porcellana de 
l’artista i ceramista vienesa Gundi Dietz, 
amb gran prestigi a tot Europa, Àsia i els 
EUA. Fira Internacional del Càntir.

facebook.com/totmataro
L’actualitat de Mataró al Facebook!

 CLICA i omple el formulari

https://www.facebook.com/totmataro
http://www.totmataro.cat/informeu-nos-d-un-nou-acte


UDP. Casal de gent gran 
Les Santes-Escorxador. 
c/ Floridablanca, 118. Mataró. Telf: 
93.790.36.72. 
• Excursions: Del 15 al 19 de setem-
bre, sortida a l’Horta de Sant Joan. • 
Sopar-Ball, penúltim dissabte de cada 
mes, a les 20,30h. • Tai-Txi (Dilluns i 
dimecres matí). • Mandales (Dimarts). 
• Ganxet, mitja i puntes de coixí 
(Dilluns). • Targeteria i manualitats 
(Dimecres). • Exercicis de relaxació 
(Dimarts i divendres). • Petanca (Di-
lluns, dimarts, dimecres i divendres). • 
Art Floral (Divendres). • Bingo (Dijous). 
• Ping-pong (Dimarts i divendres matí). 
• Informàtica (dilluns, dimarts i diven-
dres). • Jocs de taula.

Associació de gent gran la 
Gatassa. Av. de La Gatassa, 25. 
Mataró. Telf: 93.757.87.30.
• Excursions: Dijous 25 de setembre, 
excursió a la Vall d’en Bas, sortida a 
les 8h. Esmorzar i dinar a la Gleva. 
Preu persona: 39€. Diumenge 12 
octubre: excursió 6 dies a Penyiscola, 
hotel Papa Luna de 4 estrelles, 1a 
linea de mar. Preu per persona 289 
euros. • Ball cada dimecres a les 
16,30h, amb música seleccionada 
de CD, a la Sala del Bar. • Activitats: 
Pintura a l’oli. Puntes coixí. Coral. 
Petanca. Informàtica. Grup Play Back.

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. • 
Puntes de coixí, modisteria, country, 
balls de saló, pintura, dibuix, havane-
res, taller memòria, tai-txi, ioga, anglès 
i relaxació. Informàtica: powerpoint, 
photoshop i imatge digital. • Petanca i 
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. 
Música en viu. • Bingo, divendres de 
17 a 18h. • Sevillanes: dill 17,30 
a 19,30h. Manualitats: dill 15,30 
a 17,30h. Tai Txi: dill i dij 17,30 
a 19h. Patchwork: dimt 16 a 18h. 
Ball de saló: dimt 17,30 a 19h. 
Informatica: dij 10 a 11,30h. Català: 
dij 15,30-17,30h. Sardanes: dij 19 a 
20h. Ball de línia: div 18 a 19h.

gent grangent gran
www.totmataro.cat/gentgran
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Casal de gent gran de 
Cirera. Rda. Frederic Mistral, 3-5. 
Mataró.
• Ball, cada diumenge de 17 a 20h. • 
Català escrit i parlat (div.), Gimnàs-
tica (dilluns i dimecres), Informàtica 
(dilluns, dimarts, dimecres i dijous 
matí i tarda) Patchwork (divendres), 
Ioga (dilluns i dimecres), Ball en línia 
(dilluns), Country (dimecres) • Petan-
ca (de dilluns a divendres). Ple i ratlla 
(dimarts tarda). Jocs de taula: billar, 
cartes, domino (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.  

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

Gent Gran 1638.indd   1 27/08/14   12:51
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El camp del Cirera, sense llum perquè 
han robat la instal·lació  

SUCCESSOS
NOTÍCIA REDACCIÓ

El club només pot entrenar 
en franges diürnes en espera 
que es reposi l’enllumenat

ciutatciutat www.totmataro.cat/ciutat
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jugadors de la UD Cirera. Quan 
es  va reprendre l’activitat al Mu-
nicipal que utilitza aquest club, 
es van trobar amb la sorpresa que 
la instal·lació de tot l’enllumenat 
d’aquest cap de titularitat municipal 
havia estat sostreta. Els lladres hau-
rien aprofi tat les setmanes durant 
les quals el camp ha restat tancat 
per fer-se amb aquest material.

Després de la sorpresa inicial i de 
posar la situació en coneixement de 
l’Ajuntament i dels cossos policials, 
els equips de la UD Cirera s’han ha-
gut de repartir aquests primers dies 
de pretemporada les hores de llum 
diürna, ja que sense enllumenat és 
impossible mantenir l’activitat quan 
ja és fosc. Des de l’Ajuntament i el 
club esperen poder subsanar el cas 
i reinstal·lar l’enllumenat en els 
pròxims dies perquè la situació ac-
tual no s’allargui. 

El retorn als entrenaments d’aquest 
agost ha rebut amb una sorpre-
sa desagradable les desenes de 

c12 camp cirera.indd   1 27/08/14   17:18



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 /  93.796.50.58 (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    
Camí Ral, 110 / 93.790.43.69
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

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

farmàciesfarmàcies
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apunts psicològics

jaume patuel I puIG
pedapsicogog. psicoanalista 
psicòleg-psicoterapeuta

El món emocional, un curs especial 

  jpatuel@copc.cat

La contra de la Vanguardia del dia 4 
d’abril d’enguany afirmava que si els 
nens i nenes aprenien a identificar 
les seves emocions, a observar-
les i relativitzar-les, esdevindrien i 
serien més amos i mestresses de 
si mateixos i mateixes. Dit d’una 
altra forma, en tenir més control 
de si mateix/a, la vida és més fe-
liç, tranquil·la, serena. A més, les 
relacions es viuen amb més cordia-
litat i pau. 

Vist d’una altra forma. Si hi ha 
un sa control dels sentiments i 
emocions, la base del creixement 
personal és més forta i segura. La 
raó ha de conèixer-los, però els sen-
timents guien la vida. I les emocions 
són molt fortes, dures i poderoses. I 
a vegades poden amb un/a mateix/a. 
És la frase: És més fort que jo o su-
perior a mi.

Doncs bé, aquest curs serà un 
curs intensament emocional. Dues 
dates molt significatives i històri-
ques, com tantes d’altres: 11.9 
(memòria històrica) i 9.11 (dret 
humà universal: Decidir el futur d’un 
poble amb llibertat). Per a moltes 
persones les emocions pàtrides o 
patriòtiques, de pertinença, de pà-
tria, o sentit de país són molt clares. 
Sigui per dret de sang (generacions, 
encara que els avantpassats siguin 
emigrants), o dret de sòl (per viure 
o treballar a Catalunya). En altres 
persones pot haver-hi conflicte. 
Veure les columnes 1545-1558; 
1573-1574; 1591-1597). De forma 
particular la 1554. Emocions ambi-
valents. Un treball d’aclariment, per 
dur que sigui. Problema de mentali-
tats: Expansionista o de pacte. 

 Tot un treball de la ment hu-

mana per tal d’evitar fanatismes, 
tancaments mentals, violència de 
tot gènere. I la gran incapacitat 
d’acceptar la diferència en nom de 
la llei. Qui ha fet la llei? Certament, 
no divina sinó totalment humana, 
transitòria, temporal i d’interessos 
ben creats. 

La pertinença a una terra, a una 
llengua, a una cultura és un dret 
humà tant personal com col·lectiu. 
PER QUÈ TANTA POR I ANGOIXA 
A QUE UN POBLE PUGUI SENZI-
LLAMENT DECIDIR? Després vindrà 
quina mena de govern: Independèn-
cia, Federalisme, Confederalisme o 
Província d’una altra nació o estat. 
Però primer DECIDIR: MAJORIA 
D’EDAT D’UN POBLE. LA LLIBER-
TAT PROFUNDA DE CONSCIÈNCIA 
PERSONAL I COL·LECTIVA.

http://www.totmataro.cat/blocs/apunts-psicologics


  

Contractar una 
mainadera

Quan necessiteu contractar els 
serveis d’un cangur perquè es faci 
càrrec del vostre fi ll a casa vostra 
durant una llarga temporada és im-
portant que conegueu bé aquesta 
persona perquè formarà part del 
desenvolupament i creixement del 
vostre petit. 

Per això és important que li 
demaneu referències personals i 
professionals, i que les verifi queu 
amb els seus anteriors contracta-
dors. Si és possible, busqueu una 
persona amb experiència a l’hora de 
tenir cura de nens, que hagi estudiat 
puericultura i tingui coneixements 
de primers auxilis. Aquesta persona 
ha de ser algú que sàpiga resoldre 
diverses situacions domèstiques, 
com un ennuegament del nen, per 
exemple. Per això el millor és que 
li plantegeu situacions hipotètiques 
per veure com se’n sortiria. 

Quan entrevisteu les candidates, 
estaria bé que el vostre fi ll esti-
gués present per comprovar si hi 
ha feeling entre la mainadera i el 

AMIC

Educació

vostre petit. Un cop hàgiu escollit 
la mainadera heu de tenir-la a pro-
va durant almenys 15 dies sota la 
vostra supervisió per observar com 
es desenvolupa i corregir-li les coses 

que considereu que hauria de millo-
rar. Penseu que l’educació del vostre 
fi ll/a no la podeu deixar en mans de 
qualsevol. Es tracta de l’etapa més 
important de la seva vida.
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Un comissionat de Fort Lauderdale 
visita Mataró a mig agost   

El comissionat Dean J. Trantalis 
de Fort Lauderdale va visitar el 14 
d’agost la ciutat de Mataró. Fort 
Lauderdale és la ciutat de Flo-
rida agermanada amb la capital 
del Maresme des del passat mes 
de febrer. Tran-
talis va arribar  
a l’Ajuntament 
després de visi-
tar la biblioteca 
Antoni Comas i 
el local de la Co-
lla Castellera Capgrossos de Mataró. 
Després de l’Ajuntament, la comitiva 
es va dirigir al Museu de Mataró, la 
plaça Gran, on destaca el Rengle de 
l’arquitecte Josep Puig i Cadafalch i 
la basílica de Santa Maria, per aca-
bar a la Nau Gaudí.

Trantalis va dedicar la tarda a 
conèixer de prop el Port de Mataró 
i les instal·lacions del TecnoCam-
pus Mataró-Maresme, dos dels 
emplaçaments que tenen molt a 
veure amb alguns dels objectius de 
l’agermanament entre ambdues ciu-
tats: la recerca de sinergies entre els 
ports i clústers nàutics respectius i 
la col·laboració acadèmica entre ins-
titucions universitàries i de formació 
professional així com la internacio-
nalització i la innovació d’empreses.

A l’Ajuntament l’alcalde Joan 

PROMOCIÓ
NOTÍCIA REDACCIÓ

El Port i el TCM centren els 
àmbits d’entesa potencial 
entre les dues ciutats 

El Varador i el Callao, 
platges amb “Q” de 
qualitat turística 

Les platges del Varador i del Callao 
han renovat un any més la certifi -
cació de la marca ‘Q’ de Qualitat 
Turística que atorga l’Instituto para 
la Calidad Turística Española (ICTE), 
i que han obtingut ininterrompu-
dament des de 2010. La ‘Q’ de 
Qualitat Turística és un certifi cat que 
l’ICTE dóna a aquelles platges que 
compleixen uns determinats nivells 
de qualitat als serveis que presten 
als usuaris. L’obtenció d’aquest 
distintiu, que es visualitza a les pla-
tges certifi cades amb una bandera 
específi ca i als panells informatius 
situats al passeig Marítim, represen-
ta el reconeixement a la qualitat de 
les platges locals.                                                                                                      

Per obtenir aquest certifi cat, les 
platges han de reunir una sèrie 
de requisits, que són avaluats per 
una empresa d’auditoria externa. 
Una puntuació a partir de 6 indica 
conformitat amb el servei; entre el 
7 i 8, de satisfacció i entre el 9 i 
10, d’excel·lència. En el cas de les 
platges mataronines, que calquen 
els resultats una i altra, obtenen la 
màxima nota –un 10– en neteja i 
recollida de residus i manteniment i 
instal·lacions i equipaments i també 
una nota d’excel·lència, del 9,98, en 
seguretat i salvament per una banda 
i oferta d’oci per l’altra. 

 

TURISME
NOTÍCIA REDACCIÓ

La distinció destaca 
l’excel·lència en seguretat, 
neteja, instal·lacions i oci       

ciutatciutat www.totmataro.cat/ciutat
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Mora va voler agrair la visita del 
comissionat per tal de “com-
partir valors i oportunitats per 
créixer junts”. Mora va destacar que 
l’agermanament amb la ciutat de 
Fort Lauderdale signifi ca per a Ma-
taró “un pont de connexió amb els 
Estats Units i l’Amèrica del Sud” i 
la possibilitat que ambdues ciutats 
s’apropin i coneguin les seves po-

tencialitats. Tant 
l’alcalde com el 
comissionat van 
deixar palès les 
similituds de les 
dues ciutats com 
a ciutats de mar i 

la indústria que se’n deriva, així com 
l’interès a treballar plegats.

Visites d’empreses a Florida
Pel que fa a l’àmbit empresarial i 
universitari, Miquel Rey va men-
cionar en l’acte que tres empreses 
de la Incubadora del TCM han vi-
sitat parcs de recerca de la zona 
de Florida i una ja s’ha benefi ciat 
del programa d’internacionalització 
iniciant un pont empresarial entre 
ambdues ciutats. Quant a la part 
universitària, està previst que el 
pròxim estiu es puguin iniciar inter-
canvis estudiantils. El comissionat 
nord-americà va fi nalitzar la trobada 
destacant l’esforç de l’Ajuntament 
en portar a terme aquest agermana-
ment del qual se’n derivaran molts 
vincles de treball conjunt”. 

Dean J. Trantalis visita 
diferents equipaments 
i atractius de la ciutat

CEDIDA CEDIDA
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Per poder arribar a totes les butxa-
ques, Núvies d’Or té botigues a les 
capitals vallesana i maresmenca i 
també un ‘outlet’ a la ciutat de Gra-
nollers. D’aquesta manera abraça un 
ampli ventall de preus en tot el que 
es relaciona amb el món de la núvia: 
vestits, roba, tocats, vels, llenceria i 
roba interior.

El tracte personalitzat i professio-
nal és el que fa diferent Núvies d’Or 
d’altres establiments específics. 

Núvies d’Or és el nom que uneix tres 
establiments, dos a Granollers i un a 
Mataró, i que compta amb 40 anys 
d’experiència en el camp de moda 
nupcial. A Núvies d’Or s’hi pot tro-
bar tot el necessari per a les núvies 
i els nuvis pel dia del casament i 
ofereixen els seus productes i asse-
sorament en el procés de compra de 
tots els detalls que fan inoblidable 
el que ha de ser el dia més especial 
de la vida.

Tot en moda nupcial i a l’abast de totes les butxaques

MODA
PUBLIRREPORTATGE

publicitatpublicitat www.totmataro.cat
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L’experiència i bagatge permeten 
que les seves treballadores asses-
sorin la futura núvia i el futur nuvi 
per escollir aquells elements que 
més se li escauen, treballant amb 
primeres marques com Rosa Cla-
rá, Pronovias o Pepe Botella entre 
d’altres.

Les futures parelles estan en bo-
nes mans si confi en la seva imatge 
per a l’esperat dia del casament en 
Núvies d’Or. 
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l’aclamada “Incendis”, que dirigeix 
Oriol Broggi. La posada en escena 
que ha fet Broggi és molt diferent de 
tot allò que el director barceloní té 
acostumat a l’espectador, ja que ha 
apostat per treballar amb diferents 
recursos audiovisuals.

Pou, abans que a Barcelona
La temporada “Teatre i compromís” 
es tancarà el 23 de novembre amb 
“Prendre partit”, dirigida per Josep 
M. Pou. En aquesta obra de Ronald 
Harwood i amb Joel Joan i Josep 
M. Pou encapçalant el repartiment, 
el director trasllada l’espectador al 
Berlín del 1946 per explicar una his-
tòria basada en fets reals. “Prendre 
partit” aborda l’actitud vers el na-
zisme de qui va ser un dels millors 
directors d’orquestra alemanys de la 
seva generació, Wilhelm Furtwäng. 
Aquesta obra es podrà veure abans 
a Mataró que a Barcelona, on farà 
temporada. 

de les T de Teatre, dirigit i escrit 
per Pau Miró. L’actriu Carme Pla, 
de la companyia, ha explicat que 
és “una obra sobre la crisi dels 50, 
amb humor i realisme, en què una 
arqueòloga cleptòmana, una biòloga, 
una arquitecta i una mestra estan en 
un pis”. Les T de Teatre es posen 
per primer cop en mans d’un di-
rector i dramaturg a la vegada com 
Pau Miró.

De Manrique a Broggi 
El 25 d’octubre es presentarà un 
dels èxits més destacats del passat 
festival Grec de Barcelona, “La par-
tida”, dirigida per Julio Manrique. 
L’obra de Patrick Marber aprofi ta 
una partida de pòquer per parlar de 
temes que van més enllà del joc i 
ho fa amb un repartiment de luxe 
encapçalat per Ramon Madaula, 
Andreu Benito i Joan Carreras. El 
quart espectacle de la temporada és 
“Cels” de Wajdi Mouawad, autor de 

Mataró és terra de bons costums tea-
trals i el Teatre Monumental n’és el 
seu testimoni més clar. Ja fa temps 
que el nombre d’abonats fi xes se’n 
va més enllà de les 450 cadires 
ocupades, any rere any es bat el 
rècord en aquest sentit i la col·lecció 
de cromos amb el bo i millor de 
l’escena catalana és, temporada a 
temporada, una mica millor. El pri-
mer tram de programació d’aquest 
curs és, potser, el més potent dels 
darrers temps i portarà a Mataró al-
gunes de les propostes de més èxit 
dels darrers temps. Apuntin qui pas-
sarà pel Monumental: la companyia 
Camut Band, la companyia T de 
Teatre portant a escena un text de 
Pau Miró, Ramon Madaula dirigit per 
Julio Manrique, la companyia d’Oriol 
Broggi tornant a portar un text de 
Wajdi Mouawad o un duet amb Joel 
Joan i Josep Maria Pou dirigit per 
aquest darrer. Vist en perspectiva, 
un autèntic ‘dream team’. 

La temporada d’enguany rep el 
nom de “Teatre i compromís”, ja que 
amb la tria d’aquesta programació 
es pretén parlar de diverses formes 
de compromís i de comprendre, 
assimilar i compartir les coses que 
succeeixen quotidianament, i, alho-
ra, prendre consciència, refl exionar, 
fer pensar, etcètera. Després del 
primer espectacle de la temporada 
serà ‘Sonoritats’, un espectacle de 
dansa i claqué de la companyia Ca-
mut Band. El segon espectacle de 
la temporada serà “Dones com jo” 
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Manrique, Broggi, Pou i Joel Joan, al Monumental 
L’obra ‘Prendre Partit’ es podrà veure abans que a Barcelona i l’Aula de Teatre fa 30 anys

 30 anys d’Aula i tercer cicle ‘Fet a Mataró’

L’Aula celebra 30 anys de vida hi ho fa amb la novetat dels monogràfi cs 
de curta durada. Es tracta de diferents cursos de 4 a 5 mesos de dura-
da i que proposa temes tan diversos com el moviment i la composició 
escènica, teatre de cabaret, un recorregut per la màscara, aprendre a 
parlar en públic i Commedia dell’Arte, entre d’altres. També es va pre-
sentar una nova temporada del cicle Fet a Mataró, que aposta per donar 
l’oportunitat de treballar a Can Gassol. 6 companyies, majoritàriament 
amb artistes de la ciutat, faran residència a Can Gassol per mostrar 
posteriorment el nou espectacle o en algun cas un assaig obert. 
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poder’, va retornar l’èxit que la ca-
pital catalana li havia proporcionat, 
cantant el popular tema ‘Barcelona 
té molt poder’.

Els últims anys, Peret va reduir les 
aparicions públiques i la seva activi-
tat, tot i que no va desaparèixer dels 
escenaris. Per exemple, va participar 
en el disc d’homenatge a Joan Manel 
Serrat l’any 2006 o al de La Marató 
de TV3 el 2007. Alhora, també ha 
publicat els seus últims discs, com 
‘Que aixequi el dit’ o ‘Dels covards 
mai s’ha escrit res’. El mes de juny 
de 2013, Peret reafi rmava el seu 
compromís amb Catalunya en parti-
cipar en el ‘Concert per la Llibertat’, 
que es va celebrar al Camp Nou, 
en què va cantar el popular ‘Ella té 
molt poder’, canviant la lletra per 
“Catalunya és poderosa, Catalunya 
té molt poder”.

La seva trajectòria ha estat reco-
neguda amb diversos guardons, com 
el Premi a Tota una Vida que va re-
bre l’any 2010 en els Premis de la 
Música, o el títol de Fill Predilecte 
de la ciutat que l’havia vist néixer, 
Mataró. Tot plegat abans que la seva 
vida fes l’últim gran gir. El passat 30 
de juliol l’artista mataroní anunciava 
en un comunicat que patia un càn-
cer, que l’obligava a deixar la seva 
activitat musical, just quan prepa-
rava el llançament del seu primer 
disc cantat íntegrament en català. 

guitarra. El responsable d’aquest 
èxit havia estat, en gran part, el seu 
‘Borriquito como tu’, que va sonar 
arreu del món. En aquesta dècada, 
l’artista combinava la seva activitat 
musical amb el protagonisme davant 
les càmeres, amb pel·lícules com 
‘Amor a tot gas’.

L’any 1983, Peret continuava 
sent una fi gura pública quan la seva 
vida va tornar a girar, sorprenent al 
seu públic. L’artista va decidir posar 
fi  a la seva trajectòria musical i dedi-
car la seva vida a l’activitat religiosa, 
abandonant el seu paper de pare 
de la rumba i transformant-se en el 
‘pare Pere’, de l’Església Evangèlica 
de Filadèlfi a, a Barcelona.

Sempre als escenaris
Però la vida de Peret i els escenaris 
sempre han estat molt lligats. “Els 
metges m’asseguren que no trigaré 
gaire a pujar de nou als escenaris, 
que és el que més m’agrada del 
món”, deia l’artista poc després de 
conèixer la seva malaltia. Per això, 
deu anys després d’abandonar la 
música, el cantant publicava un 
nou disc sota el títol ‘No es pot 
aguantar’. Més tard, la seva aparició 
davant el públic a la cerimònia de 
cloenda dels Jocs Olímpics de Bar-
celona, l’any 1992, certifi cava que 
el ‘rumbero’ més internacional havia 
tornat. Interprentant ‘Ella té molt 

Nascut al petit assentament gitano 
de Los Corrales a Mataró, Peret va 
passar part de la seva vida guanyant-
se la vida fent de fuster, tapisser o 
venedor de teixits, abans de fer el 
salt a la música. Fins i tot va viure 
a l’Argentina i a l’Uruguai, dedicant-
se també a vendre roba. Tot i que 
encara no havia centrat la seva vida 
en la música, el seu debut a sobre 
dels escenaris s’havia produit quan 
només tenia 12 anys, ja establert al 
barri del Raval de Barcelona, amb 
l’actuació dels germans Montenegro, 
en què va pujar al Teatre Tívoli de 
Barcelona amb la seva cosina.

‘Una llàgrima’, de l’any 1967. 
Aquest va ser el primer gran gir de 
la seva vida. El primer gran èxit de 
Peret era una adaptació d’un vals 
a la seva rumba. Cinc anys abans, 
l’artista havia publicat un petit re-
cull de dos temes, previ al seu salt 
a l’escena musical. L’any 1963, 
un cop retornat de la seva estada 
sud-americana, Peret va publicar 
el seu primer gran disc, sota el títol 
‘La nit del Hawaiano’. Aquesta va 
ser l’entrada del pare de la rum-
ba en la plana social barcelonina, 
i l’inici d’una llarga carrera plena 
d’actuacions i discos.

A la dècada dels 70, Peret ja 
s’havia convertit en un artista de 
talla mundial que viatjava arreu del 
món amb la seva rumba i la seva 
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Peret, el pare i el Rei de la rumba 
El mataroní mor als 79 anys després d’una carrera reconeguda a nivell internacional

CEDIDA
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     SIRENES D’EUROPA

Del 29 d’agost al 4 de setembre de 2014 eltotesport.com

 Ona Meseguer, Roser Tarragó i Marta 
Bach guanyen l’Europeu amb la selecció 

estatal
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Alyssa Turza
El CN Mataró La Sirena ha fi txat 
aquesta boia nord-americana 
que arriba provinent del Niça 
francès.

Rumb a Amèrica
La mataronina Laia Flores 
s’embarca a fer les amèriques i 
jugarà a la Universitat de Florida 
amb Ari Pujol.

 FOTONOTÍCIA STAFF    EL TOT ESPORT

REDACTOR EN CAP DEL TOT ESPORT

JOSEP GOMÀ

Ha passat un mes i ja tornem a estar 
amb vosaltres. Durant aquest mes hi ha 
hagut bona oferta esportiva, i la repre-
sentació waterpolística mataronina ha 
aconseguit medalles de tots els metalls. 

Hem tingut els Campionats d’Europa 
d’atletisme i natació, però les gestes 
d’atletes i nedadores han quedat en 
segon pla a la majoria de mitjans de co-
municació. Els ha passat per davant el 
gran tema de l’estiu que era el mercat 
futbolístic, i és que per a molta gent 
l’esport està centrat, lamentablement, 
en tot el que envolta el món del futbol 
i, tal com destacava en un magnífi c 
article aquest periodista, incisiu i cla-
rivident com pocs, que és Lluís Simon 
de l’Esportiu, durant aquesta època 
en què la pilota no corre, fi ns i tot les 
parelles dels futbolistes són notícia i 
si estan amb poca roba i ben arram-
badets passen a ser “trending topic”. 
L’atletisme queda en segon pla...
Potser per això, el francès Mekhisi va 
decidir que la manera que l’esport rei 

dels Jocs Olímpics passés al primer pla 
era organitzar un xou a la recta fi nal de 
la prova dels 3.000 metres obstacles i,  
quan portava un gran avantatge, es va 
treure la samarreta, la va fer rodar per 
sobre del cap i se la va posar a la boca, 
fent ostentació de la seva superioritat 
i demostrant una total falta de respec-
te als seus rivals... i a més incomplint 
una normativa, que li va fer perdre 
el títol. Després el va guanyar en els 
1.500 metres fent una altra demostra-
ció impressionant, amb la samarreta 
posada fi ns a l’arribada... i després de 
la mateixa. Algú podrà dir que la sanció 
és molt forta, ja que ell va ser el més rà-
pid, i fi ns i tot es podria dir que no n’hi 
ha per tant, ja que als Jocs Olímpics 
antics els atletes corrien despullats (de 
fet el mot “gimnasta”, aplicat inicial-
ment al que realitzava exercicis físics, 
prové del gres “gymnós” que signifi ca 
nu), però està clar que a l’esport no es 
poden permetre gestos despectius com 
aquest... excepte en el futbol! 

L’atletisme no és com el futbol
    Un atleta francès va perdre un títol per treure’s la samarreta
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Les dues waterpolistes mataronines 
Marta Bach i Roser Tarragó continuen 
engrandint el seu palmarès i, després de 
la medalla d’or aconseguida no fa massa 
al campionat d’Europa, el passat dia 17 
d’agost hi van afegir la medalla de bronze 
de la Copa del Món disputada a Rússia. 
En el partit de semifinals Espanya va 
perdre davant una potent Austràlia per 
8-2 i després en el partit pel bronze van 
derrotar la Xina per 7-5.

En aquesta ocasió Miki Oca no va 
comptar amb les jugadores més veteranes 
de la selecció, com si ja estigués prepa-
rant el futur, i les dues mataronines es van 
veure acompanyades per Paula Chillida, 
que va jugar al CN Mataró La Sirena al 
fi nal de la temporada passada. La Roser 
Tarragó va tornar a destacar per la seva 
capacitat golejadora, marcant en tots els 
partits, i arribant a la xifra de 15 gols i 
formant part de l’equip ideal del torneig. 
Paula Chillida en va fer 6, i Marta Bach 
no va marcar, i pràcticament no va poder 
jugar degut a una forta lesió a l’espatlla 
patida en un entrenament.  

La selecció espanyola femenina de 
waterpolo el passat dia 26 de juliol va 
aconseguir el títol europeu en derrotar 
a la fi nal Holanda, de forma clara, per 
10-5 i d’aquesta manera les mateixes 
13 jugadores (entre elles les mataronines 
Marta Bach i Roser Tarragó, i a més Ona 
Meseguer també jugadora del CN Mataró 
La Sirena) van repetir l’or que havien 
aconseguit l’any passat en el Mundial de 
Barcelona, en la que era la seva tercera 
final consecutiva, ja que l’any 2012 
també havien estat finalistes als Jocs 
Olímpics de Londres.

El partit fi nal va ser anivellat en el 
primer quart (3-3), després en el segon 
la defensa espanyola es va centrar i va 
deixar a zero l’equip holandès i amb dos 
gols d’Anni Espar va obrir el marcador 
fi ns al 5-3 del descans. Després el partit 
es va tornar a anivellar degut a la duresa 
defensiva holandesa (7-5 al final del 
tercer quart), i en el darrer va aparèixer 
la mataronina Roser Tarragó que va treure 
dues fuetades en jugades de superioritat 
i va trencar el partit posant el 9-5 al 
marcador.

Roser Tarragó màxima 
golejadora del torneig
Per tant la “Ru” Tarragó va acabar sent 
protagonista en un Mundial en que va 
ser la màxima golejadora d’Espanya amb 
16 gols. Va jugar 24 minuts i a més dels 
dos gols va treballar molt bé en defensa 

amb una recuperació i un blocatge. Marta 
Bach va jugar 12 minuts, centrada com 
sempre en tasca defensiva, i Ona Mese-
guer va jugar 6 minuts i va donar una 
assistència.

Victòria agònica a semifi nals
En el darrer número del Tot Esport abans 
de vacances ja havíem deixat a la selecció 
espanyola a semifi nals. En aquest partit 
davant Hongria, van superar en un partit 
dramàtic Hongria, la selecció amfi triona, 
per un ajustat 8-9. Roser Tarragó en 
aquesta ocasió, i degut als 14 gols que 
portava en 3 partits, va estar molt vigilada 
per la dura defensa hongaresa en els 20 
minuts que va jugar, i no va poder marcar, 
però va obrir forats perquè la boia Maica 
Garcia trobés el camí per fer 4 gols. Però 
va destacar en recuperacions de pilota, 
com una a un minut del fi nal amb 8-9 al 
marcador i que va ser clau.

Marta Bach va jugar 12 minuts com a 
defensora de boia i va acabar amb tres 
exclusions i Ona Meseguer va jugar 7 
minuts, i tampoc van marcar.   

Marta Bach, Roser Tarragó i Ona 
Meseguer campiones d’Europa

WATERPOLO
CAMPIONAT D’EUROPA REDACCIÓ

Tercer estiu consecutiu que les 
waterpolistes de La Sirena es 
pengen una medalla

Bronze a la Copa del 
Món per Tarragó, Bach i 
Chillida

WATERPOLO
COPA DEL MÓN REDACCIÓ

ROSER TARRAGÓ I PAULA CHILLIDA

TARRAGÓ VA ACABAR A L’EQUIP IDEALBACH I TARRAGÓ CELEBANT EL TÍTOL (FOTO XAVIER SABORIDO)
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Aquest estiu ha estat molt positiu per 
al waterpolo estatal i als èxits de les 
noies s’hi va afegir també l’equip juvenil 
masculí que el passat dia 10 d’agost es 
va proclamar subcampió el món, amb 
dos jugadors del Centre Natació Mataró 
Quadis, Pol Barbena i Marc Corbalán a 
les seves fi les.

La fi nal es decideix als penals
Els dos jugadors mataronins, que ja tenen 
experiència amb els molts minuts que han 
jugat al primer equip aquesta temporada, 
van aconseguir penjar-se la plata després 
de perdre a la fi nal per penals davant 
Hongria per 10-8. Abans en dos partits 
també agònics i resolts als penals, van 
superar al combinat de Montenegro a 
quarts de fi nal per 14-12 i a Sèrbia a 
semifi nals per 9-8.

A la fase prèvia havien fet aquests 
resultats: Espanya - Egipte 22-6, Espanya 
- Kazahstan 20-3; Espanya - Estats Units 
11-8, Espanya - Hongria 6-6, Espanya - 
Canadà 10-6.

Ara Corbalán i Merino juguen 
l’Europeu Júnior
Després d’aquest èxit, un dels dos juga-
dors, en Marc Corbalán, junt amb un altre 
company d’equip, l’Albert Merino, tenen 
una altra cita al Campionat d’Europa 
de categoria júnior que es juga aquesta 
setmana a Tbilisi i on tenen possibilitats 
de penjar-se una altra medalla. En el 
primer partit Espanya va derrotar Holanda 
per 13-10.  

A principis del mes d’agots a les 
instal·lacions del Centre Natació Mataró 
es va presentar la nova temporada 2014-
15 de l’equip de waterpolo femení del 
CNM La Sirena. A l’acte hi van assistir el 
president del CN Mataró, Joan Gros; el 
Director General de La Sirena, Francesc 
Casabella; el director tècnic de waterpolo, 
Beto Fernàndez, i les tres jugadores de 
l’equip campiones d’Europa a Budapest 
la Marta Bach, la Roser Tarragó i l’Ona 
Messeguer.

Esportivament es van donar a conèixer 
els dos reforços que havia fet l’equip 
fins aleshores, Laura López, jugadora 

també recentment proclamada campio-
na d’Europa, que torna a Mataró (on va 
jugar la temporada 2010-11) provinent 
del Madrid Moscardó, així com una nova 
portera que substituirà la Jade Smith, 
l’Amy Carlson, provinent de la Universitat 
de Hawaii, i que el darrer curs va ser 
escollida segona millor portera de la lliga 
universitària. 

El president del Centre Natació Ma-
taró, Joan Gros, es va mostrar molt op-
timista i ambiciós de cara a millorar els 
espectaculars resultats de la temporada 
passada, agraint l’important suport del 
patrocinador La Sirena de cara a aquesta 
nova temporada, on la competició euro-
pea de l’Euro League centrarà, també, 
els objectius d’aquest equip que enguany 
vol destronar el poderós CN Sabadell.   

El Centre Natació Mataró La Sirena 
es presenta amb ambició 

WATERPOLO
DIVISIÓ D’HONOR FEMENINA REDACCIÓ

L’equip entrenat per Florin Bonca 
jugarà a Europa i vol competir 
amb “l’imbatible” CN Sabadell

Pol Barbena i Marc 
Corbalán subcampions 
del món juvenils

WATERPOLO
MUNDIAL JUVENIL REDACCIÓ

La Sirena fi txa la boia 
nord-americana Alyssa 
Turza

WATERPOLO
DIVISIÓ D’HONOR REDACCIÓ

El CN Mataró La Sirena ara fa uns dies va 
fi txar la jugadora nord americana Alyssa 
Turza que arriba procedent del Niça de 
la primera divisió francesa. Turza és una 
boia potent que pot aportar força, defensa 
i sobretot exclusions dels equips rivals i 
atacs en superioritat. Aquesta boia potent 
i forta era la peça que li faltava al tècnic 
Florin Bonca per acabar de tancar la 
plantilla 2014-15. Aquest és el tercer 
reforç de l’equip després que setmanes 
abans es tanquessin les incorporacions de 
Laura López i Amy Carlson.  

El CN Mataró Quadis 
fi txa el francès Mehdi 
Marzouki 

WATERPOLO
DIVISIÓ D’HONOR REDACCIÓ

Ara fa unes setmanes el CN Mataró Quadis 
va anunciar el fi txatge de l’internacional 
francès Mehdi Marzouki, que fi txa per una 
temporada i que fi ns ara jugava amb el CN 
Noiséen de la primera divisió francesa. El 
jugador d’origen tunisià arriba per reforçar 
el Quadis que aquest estiu ha patit les 
baixes importants de Svilen Piralkov i 
Fran Sánchez. Marzouki de 27 anys és 
un jugador molt polivalent que pot jugar 
en diverses posicions i que la campanya 
passada va ser el màxim golejador de la 
lliga francesa.  
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La marxadora mataronina Raquel Gon-
zàlez (FC Barcelona) va fer el passat 14 
d’agost la seva primera participació en 
una gran competició atlètica als Campio-
nats d’Europa d’atletisme que se celebren 
a Zuric i la va tancar amb un bon desè lloc 
en els 20 km marxa. Raquel Gonzàlez va 
fer una cursa molt valenta situada sem-
pre en els llocs capdavanters i optant a 
lloc de fi nalista, que hauria estat tot un 
èxit en el seu debut. Va passar els 5 km 
en 22.48, a meitat de cursa era quarta, 
passant amb 45.05, i situada en el grup 
capdavanter. Pels 15 km va passar en 
1:06.59, situada encara en el grup de 
8 atletes del davant.

Però a partir d’aquí hi va haver els 
atacs forts i no va poder resistir i fi-
nalment va acabar en desè lloc amb 
1:30.03, a un minut i mig de la seva mi-
llor marca personal (que és d’1:28.36), i 
superada al fi nal per l’altra catalana, la 
Beatriz Pascual, que, més experimenta-
da, va saber portar millor el ritme i es va 
fer amb el vuitè lloc i posició de fi nalista.

De tota manera és un gran resultat per 
a la marxadora mataronina formada al GA 
Lluïsos i que als 24 anys té un futur molt 
prometedor al davant seu.

Marc Alique rècord de Catalun-
ya de menys de 18 anys
El mataroní Marc Alique (AA Catalunya) 
entrenat pel seu pare Manuel Alique, el 
passat mes de juliol va batre el rècord 
català d’atletes de menys de 18 anys a 
la prova de llançament de javelina amb 
un registre de 62.09 m. llançant ja amb 
la javelina sènior de 800 g.  

Els passats dies 26 i 27 de juliol es van 
celebrar a Alcobendas els Campionats 
d’Espanya asbsoluts d’atletisme i dues 
atletes mataronines van poder pujar al 
podi: Raquel Gonzàlez, la marxadora del 
FC Barcelona, i Sara Dorda, atleta del GA 
Lluïsos però que va competir amb l’AA 
Catalunya, per l’acord de col·laboració 
entre els dos clubs.

Raquel Gonzàlez va obtenir una es-
plèndida segona plaça i la medalla de 
plata en els 10 km marxa amb una 
millor marca personal de 43:31.21, sent 
superada només per Julia Takacs que 
va fer rècord espanyol amb 42:23.37. 
La tercera classifi cada va ser l’olímpica 
Bea Pascual. 

Per la seva part Sara Dorda la jove 
atleta del GA Lluïsos, va participar l’AA 
Catalunya, a la prova de relleus 4x400 
metres i va córrer la primera posta d’un 
relleu que va acabar en tercera posició 
amb un temps de 3:44.20, fent-se per 
tant amb la medalla de bronze.

Dues fi nalistes del CA Laietània
La representació del CA Laietània no va 
poder tornar amb cap medalla però si amb 
dues bones posicions de fi nalista. Mari 
Carmen Gonzàlez es va classifi car per a 
la fi nal de 800 metres després de quedar 
2a a la seva semifi nal amb 2:10.29 i 
després a la fi nal va resistir fi ns als 600 
metres amb el grup capdavanter, però a 
fi nal va cedir per acabar 5a amb un temps 
de 2:07.20.

I l’altra fi nalista va ser Bea Indurain, 
que va haver de passar dues rondes en 
els 100 m tanques, quedant 2a a la sèrie 

Raquel Gonzàlez plata i Sara Dorda 
bronze als Estatals Absoluts

ATLETISME
CAMPIONAT D’ESPANYA REDACCIÓ

amb 14.25 i 3a a la semifi nal amb 14.13, 
i després va acabar sisena a la fi nal amb 
un temps de 14.35.

També van participar Marta Cot que va 
quedar 10a en salt amb perxa amb 3.70 
m i els migfondistes Oriol Bonet i Moha-
med Jebari que van quedar fora de la fi nal 
de 800 m en quedar 8è amb 1:51.64 i 
5è amb 1:50.78 a les seves semifi nals.

Bilal Noual, queda segon... però 
sense medalla
Per altra part un altre atleta mataroní Bilal 
Noual, que competeix per l’AA Catalunya, 
i que participava fora de concurs pel fet 
de ser estranger, va quedar segon a la 
prova de llançament de javelina amb una 
excel·lent marca de 73.49 m, superat 
només per Jordi Sànchez (FCB) que va 
establir un nou rècord català de la prova.
Bilal Noual, que té com entrenador el 
també mataroní Manuel Alique, va néixer 
al Marroc l’any 1994, i encara no ha 
complert els 20 anys, i ja fa 12 anys que 
viu a Mataró.

Fa quatre anys que va començar a fer 
atletisme i en els dos darrers anys ja ha 
explotat. L’any 2013 va quedar campió de 
Catalunya júnior i segon absolut, i aquest 
any 2014 ha quedat subcampió català 
d’hivern i d’estiu i a més va guanyar la 
prova de javelina al campionat d’Espanya 
de clubs de Divisió d’Honor, amb 69,70 
m. Ara amb aquest registre de 73.49 m se 
situa com la cinquena marca europea de 
la seva edat i la 25a de sub-23, categoria 
en la qual de continuar la seva progressió 
l’any vinent podria anar als campionats 
d’alt nivell europeu i mundial.  

Raquel Gonzàlez desena 
a l’Europeu de Zuric en 
els 20 km marxa

ATLETISME
CAMPIONAT D’EUROPA REDACCIÓ

RAQUEL GONZÀLEZ SARA DORDA RAQUEL GONZÀLEZ
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La UD Cirera que també militarà a Se-
gona Catalna com el CE Mataró, també 
va disputar la setmana passada els seus 
primers partits amistosos, concretament 
tres, i tots ells van acabar amb victòria 
mataronina. En el primer partit de pre-
temporada el Cirera va guanyar 5 a 1 
al juvenil A del CE Mataró, en el segon 
partit els grocs van superar 0-1 el Premià 
de Dalt de Tercera Catalana, mentre que 
en el darrer partit els mataronins es va 
imposar 0-4 al camp de l’Olímpic de la 
Garriga de Tercera Catalana.

Entre setmana el Cirera haurà jugat 
a casa davant l’Espluguenc de Segona 
Catalana sense que els puguem donar el 
resultat del matx, mentre que el pròxim 
partit de pretemporada serà aquest dis-
sabte a les 18:45 hores a casa davant el 
CE Mataró.   

Bones sensacions del CE Mataró a 
l’inici de la pretemporada

FUTBOL
SEGONA CATALANA REDACCIÓ

El CE Mataró EF va iniciar aquest passat 
cap de setmana la seva pretemporada 
amb dos partits que van deixar bones 
sensacions i bons resultats, ja que el dis-
sabte va guanyar per 3-1 un 1a Catalana 
com el Granollers i el diumenge per 6-1 
un 3a Catalana com és el Liverpool de la 
nostra ciutat.

L’equip que dirigeix Jose M. Polo 
pràcticament manté tot el bloc de la 
temporada passada, destacant això sí una 
baixa important com és la del defensa 
Dani Prieto i la ja coneguda del retirat 
Abel Moreno, i això es va notar ja en 
aquests primers partits.

El dissabte l’equip vallesà es va 
avançar, però un dels nous incorporats, 
l’ex-jugador del Cirera, Bustos, va empa-
tar abans del descans aprofi tant un bon 
servei de Landi. I a la segona part primer 
un altre ex-cirerenc com Hèctor Urbano i 
després Víctor Hernández van establir el 
3-1 defi nitiu que donava la victòria davant 
un 1a Catalana.

En aquest partit van jugar com equip 
inicial: Joel (del juvenil), Luís, Antonio 
Pérez, Albert Pintor, Willy, Parri, Bustos 
(arribat del Cirera), Jaume Gras, Landi, 
Víctor Hernández i Marc Arañó. I a la 
segona part van entrar Pol Andiñach, 
Hèctor Urbano (arribat del Cirera), Koke, 
Fiti (arribat del Cirera), Isma Aguilar (que 
retorna a l’equip procedent del Vilassar 
de Dalt), Sergi Sànchez (juvenil), Cristian 
i Dídac Bancells.

A més estan a la plantilla, però no van 
jugar en aquest primer partit, Uri Martin, 
Marc Ariño, Uri Martínez i Baba Nimaga, 
conformant tots plegats un grup que pot 
donar moltes satisfaccions.

Victòria plàcida en el derbi
El diumenge el CE Mataró va superar 
el Liverpool, equip de la nostra ciutat 
de 3a Catalana, per un clar 6-1 en un 
partit de lògica superioritat groc-i-negra 
materialitzada amb gols d’Uri Martínez 
(3), Dídac, Landi i Bustos.

El Trofeu Iluro per la Diada
Com ja és habitual el CE Mataró disputarà 
un nova edició del Trofeu Iluro, un torneig 
que serveix per presentar l’equip a l’afi ció, 
però que aquest any es disputarà un cop 
començada la lliga. El matx es jugarà 
el dijous 11 de setembre a les 12 del 
migdia i el rival serà el Badalona, equip 
que milita a Segona B.  

El juvenil A inicia la lliga a casa
El juvenil A del CE Mataró EF serà el 
primer equip de l’entitat que comença 
a competir ofi cialment. L’equip entrenat 
per Alberto Encinas que milita a la Lliga 
Nacional, inicia el campionat de lliga 
aquest dissabte 30 d’agost a les 17:30 
hores rebent la visita del Sant Andreu, 
un dels equips forts de la categoria que 
lluitarà per aconseguir l’ascens a Divisió 
d’Honor.  

Una temporada més els dos grans 
favorits per emportar-se el títol de la 
categoria seran els juvenils B del Barça i 
de l’Espanyol.  

El conjunt mataroní va superar 
un primera catalana com és el 
Granollers per 3-1 

El Cirera arrenca la 
pretemporada amb tres 
victòries

FUTBOL
SEGONA CATALANA REDACCIÓ
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ALMACÉN Y ATENCIÓN AL PÚBLICO:ALMACÉN Y ATENCIÓN AL PÚBLICO:
C/ Passatge dels Amics d’Argentona, 2 ARGENTONAC/ Passatge dels Amics d’Argentona, 2 ARGENTONA
(Ctra. del Cross a Argentona, lado ITV(Ctra. del Cross a Argentona, lado ITV
sin problemas de aparcamiento)sin problemas de aparcamiento)
T 93 741 47 17 / 93 741 47 16T 93 741 47 17 / 93 741 47 16
Horario comercial:Horario comercial:
De lunes a viernes 7:30 a 13:30h y 15:00 a 20:00hDe lunes a viernes 7:30 a 13:30h y 15:00 a 20:00h
Sábado: 8:00h a 13:30h y de 16:00 a 20:00hSábado: 8:00h a 13:30h y de 16:00 a 20:00h

NUEVA EXPOSICIÓN:NUEVA EXPOSICIÓN:NUEVA EXPOSICIÓN:
Camí del Mig cantonada Camí de Sant Crist nº 1Camí del Mig cantonada Camí de Sant Crist nº 1Camí del Mig cantonada Camí de Sant Crist nº 1
MATARÓ, Pol. Ind. Pla d’en Boet MATARÓ, Pol. Ind. Pla d’en Boet MATARÓ, Pol. Ind. Pla d’en Boet 
T 93 161 50 15T 93 161 50 15T 93 161 50 15
HORARIO COMERCIAL:HORARIO COMERCIAL:HORARIO COMERCIAL:
De lunes a viernes 7:30 a 13:30h y 14:30 a 20:00h De lunes a viernes 7:30 a 13:30h y 14:30 a 20:00h De lunes a viernes 7:30 a 13:30h y 14:30 a 20:00h 
Sábado: 8:00h a 13:30hSábado: 8:00h a 13:30hSábado: 8:00h a 13:30h

Gran variedad de suelos de 45x45 a 4,92€/m2 

2,48€/m2

PORCELÁNICO
1ª 45X45

OFERTA EN MALLAS
PARA SUELO Y PARED

MALLAS 30X30
PORCELÁNICO 1ª

MÁS MODELOS
EN NUESTRAS

TIENDAS

LISTELOS DE CRISTAL DE 1,5x60cm 

2,48 € /pieza

2P GRESS ARGENTONA 1638.indd   2 27/08/14   17:13



P
R

E
C

IO
S

 IV
A 

N
O

 IN
C

LU
ID

O
P

R
E

C
IO

S
 IV

A 
N

O
 IN

C
LU

ID
O

P
R

E
C

IO
S

 IV
A 

N
O

 IN
C

LU
ID

O
P

R
E

C
IO

S
 IV

A 
N

O
 IN

C
LU

ID
O

P
R

E
C

IO
S

 IV
A 

N
O

 IN
C

LU
ID

O
P

R
E

C
IO

S
 IV

A 
N

O
 IN

C
LU

ID
O

EN SEPTIEMBRE LLEGA LA VUELTA
A LA REFORMA A 

Gran variedad de suelos de 45x45 a 4,92€/m2 

4,92 €/m2

4,92 €/m2 8,18 €/m2

GRESS
45x45

1ª CALIDAD

PORCELÁNICO
1ª 45X45

PORCELÁNICO
1ª 15X15

MÁS MODELOS
EN NUESTRAS

TIENDAS
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NOU RANGE ROVER SPORT

DE 0 A 4.300 METRES
SENSE TURBULÈNCIES
landrover.es

Gamma Range Rover Sport. Consum combinat (l/100 km): des de 7,3 fins a 12,8. 
Emissions CO2  (g/km) des de 194 fins a 298.

El nou Range Rover Sport ofereix una combinació d'agilitat i prestacions 
extraordinària. La seva dinàmica i refinament excepcionals sobre qualsevol 
terreny porta l'experiència de conducció a un altre nivell.

Land Motors 
Concessionari Oficial Land Rover 
CABRERA DE MAR · Ctra. N-II Km. 643. Pol. Ind. Sta. Margarida · Tel. 93 741 80 25

www.landroverbarcelona.com

Solmòbil 4x4 
Concessionari Oficial Land Rover 
GRANOLLERS · Pallars, 1 (cantonada Ctra. Granollers El Masnou km.15) Tel. 93 861 48 99

www.landrovervalles.com

Land Motors - Tot Mataró Pàgina - Range Rover CAT 150x228 .pdf   1   16/04/14   11:58
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El passat diumenge ja va començar la 
competició futbolística a categories 
estatals i a la 3a Divisió, aquest any hi 
tenim novament dos equips maresmencs.

El debut dels dos equips va tenir signe 
ben diferent, ja que el Masnou va guanyar 
per 1-2 al camp del Prat, equip que ha 
baixat de 2a Divisió B. Dir que a l’equip 
masnoví va jugar de titular Dani Prieto, 
jugador del Mataró la passada temporada. 
Per la seva part el Vilassar de Mar va 
perdre a Perelada per 1-0.

Les categories catalanes co-
mençaran el dia 7 de setembre
A la 1a Catalana fi nalment no hi haurà 
cap equip maresmenc, ja que el Vilassar 
de Dalt ha renunciat.

A la 2a Catalana hi tindrem quatre 
equips del Maresme, ja que a CE Mataró 
EF, Premià de Mar i UE Cirera, s’hi ha 
afegit el Sant Pol que ha pujat de 3a 
Catalana. A la primera jornada del dia 7 
tindran aquests partits: 

Singuerlín - CE MATARÓ
Llefi à - UD CIRERA
PREMIÀ DE MAR - Dinàmic Batlló 
SANT POL - Carmelo.

Quatre mataronins a Tercera 
Catalana
A 3a Catalana hi haurà quatre equips 
mataronins, en un grup que és gairebé 
del tot maresmenc i debutaran també el 
7 de setembre amb aquests partits: Pi-
neda - LA LLÀNTIA, JUVENTUS - Arenys 
de Mar; LIVERPOOL - Bufalà i Gramenet 
B - MATARONESA.  

El Club Hoquei Mataró prepara el seu 
retorn a l’OK Lliga de la millor manera, 
participant en la Copa Esports Penedès 
–aquest any amb el suport de l’Associació 
de Clubs d’Hoquei Patins–, que la dis-
puten 12 equips de la màxima categoria 
estatal, 11 d’ells catalans. 

La competició es divideix en tres grups 
de quatre equips –el Mataró es troba en 
el grup Nord, amb el Manlleu, el Tordera 
i el Voltregà–, es disputa una lligueta a 
una volta, i els primers de cada grup i el 
millor segon disputaran la fi nal a quatre 
pel títol. La Fase Final es jugarà el cap 
de setmana del 5 i 6 de setembre, i els 
equips que no entrin a la fi nal a quatre 
pel títol també segueixen competint en 
dues fi nals a quatre més, per establir la 
classifi cació fi nal completa.

Estrena amb empat
El passat cap de setmana els homes 
de Joan Carles Vadillo van debutar en 
aquesta competició, empatant a tres 
gols en el derbi maresmenc contra el 
Tordera, al pavelló Jaume Parera i León. 
Era el primer test de pretemporada, i els 
dos equips ho van notar. Es va avançar 
el Tordera amb un gol de Martos, però 
abans del descans Mangas va igualar en 
convertir una falta directa. 

A la represa Oliana va avançar els 
locals, però poc després Hernández 
empatava pel Tordera. Quan faltava un 
minut Mangas va fer el 3-2 que semblava 
definitiu, però Serra va fer l’empat in 
extremis en marcar quan faltaven catorze 
segons, aprofi tant la superioritat numèri-
ca després de la blava a Povedano. 

El Club Hoquei Mataró participa a la 
4a Copa Esports Penedès

HOQUEI PATINS
COPA PENEDÈS REDACCIÓ

Van jugar pel CH Mataró: Jordi Esteve, 
Èric Serra, Èric Florenza, Aniol Mangas 
i Marçal Oliana; Adrián Aceituno, Nil 
Castellví i Marc Povedano.

Dissabte juguen a Voltregà
Aquest dissabte a 2/4 de 10 de la nit els 
mataronins visiten la sempre complicada 
pista del Voltregà, mentre que el dimecres 
3 de setembre juguen el darrer partit de 
grup a la pista del Manlleu, campió de 1a 
Estatal la temporada passada.

El Club Hoquei Mataró fi txa 
Marc Povedano
A principis del mes d’agost el CH Ma-
taró va fer efectiu del fi txatge de Marc 
Povedano, provinent del CP Sant Feliu 
amb qui militava a la Primera Estatal la 
temporada passada. Povedano de 24 anys 
és un home amb experiència a Ok Lliga, 
després d’haver jugat a la màxima cate-
goria estatal amb l’Igualada la temporada 
2012-13. A més, també va jugar amb el 
Lleida. A hores d’ara Marc Povedano és 
l’única incorporació del CH Mataró.

Debut complicat a la lliga
Per altra banda recordar que la competi-
ció d’OK Lliga comença el proper 20 de 
setembre amb la visita del Reus Deportiu, 
tota una prova de foc pels de Vadillo.

El femení del CH Mataró per la seva 
part no començarà a jugar a la màxima 
categoria estatal fi ns el 20 de novembre 
quan debutin a casa rebent la visita del 
Sant Cugat. Aquest dissabte les noies 
entrenades per Oriol Feliu disputaran 
un torneig a Sant Hipòlit de Voltregà.  

El Vilassar de Mar 
i el Masnou ja van 
començar a 3a

FUTBOL
TERCERA DIVISIÓ REDACCIÓ

FOTO DEL MATX DE JOAN RAMÓN CASTELLVÍ
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El passat diumenge a Sant Feliu de 
Llobregat es van celebrar les fi nals de 
les Supercopes Catalanes d’handbol i en 
l’apartat femení, en el partit que jugaven 
els dos únics equips catalans que estan a 
la màxima competició estatal, va haver-hi 
una bona representació de jugadores de la 
nostra ciutat i una d’elles, Raquel Dopico, 
es va fer amb el títol, formant part de 
l’equip del BM Granollers que va derrotar 
a la fi nal el Castelldefels per 30-20. 

La mataronina Raquel Dopico és 
fonamental en tasques defensives a 
l’equip que prepara José Luís Villa-
nueva que enguany jugarà a la màxima 
categoria estatal després de l’ascens 
de l’any passat.

Més presència mataronina
A la plantilla de l’equip campió també hi 
és la portera mataronina Adriana Ascaso, 
però no va jugar en aquesta ocasió. A 
l’equip fi nalista hi havia dues jugadores 
mataronines més: Ona Muñoz i Maria 
Floriach.  

Les mataronines Berta Ferreras i Emilia 
Luboslavova, del CN Kallipolis, van par-
ticipar amb la selecció estatal al Mundial 
Júnior de Natació Sincronitzada, que es 
va disputar a Helsinki del 30 de juliol al 3 
d’agost. Berta Ferreras va participar a les 
proves de solo, combo i equip, mentre que 
Emilia Luboslavova va participar en dues 
proves, combo i equip. En la modalitat 
d’equips, el combinat estatal va tenir 
una gran actuació, acabant en quarta 
posició molt a prop de la Xina que es va 
emportar la medalla de bronze. Japó es va 
emportar la plata i Rússia l’or. En combo, 
el combinat espanyol es va quedar una 
mica més lluny de les medalles acabant 
en 5a posició.

Berta Ferreras 8a en solo
En la modalitat de solo, la mataronina 
Berta Ferreras va acabar en 8a posició, 
en una competició que va tenir a la russa  
Anisiya Neborako com a gran dominadora, 
seguida de la representant canadenca i 
de la japonesa.  

Raquel Dopico guanya 
la Supercopa Catalana 
amb el Granollers

HANDBOL
SUPERCOPA CATALANA REDACCIÓ

El passat mes de juliol la base mataronina 
Laia Flores, formada al planter de la UE 
Mataró, ara a les fi les del Sant Adrià, es 
va penjar la medalla de bronze amb la 
selecció estatal en el Campionat d’Europa 
U18 disputat a Portugal.

La mataronina va ser una les peces 
claus de la selecció espanyola que va 
guanyar tots els partits del torneig fi ns 
que es va topar amb Rússia a semifi nals. 
Tot i els 18 punts de Flores, Espanya no 
va poder amb la superioritat física de les 
russes que es van emportar la victòria 
59-65. En el partit pel tercer i quart lloc 
la selecció estatal es va penjar la medalla 
de bronze després de superar Sèrbia 74-
69 en un partit on la base mataronina va 
anotar 9 punts. 

Bronze en els Jocs Olímpics de 
la Joventut de Nanjing
Aquesta mateixa setmana la mataronina 
Laia Flores es va penjar el seu segon bron-
ze d’aques estiu. La base mataronina ha 
format part de la selecció estatal juvenil 
que ha participat en la modalitat de 3x3 
en els Jocs Olímpics de la Joventut que 
s’han disputat a la localitat xinesa de 
Nanjing.

El combinat estatal format per Helena 
Orts, Lucía Togores, Ana Calvo i Laia 
Flores es van penjar el bronze després 
de guanyar Hongria 12-11 en el partit 
pel tercer i quart lloc.

Després d’aquest estiu de bronze, la 
mataronina viatjarà als Estats Units per 
jugar amb la Universitat de Florida, on 
es retrobarà amb la seva companya del 
Platges de Mataró, Ari Pujol.  

Berta Ferreras i Emilia 
Luboslavova quartes al 
Mundial Júnior

NATACIÓ SINCRONITZADA
MUNDIAL JÚNIOR REDACCIÓ

Laia Flores es penja el 
bronze a l’Europeu i als 
Jocs de la Joventut

BÀSQUET
EUROPEU U18 REDACCIÓ
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El passat 28 de juliol, com és tradicional, 
al Nou Parc Central,es va disputar la 36a 
edició de la Cursa de Les Santes, que va 
comptar amb la participació de 2.056 
atletes de totes les edats i condició física.

Els guanyadors absoluts van ser els de 
la categoria C (entre 16 i 20 anys): Yous-
sef Taoussi (CA Laietània) amb un temps 
de 17:16 i Laura Pelegrí (GA Lluïsos) amb 
un temps de 21:30.

Resta de guanyadors
Categoria A (fi ns a 10 anys): Bernat Pedro-
sa amb 25:18 i Sara Adjar amb 22:56
Categoria B (de 11 a 15 anys): Aleix Aznar 
amb 20:28 i Emma Pons amb 23:26
Categoria D (de 21 a 40 anys): Ibrahim 
Ezzaydouni 17:17 (a un sol segon del 
guanyador absolut) i Karen Suàrez amb 
24:40.
Categoria E (de 41 a 55 anys): Alfred 
Redrado amb 18:23 i Regina Mola amb 
21:45
Categoria F (més de 56 anys): Francisco 
Chaves amb 21:40 i Montse Pujol.  

Més de dos mil 
participants a la cursa 
de les Santes

ATLETISME
CURSA LES SANTES REDACCIÓ

El Futsal Aliança Mataró 
ja prepara el complicat 
inici de lliga

FUTBOL SALA
TERCERA DIVISIÓ REDACCIÓ

Aquesta setmana el sènior del Futsal 
Aliança Mataró ha començats els en-
trenaments per preparar la seva segona 
temporada consecutiva a la Tercera 
Divisió Estatal. Després de la magnífi ca 
campanya de la temporada passada, on 
l’equip va acabar tercer, el conjunt entre-
nat per Gerard Artigas vol consolidar-se a 
la categoria i optar a l’ascens a Segona B. 

Els mataronins començaran la lliga 
el 20 de setmebre a la pista del Ràpid 
de Santa Coloma, un dels equips forts 
d’enguany que la la temporada passada 
jugava a Segona B. 

La resta de rivals del conjunt mataroní 
són: Sagarra (Santa Coloma), Montsant 
(Barcelona), Vilassar de Mar, Manlleu, 
Lloret, FS Pineda, Racing Pineda, Parets, 
Sant Joan de Vilassar, Arenys de Munt, 
Cerdanyola del Vallès, Ripollet B i Lliçà 
d’Amunt.

Inici complicat del Juvenil A
Una setmana abans de l’inici de lliga 
del primer equip, el juvenil A del Futsal 
Mataró iniciarà el campionat de lliga de la 
renovada Divisió d’Honor Juvenil Estatal. 
Enguany en aquest grup hi havien de 
competir 14 equips catalans i 2 balears, 
però després de la renúncia del Manacor, 
fi nalment seran 15 catalans: Cet 10, La 
Unión Santa Coloma, FC Barcelona, Mar-
fi l Santa Coloma, Jesús Maria, Manresa, 
Martorell, Montcada, Bosco Rocafort, 
Les Corts, Alcoletge (Lleida), Salou, 
Natació Sabadell, Futsal Mataró i 1 un 
equip balear: AE Palma de Mallorca. Els 
mataronins comencen la lliga el 13 de 
setembre a la pista del Marfi l.  

Dídac Vilà jugarà cedit 
a l’Eibar fi ns a fi nal de 
temporada

FUTBOL
PRIMERA DIVISIÓ REDACCIÓ

El defensa mataroní Dídac Vilà jugarà 
amb l’Eibar que acaba de pujar a Prime-
ra Divisió, després que el seu equip, el 
Milan, l’hagi cedit a l’equip basc fi ns el 
30 de juny. La temporada passada Vilà 
va jugar cedit al Betis.   

Èxit absolut de participació en el VIII 
Torneig de Futsal Base Les Santes del CE 
Futsal Mataró que va tenir lloc del 15 al 
25 de juliol al Pavelló Teresa Maria Roca. 
Mataró, una de les ciutats on es practica 
molt bon futbol sala va acollir el Torneig 
Base en la seva vuitena edició, amb una 
altíssima participació amb un total de 67 
equips, per sobre de qualsevol previsió i 
amb 7 equips més que l’edició anterior. 
Un esdeveniment que cada any que passa 
va creixent i enguany va comptar amb la 
participació de més de 700 esportistes 
i centenars de seguidors i familiars que 
van omplir les grades del pavelló. Va ser 
un esdeveniment que va sortir a la per-
fecció i que parla molt a favor del club 
mataroní. 

Guanyadors
Angels de Ferriz (Femení)
Dracs (Aleví)
Galactics (Infantil) 
Frutos Secos (Cadet)
Manikas (juvenil)
Rayo Vayacaño (Sub 23)

Més de 700 joves 
participen al Torneig 
Futsal Base Les Santes

FUTBOL SALA
TORNEIG SANTES REDACCIÓ
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El triatleta del CN Mataró va demostrar la 
seva condició física participant en dues 
proves d’ironman en menys d’un mes.

El 20 de juliol, Vilanna va participar 
en l’Ironman de Bolton (Anglaterra) on va 
quedar 203è en categoria absoluta i 23è 
del seu grup d’edat, el mataroní va fer un 
temps d’11 hores 33 minuts i 2 segons. 
El 15 d’agost va participar en l’ironman 
d’Embrum (França) on va acabar 164è 
amb un temps de 12 hores 49 minuts i 51 
segons. La prova la va guanyar per cinquè 
cop el triatleta català Marcel Zamora.  

Amb aquestes proves el triatleta del CN 
Mataró està preparant la seva participació 
al Campionat del Món de mitja ironman 
que s’ha de celebrar el 14 de setembre a 
la localitat canadenca de Mont Tremblant. 

Triatló Tarragona
El passat dia 10 d’agost quatre triatletes 
del CN Mataró van participar en la Triatló 
de Tarragona aconseguint molt bons 
resultats. En distància olímpica, els tres 
mataronins participants van acabar entre 
els 10 primers, Dani González va ser 5è 
(1:55:15), David Rovira 6è (1:55:15) i 
Alex Cortijo 8è (156:27). En distància 
Sprint el mataroní Guille Cortijo va acabar 
39è (1:07:13).   

Aquest passat mes d’agost la patinadora 
del Club Patinatge Artístic Mataró, Laura 
Quintero, ha participat en el Campionat 
d’Europa cadet que s’ha disputat a 
Eslovènia. 

La mataronina entrenada per Eva 
Gallego, actual campiona d’Espanya, 
va aconseguir una quarta i una sisena 
posició. En el programa curt la mataro-
nina va fregar el podi acabant en quarta 
posició, mentre que en el programa 

lliure es va haver de conformar amb la 
sisena posició. 

Gran actuació de Quintero que encara 
estarà un any més competint en aquesta 
categoria.   

David Vilanna prepara el 
Campionat del Món de 
mig ironman

TRIATLÓ
CN MATARÓ REDACCIÓ

Laura Quintero torna de 
l’Europeu d’Eslovènia 
amb quart i sisè lloc

PATINATGE
CAMPIONAT D’EUROPA REDACCIÓ
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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 fila 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

 8   5 9 7  6 3 

  3  2  8   4 

   6   4   8 

 2  5  7 1 8   

    4 8  5   

  6 8  2 5    

 9   8   3   

 6 8  1    7  

  5 1    6 8  

sudokusudoku www.totmataro.cat

núm. 1638
del 29 d’agost al 4 de setembre de 2014ELS ANUNCIS

ECONÒMICS
VALEN

i amb 10%de descompte

sortirà a la REVISTA I A INTERNET

Entra a:
www.totmataro.cat/economics
i introdueix el CODI PROMOCIONAL

eltot

@totmataro
twitter.com/totmataro

http://www.totmataro.cat/el-tot-mataro/anuncieu-vos
https://twitter.com/totmataro


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

6€

8€ 10€

Todo hecho al momento

Menú diario

viernes día del pescadito 
y alitas de pollo

Menú especial 
caldoso
los sábados
y domingos 
al mediodía

aaa 1,20€

Todos los días
más de 40 pinchos

Los lunes, martes, jueves y domingos
los PINCHOS a 1€

a partir de las 18:30€

2P TONI 2 1626.indd   2 20/05/14   19:17



10€

Gran variedad de torradas
de pan de coca  a partir de

 Nuetras cazoletas a 4€
3,50€

(a partir de las 18:30h)

Las tardes de  tapas GRATISSábado día del
marisco y las
patatas
bravas

Lunes por el MORRO
Miércoles y un JAMÓN

Jueves meterás la GAMBA

2P TONI 2 1626.indd   3 20/05/14   19:17



Cinemes Arenys
93 792 33 90 · Golfes:  dissabtes.

En el ojo de la tormenta 

El niño 

Amigos de más 

Lucy

Cómo entrenar a tu dragón 2

Los mercenarios 3

Guardianes de la Galaxia

Operación Cacahuete

El abuelo que saltó

Sex tape

El amanecer del planeta de los simios

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

16:00   18:00   19:00   20:15   22:00   22:40   00:30

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

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

16:00   18:00

18:00   20:15   20:20   22:30   22:40   01:00

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

16:00   18:00   20:00

20:15   22:30   00:45

16:00   18:00

20:00   22:30   00:50

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

Cinesa Mataró Parc
902 333 231 · Golfes: div. i dissabtes · Matinals: dissabtes i festius

En el ojo de la tormenta 

Amigos de más 

El niño 

Lucy

Cómo entrenar a tu dragón 2

Guardianes de la galaxia

Infi ltrados en la universidad

Bajo la misma estrella

Aviones

Mercenarios 3

Operación cacahuete

El amanecer del planeta de los simios

Caperucita roja 2

12:30   16:30   18:30   20:30   22:30   00:30

12:00   16:00   18:10   20:20   22:30   00:40

12:00   12:30   16:30   18:00   19:15   20:00   
20:45   22:00   22:35   22:40   23:30   00:45

12:00   16:10   18:10   19:10   20:10   22:10   23:00   00:30

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

12:30   19:20   22:00

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

12:30   18:15   20:30   22:45

12:15

[dll., dm., dj.] 19:40

[dj.-diu.] 12:15   16:00   17:50

[dll., dm., dj.] 22:15

[dj.] 12:30   16:00   18:00

@totmataro
twitter.com/totmataro
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Quants premis Goya va guanyar 
Celda 211 de Daniel Monzón?

Pregunta de la setmana:

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

Resposta del núm. 1636
“Mark Wahlberg”

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

Guanyadors 
Xavier Gómez López,
Ana Fernández Mora.

“Clàssic futur”

Diagnòstic: En un panorama cine-
matogràfic que sembla haver perdut, 
cada vegada més, l’originalitat en la 
seva oferta, la nova saga basada en el 
Planeta dels Simis ha sabut trobar un 
bon equilibri entre un material clàssic 
i conegut i una proposta nova. Tornant 
enrere i fugint dels llocs comuns pre-
sentats a la saga original, ja plenament 
futurista, per arrelar-se en aquesta con-
cepció que podria passar en qualsevol 
moment.

Iniciada l’any 2011 amb una prime-
ra entrega que jugava amb la ciència 
-més que amb la ficció- per explicar 
l’origen d’aquests simis humanitzats, 
l’entrega que arriba ara agafa les bases 
que va assentar aquell “Origen” per 
ampliar la mitologia i fugir dels con-
vencionalismes de les estrenes d’estiu 
i de les segones parts. Situant la huma-
nitat i els personatges en un estat vital 
molt diferent -gràcies al pas dels anys-, 
Matt Reeves desplega una manera de 
fer que desprèn realitat i que omple de 
sentiment i veritat el que en altres mans 
-i sobretot amb un altre tipus de guió- 
seria una mala cinta de sèrie B. Aquí, 
res més lluny de la realitat.

La nova entrega poleix i fa avançar 
de forma natural -i sobretot creïble- 
aquesta nova societat animal, establint 

similituds entre la ‘tribu’ que lidera el 
simi Cèsar i la mateixa humanitat. Uns 
conflictes molt humans i realistes que, 
en moments de trasbals social com el 
que es viu en l’actualitat, aporten un 
plus de transcendència a la proposta. 
I tot amb uns dels millors efectes es-
pecials del moment. Utilitzats amb 
mesura i servint a la història -no a 
l’inrevés com sol ser habitual-.

Tècnicament impecable i amb un 
guió que no insulta la intel·ligència de 
l’espectador, si aquesta saga simiesca 
manté el nivell en pròximes entregues, 
es pot acabar convertint en un clàssic.

el amanecer del planeta de los simios. matt reeves. 2014
crítica albert r. dot

una secció 
patrocinada per

 Més cinema a: www.totmataro.cat

Concurs de Cine
2 entrades dobles

cinemescinemes núm. 1638
Del 29 D’agost al 4 De setembre De 2014

http://www.totmataro.cat/oci/cinemes
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Les estrenes
El niño

Dos adolescents, el Niño i el Compi, 
es volen iniciar en el món del tràfic 
de drogues. Al mateix temps, dos 
policies, treballen des de fa anys 
intentant desfer la xarxa de tràfic de 
l’Estret.
Direcció: Daniel Monzón
Intèrprets: Luis Tosar, Jesús Castro, 
Eduard Fernández.
130min

Lucy

Lucy és una dona obligada a fer de 
mula. Quan una de les bosses de 
droga es trenca i el producte entra 
en contacte amb el seu cos, adqui-
reix superpoders. Amb una memòria 
prodigiosa i gran velocitat, es con-
verteix en una màquina de matar.
Direcció: Luc Besson
Intèrprets: Scarlett Johansson, 
Morgan Freeman, Choi Min-sik
90min

En el ojo de la tormenta

La ciutat de Silverton és escenari 
d’una sèrie de tornados sense pre-
cedents. Els caçadors de tempestes 
creuen que el pitjor està per venir 
i mentre la gent busca refugi, ells 
busquen aquella imatge que només 
s’aconsegueix un cop a la vida.
Direcció: James DeMonaco
Intèrprets: Richard Armitage, Sarah 
Wayne Callies.
89min

Infiltrados en la universidad

Després de la seva missió a l’institut, 
els agents Schmidt i Jenko s’han 
d’infiltrar en una universitat local. 
Però la parella trontolla quan Jenko 
coneix a la seva ànima bessona i 
Schmidt entra al grup de teatre bo-
hemi de la universitat.
Direcció: Philip Lord, Chris Miller
Intèrprets: Jonah Hill, Channing 
Tatum, Ice Cube
120min

Amigos de más

Wallace i Chantry es coneixen en una 
festa i descobreixen que tenen una 
gran química com a amics. Entre ells 
s’estableix una relació en que poden 
parlar de tot. Sembla l’amistat per-
fecta si no fos que en Wallace està 
bogament enamorat d’ella.
Direcció: Michael Dowse
Intèrprets: Daniel Radcliffe, Zoe 
Kazan, Adam Driver
99min

Operación Cacahuete

A finals dels anys 50, en un petit 
poble de Virginia, als Estats Units, 
un entremaliat esquirol uneix forces 
amb una rata per aconseguir atracar 
un magatzem de cacahuets. Basada 
en un curtmetratge de 2005.
Direcció: Peter Lepeniotis
Animació
186min

http://www.totmataro.cat/oci/cinemes
https://www.youtube.com/watch?v=qB2ef_1jcKc
https://www.youtube.com/watch?v=YibFcTkJu3U
https://www.youtube.com/watch?v=XTWhrrK8Aig
https://www.youtube.com/watch?v=PupdDjl-xr8
https://www.youtube.com/watch?v=2mHSoCuD4LY
https://www.youtube.com/watch?v=iJJJUEy5Vsg
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La pinya és una fruita d’origen tropi-
cal, en altres països coneguda amb 
el nom d’ananà. Es tracta d’una frui-
ta rica en aigua, amb un 85% de la 
seva composició d’aquest líquid i, a 
la vegada, rica en hidrats de carboni; 
de fet, aquest és el nutrient més im-
portant. Aquesta combinació fa que 
la pinya sigui una fruita diürètica i 
depurativa i que, a la vegada, ens 
aporti energia.

A més a més, el contingut en fi bra, 
fa que la pinya sigui una fruita que 

La pinya, una fruita ideal, depurativa i diürètica
GASTRONOMIA I SALUT
                TOT GRANOLLERS- AMIC ajudi a mantenir regulat el trànsit in-

testinal i que el consum provoqui en el 
nostre organisme un efecte saciant. La 
fi bra, tot i que no aporta cap nutrient 
pròpiament dit, també contribueix 
a disminuir l’absorció de colesterol.

Aquest combinat de caracterís-
tiques fins al moment exposades, 
juntament al fet que la pinya és una 
fruita molt poc calòrica, 45 calories 
als 100 grams, fa que estiguem al 
davant d’un aliment de consum reco-
manable en totes les fases de la vida 
i que també sigui una de les fruites 

recomanades en dietes de control de 
pes. D’altra banda, però, pot ser des-
aconsellada o de consum controlat en 
casos de sensibilitat de l’estómac, per 
la seva acidesa.

Quant a vitamines, la pinya en 
conté del grup A, B i C, a més de mi-
nerals, fonamentalment potassi i iode. 
Destaca la vitamina C que, a banda 
de les conegudes funcions antioxi-
dants i de protecció immunològica 
de l’organisme davant dels refredats 
i d’altres afeccions, també contribueix 
a afavorir l’absorció de ferro.

Pernil de “bodega” 
Formatge semicurat 
Lacon amb cachelos 
Seitons fregits 
Seitons en vinagre 
Patates braves 
Ensaladilla russa Ensaladilla russa 
Truita de patates 
Paté l'Avi de fines herbes 
Paté l'Avi de panses i nous 
Aletes de pollastre fregides 
Aletes de pollastre adobades 
Rabas de calamar arrebossades 
Rejos de calamar a l'andalusa Rejos de calamar a l'andalusa 
Ceba caramel·litzada amb formatge de cabra

Ja tenim oberta la nostra terrassa d'estiu!

TRIEU EL VOSTRE COMBINAT
DE TAPES VARIADES

7€
3 TAPES5 TAPES

10€
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Aquella primera expedició, per ser la 
primera, va ser el detonant primer 
d’un viatge sensitivament complex 
i col·lectivament molt enriquidor. 
L’Índia, el segon país més poblat 
del món, és destinació turística que 
sovint trastoca el qui la visita. Molta 
gent n’ha tornat amb els valors i els 
cànons personals canviats. Imagi-
nin, si això es dóna quan hi vas en 
grup reduït, el que pot ser anar-hi 
–a una Índia molt concreta, això sí– 
en un grup que se’n va al centenar 
i mig de persones. I si s’hi va a fer 
castells. 

L’experiència és difícil d’assimilar 

fi ns i tot dies després que tornés 
l’expedició dels blaus.

Sensacions compartides

Tornem a aquella primera nit. 
L’expedició duia poc menys d’un 
dia en un país diferent. Cultura, cos-
tums, sistemes de relació. Menjar 
picant, olors, brutícia. Caos circula-
tori. Xafogor. Els aires condicionats, 
on n’hi ha, gèlids. Thane, el centre 
d’operacions, no és ciutat turística 
per a res. Els passejants mataronins 
eren vistos com a coses estranyes 
quan sortien a passejar o comprar. 

CASTELLS
REPORTATGE FOTOS: KRIS UBACH

TEXT: CUGAT COMAS

“No hi ha paraules”. Portaven ben poques hores, els 
Capgrossos, a Mumbai i els ulls com a taronges eren la tònica 
general. Acabaven d’entrar a un assaig públic d’una colla de 
govindes –els castellers de l’estat de Maharashtra– i els havien 
rebut amb tots els honors. Collaret de fl ors i punt vermell al 
front inclosos. Aquest “no hi ha paraules” va ser la tònica de 
sis dies de vivència compartida per 150 mataronins a milers 
de quilòmetres de casa seva. Aquest “no hi ha paraules” que 
contravé l’exercici necessari per explicar-ho. En buscarem, 
de paraules.

www.totmataro.cat/reportatge
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Tracte exquisit de tothom. Regatejar 
preus pels “tuc-tucs”, els taxis ciclo-
motors. No era fi ns després de sopar 
que tocava agafar la primera muda 
castellera i anar a ensenyar què són 
els castells. La recepció en aquella 
barriada, sobre un terra fangós i en-
mig d’edifi cis decrèpits en balcons 
plens d’infants i dones, enmig de 
centenars d’homes àvids de fer-se 
fotos amb gent que, de cop i volta, 
per ser castellers semblaven herois. 
Un xoc impactant. Els castells fets 
desperten l’admiració i l’expedició 
és en tot moment mimada. Després 
dels castells, els primers pilars go-
vindes. L’equip o colla que rep els 
Capgrossos aquella primera nit no 
és, ni de bon tros, de les millors. 
Arriben a fer el de set pisos. I cap 
vídeo dels vistos preparant el viatge 
s’assembla a la pell de gallina del 
directe.

La sensació d’aquells primers 
castells govindes vistos en directe 
és la mateixa que s’amplifica el 
penúltim dia, en el festival Gokulas-
htami, en el dia del creixement de 
Krishna, el dia del ‘Dahi Handi’. Ja 
explicarem què vol dir aquest 
reguitzell de paraules, que ara 

150 castellers mataronins prenen part d’un festival govinda a Mumbai

Els Capgrossos a l’Índia:
“No hi ha paraules”
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parlem de sensacions. El que deixa 
parat és que aquells indis menuts 
que s’enfi len, al cap i a la fi , des 
dels antípodes en cultura, motiu, 
sistema, hàbits, valors i perquès, 
acaben calcant exactament el ma-
teix que senten els castellers quan 
fan castells. El fons espiritual és el 
mateix. L’eufòria per la consecució 
feta el dia del festival, la necessi-
tat de treballar bé de forma prèvia, 
l’assaig dies abans per assegurar 
l’èxit el dia gros. Les sensacions 
viscudes són germanes i comparti-
des. Aquesta és la clau mística del 
viatge i de la vivència. Això és el que 
difi culta posar paraules a un viatge 
com aquest.

Els Capgrossos no han anat a 
l’Índia a fer turisme, tot i que apro-
fi ten l’avinentesa per veure algunes 
coses de Mumbai, una de les ciutats 
més poblades del món. Els matins 
són per a les visites organitzades 
en les quals no falten algun pilar 
de rigor. Als vespres tornen a anar a 
assajos de colles de govindes i fan 
castells per refermar la germanor 
entre els dos sistemes de torres hu-
manes. L’esquema emocional de la 
primera visita es repeteix a cada dia. 
És sortir del bus uniformat i barris 

humils s’emocionen amb la presèn-
cia dels catalans. Les sessions de 
fotos poden durar més de mitja hora 
i són inacabades. L’agraïment és 
mutu. I les imatges que centenars 
d’indis enregistren amb mòbils van 
enriquint, a la vegada, la memòria 
de cadascun dels 150 mataronins. 
Tot està programat per l’amfi trió de 
l’expedició. Un polític que és minis-
tre de la regió. Un peix gros.

El programa inclou una anada a 
l’Illa de l’Elefanta a visitar un temple 
excavat a la roca, dues anades a la 
porta de l’Índia, visites a una escola 
de l’ONG Somriures de Mumbai o la 
visita a un temple hindú. També la 
nit anterior al dia gran del festival 
de castells hi ha qui s’acull a la pos-
sibilitat de participar a la celebració 
religiosa del naixement de Krishna, 
una de les reencarnacions de Visnu, 
el creador, un dels tres Déus de la 
religió dominant al país. “És com 
la Missa del Gall”, s’acaba impo-
sant com a explicació simplifi cada 
d’aquesta visita. Totes les activitats 
es fan en grup. Un grup en què hi 
ha des de canalla a gent de més de 
70 anys. Força jovent –alguns que 
han aprofi tat l’avinentesa per re-
córrer l’Índia els dies precedents i 

posteriors– i tots els necessaris per 
fer castells. Tot encarat a l’endemà. 
El dia del Gokulashtami, que és com 
es coneix el festival. Mentre algú 
col·lecciona cagarrines amb deno-
minació d’origen, uns certs nervis 
s’apoderen de l’expedició d’avant les 
expectatives dipositades en l’acte 
del dia 18. “Serà dur però espec-
tacular”, ens diuen. Els Capgrossos 
actuaran tres cops en una plaça per 
on passaran 200 colles de govindes. 
Milers i milers de persones.

El gran dia

El gran dia arriba i per primera vega-
da, la majoria de l’expedició esmorza 
als hotels ja vestits de castellers. No 
s’ha de fer cap gamma extra, però 
hi ha nervis davant l’experiència. Es 

“Aprofi tem-ho això, 
som uns privilegiats 
per viure-ho” diu 
emocionat un dels 
fundadors de la collafundadors de la collafundadors de la colla
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faran castells en una plaça diferent, 
en un ambient eixordador, i cal es-
tar-hi preparats. La direcció tècnica 
i logística del viatge donen instruc-
cions al rebedor de l’hotel abans 
de sortir. Els tres busos es fan lloc 
entre el caos circulatori de Thane i 
els Capgrossos arriben escortats per 
un cordó humà en una tribuna en la 
qual passaran quasi 10 hores de fes-
tival. Moltes hores d’ulls sorpresos, 
d’emoció. Una estona gravada a les 
memòries. Sense paraules, sols amb 
l’experiència. És el Gokulashtami. 
Ara sí. I és espectacular.

Les colles es fan lloc a la plaça 
mig a empentes mig a riuades. N’hi 
ha de diferents nivells. Fins i tot 
algunes d’íntegrament femenines. 
Tot va coordinat des de l’escenari 
principal on el capatàs de la regió 
i el seu seguici dirigeixen la sessió. 
Coincideixen més d’una construc-
ció govinda alhora, sobretot les més 
menudes, i el percentatge alt de cai-
gudes fa patir els mataronins. Dies 
abans hi ha hagut sarau judicial a 
l’Índia, on un tribunal volia prohibir 
els menors d’edat de participar en 
aquests festivals. La situació sembla 
solucionada i hi ha una prohibició 
de fer-ho als menors de 12 que la 

realitat esquiva. Una estona després 
d’arribar al festival els Capgrossos 
actuen per primer cop.

El primer castell, el 4 de 8, serà 
el de més importància dels que fa-
ran al país asiàtic. Emocionant i 
parat, és la imatge més destacada. 
Se celebra com si tingués un pis 
més i després el seguiran el 5 de 7, 
el 4 de 7 amb l’agulla o el pilar de 
5 per sota. Aquests dos els fan els 
Capgrossos quasi quatre hores des-
prés de la primera actuació, quatre 
hores que es fan dures pel sol i la 
xafogor. L’estoïcisme dels mataro-
nins –mimats en tot moment per 
l’organització– contrasta amb el pa-
per que els govindes fan. Ells entren, 
intenten el castell màxim, sovint 
cauen i marxen. Tot això converteix 
el dia en una marató de castells es-
pectaculars.

A la segona actuació, ja després 
del primer castell, els Capgrossos 
tasten els hàbits del dia i després 
de descarregar el 4 de 7 amb el 
pilar queden ben xops d’aigua que 
els tiren com si fossin a la Nit Boja 
de Santes. Això és un festival, no 
una actuació, i si el castell ho val, 
després de fer-se es remulla amb 
aigua i es punxa música màquina 

per celebrar-ho. És una festa total 
i els catalans reaccionen amb eu-
fòria. Tornen a l’estrada després 
de les dues primeres actuacions 
totalment xops. I altre cop sense 
paraules. “Aprofitem-ho això, som 
uns privilegiats per viure-ho” em 
diu emocionat un dels fundadors 
de la colla.

Els Jai Jawan fan el pilar de 9

Els blaus són testimonis des de la 
seva tribuna de convidats d’honor 
d’un pilar de 9, el castell govinda 
més gran fet mai que els Jai Jawan –
la millor colla– aconsegueix carregar 
desfermant una celebració eufòrica 
que dura més d’una hora. Els ca-
talans resten bocabadats. Porten 
dies sent testimonis de la manera 
diferent que tenen els indis de fer 
castells però fins ara no han estat 
espectadors d’excepció d’un registre 
de màxims com aquest, un castell 
que –en la seva traducció una mica 
trampa– no s’ha fet mai a Catalunya. 
Al costat d’aquest gegant pilar de 9, 
els Capgrossos també veuen fins a 
cinc pilars de 8 i desenes de pilars 
de 7 mentre són al festival. La seva 
darrera actuació, ja totalment xops, 
la fan amb el 3 de 7 i amb un 4 de 7 
fins a dosos que serveix perquè la co-
lla, com a homenatge, tingui l’honor 
de trencar el Handi, una mena d’olla 
que conté una mescla força fastigosa 
de llet, mel, curri i espècies. Aquest 
és el moment sentimentalment més 
complet, i els Capgrossos, amarats 
d’aquest líquid vermellós, acaben 
reclamant més música màquina i 
més aigua ruixada.

L’eufòria és total i minuts després 
els Capgrossos abandonen el recin-
te del festival. Se’n van a l’hotel 
a celebrar-ho. L’endemà tornen a 
Mataró. Des d’aquell dia, mentre 
col·leccionen fotos i records dels 
grans moments viscuts, el centenar 
i mig de privilegiats busquem parau-
les que defineixin l’experiència. La 
d’uns dies conviscuts intensament 
durant els quals els castellers ca-
talans i mataronins van tastar una 
cultura especial, un país encantador 
i una altra manera de sentir una pas-
sió que aquí en diem castellera i allà 
govinda, però que és la mateixa. 
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La Fundació TecnoCampus Mataró-
Maresme és membre de la Allseen 
Alliance des de fa uns dies. És un 
consorci sense ànim de lucre per a 
la promoció i habilitació de l’adopció 
de manera global de productes, 
sistemes i serveis que permetin des-
envolupar un entorn d’internet de les 
coses (Internet of Everything) basat 
en una plataforma de desenvolupa-
ment oberta, i universal entorn d’un 
ecosistema englobat en un consorci 
amb una molt àmplia representació 
de companyies de sectors molt di-

www.totmataro.cat/empentaamb empenta

Un consorci per desenvolupar 
“l’Internet de les Coses”

1

versos i transversals per l’adopció i 
la innovació en l’entorn IoE tant a 
nivell domèstic com industrial.

“Internet de les coses”
El concepte d’Internet of Everything 
es basa en la idea que els dispo-
sitius, els objectes i els sistemes 
poden ser interconnectats d’una 
manera simple, transparent, per 
tal de poder compartir, de for-
ma fàcil, informació entre ells. 
Per tal d’aconseguir un alt nivell 
d’interoperabilitat, per a aplica-

cions en escenaris reals, que abastin 
diversos entorns i empreses, el con-
sorci permet resoldre nous reptes a 
nivell de consumidor i empresarial.

La plataforma AllSeen Alliance es 
basa inicialment en el projecte Open 
Source  AllJoyn™. Els productes, 
aplicacions i serveis creats per AllJoyn 
poden intercomunicar-se a través de 
diferents capes de transport (WiFI, 
PLC, Ethernet) sense preocupació del 
fabricant o del sistema operatiu, i sen-
se necessitat d’accessos a internet.

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

GESTORIA BELTRAN
Rda. Alfons Xè El savi 64
08301 - Mataró
Tel. 93 796 16 00
www.gestoriabeltran.com
info@gestoriabeltran.com

 S
ol

uc
ió

 d
’a

qu
es

ta
 r

ev
is

ta
 1

63
8 8 1 4 5 9 7 2 6 3 

 7 3 9 2 6 8 1 5 4 

 5 2 6 3 1 4 7 9 8 

 2 4 5 6 7 1 8 3 9 

 1 9 7 4 8 3 5 2 6 

 3 6 8 9 2 5 4 1 7 

 9 7 2 8 5 6 3 4 1 

 6 8 3 1 4 2 9 7 5 

 4 5 1 7 3 9 6 8 2

sudokusudoku

tot empenta 1,2 1638.indd   2 27/08/14   12:05



NÚM. 1638
DEL 29 D’AGOST AL 4 DE SETEMBRE DE 2014

amb empenta 2

El TCM entra a 
formar part 
d’Allseen Alliance, 
una entitat sense 
ànim de lucre, amb 
la presència de 
grans corporacions 
mundials_____________

El consorci compta amb la participa-
ció de les empreses més importants 
del sector a nivell global (Haier, LG, 
Microsfot, Panasonic, Qualcomm, 
Sharp, Silicon Image, Technico-
lor, TP_link que conformem els 
Premium membres del consorci, 
però té altres dues categories, els 
community membres i els sponso-
red membres, per els centres de 
recerca i universitaris, on s’engloba 
la participació del TecnoCampus, 
juntament, actualment, amb Beijing 
University of Posts and telecomu-

nications, Cable Labs, Hoschule 
Bonn-Rhein Sieg, Open Hab i Poli-
tecnico di Milano. TecnoCampus és 
el primer centre de l’estat Espan-
yol que participa com a Sponsored 
Membre del consorci, en superar el 
procés d’aprovació del consorci de 
forma satisfactòria.

Impuls pel NetLab
La participació de TecnoCampus en 
el projecte permetrà que el NetLab 
col·labori en projectes del seu àm-
bit de coneixement (Internet de les 

Coses, Comunicacions sense fi ls, 
Comunicacions per la Xarxa Elèc-
trica, Xarxes de Sensors sense fi l). 
Per altra banda, des de l’Escola 
Superior Politècnica es treballarà 
en diferents projectes del consorci 
com a part de l’Assignatura Op-
tativa d’Administració de Xarxes 
Escalables, del Grau en Enginyeria 
Informàtica, per apropar els alumnes 
a projectes amb necessitats reals 
dels consumidors, i en col·laboració 
amb el sector empresarial que és 
membre del consorci.
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La Fundació Telefónica ha publicat 
recentment el Top100 d’Innovacions 
Educatives en l’àmbit mundial. Una 
àmplia investigació desenvolupa-
da aquest any sobre totes aquelles 
iniciatives que suposen un nou rep-
te per a l’educació. La Fundació 
TecnoCampus forma part d’aquest 
rànquing amb la seva iniciativa 
Xnergic, per promoure vocacions 
tecnològiques entre els joves d’entre 
12 i 18 anys. Aquestes 100 inicia-
tives innovadores en l’àmbit de les 

ciències i la tecnologia han estat 
identifi cades en el projecte “Desafío 
Educación”.

El projecte Xnergic va sorgir en el 
si del mateix TecnoCampus fa dos 
anys amb la voluntat de fomentar 
les vocacions tecnològiques dels 
nois i noies en edat d’orientar la 
seva vida acadèmica i professional, 
com a resposta a la davallada de 
vocacions tecnològiques que expe-
rimenta el país.

En aquest temps, prop de 400 nois i 
noies han participat en diferents ac-
tivitats, des de grups d’entrenament 
setmanals, campus o competicions 
en línia relacionades amb la tecnolo-
gia, i concretament amb la robòtica, 
la impressió 3D i la programació de 
videojocs. El model també ha me-
rescut l’atenció d’altres universitats 
de l’Estat, que s’han interessat per 
conèixer aquesta iniciativa i aplicar-
la al seu àmbit d’infl uència calcant 
el model mataroní.

Xnergic: Top100 en innovació mundial
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ducció o millora signifi cativa d’un 
producte (bé o servei), d’un procés 
productiu, d’un mètode de comer-
cialització o d’organització que 
suposin un avantatge competitiu. 
Els interessats a participar-hi es po-
den assessorar al mateix parc, de la 
mà de tècnics experts. El lliurament 
dels guardons tindrà lloc el 20 de 
novembre al Centre de Congressos 
del Tecnocampus.

El primer classifi cat obtindrà 8.000 
euros; el segon, 5.000 euros i el ter-
cer, 2.500 euros. A més a més, els 
tres guanyadors obtindran un 50% 
de bonifi cació durant un any en el 
preu per instal·lar-se a la incubado-
ra del Tecnocampus; en el cas del 
guanyador, en modalitat d’ofi cina 
independent, i el segon i tercer clas-
sifi cat a l’open space. La incubadora 
acull empreses de nova creació i 
consta de 15 ofi cines, dos espais 
open space per compartir entre tres 
empreses i un espai coworking per 
a sis professionals.
 
Els Premis Cre@tic els organitzen la 
Fundació TecnoCampus Mataró-Ma-
resme i l’Ajuntament de Mataró amb 
el suport del Programa Bstartup del 
Banc Sabadell, l’empresa Servicios 
Industriales Reunidos, SL (SIRSA), 
ACCIÓ i el bufet Rousaud Costas 
Duran SLP. Precisament, el presi-
dent de la Fundació Tecnocampus 
Mataró-Maresme, Miquel Rey, i la 
directora de Sabadell Professional, 
Conxa Oliu, van signar el conveni 
de col·laboració per a l’organització 
dels Premis Cre@tic. 

El TecnoCampus ha obert el termi-
ni per presentar candidatures als 
Premis Cre@tic, que tenen com a 
objectiu promoure l’emprenedoria 
i contribuir al desenvolupament so-
cioeconòmic de Mataró i el Maresme 
mitjançant el suport econòmic i lo-
gístic a nous projectes empresarials.
Hi poden optar projectes de nova 
creació o bé empreses constituïdes 
el 2014 que incorporen una intro-

Convocats els 14 
Premis Cre@tic
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Compra  Venda

COMPRAMOS MAQUINARIA de hos-
telería 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, 
garajes, locales, pequeños solares, etc. 
No importa estado. Buscamos cualquier 
sup. edificable para promoción de vivien-
das. También Permutas, buscando la 
mejor rentabilidad para Ud. Pago inme-
diato 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
CERDANYOLA. Piso primero, 2h. baño 
con ducha amplio, comedor con cocina 
americana de diseño, balcón, impeca-
ble, 410€. 626.529.009
CERDANYOLA. Piso amplio tipo loft, con 
2h arriba tipo duplex, comedor con co-
cina americana, baño con ducha, buena 
ocasión, 350€. 651.862.517
CERDANYOLA. Piso loft tipo dúplex 
con 2h. comedor con cocina ameri-
cana de diseño, impecable, 360.€. 
651.862.517
PL. FIVALLER. Loft amueblado y equipado, 
económico, 390€. 626.529.009
HABITACIÓN POR HORAS. Piso parti-
cular. Centro. Máxima discreción. 
671.717.195 
SE ALQUILA BAR en buena zona. Por no 
poder atender. Mataró. 609.345.400 
ALQUILO RESTAURANTE EN Dosrius. Ideal 
familia. 667.477.777 
TRASPASO BAR MATARÓ 10.000€ Alqui-
ler 650€. Tel. 667.477.777 
A L Q U I L O  H A B I T A C I Ó N  s e ñ o r . 
634.741.131 

 

treball

SE OFRECE SEÑORA para limpieza. 
646.379.033
BUSCO LIMPIEZA. 631.550.080
CHICA BUSCA TRABAJO limpieza tardes. 
663.335.367
S’OFEREIX DEPENDENTA. 696.545.669
CHICA BUSCA TRABAJO cuidando per-
sonas mayores, niños. 688.292.601
CHICA BUSCA TRABAJO por horas/ fija. 
671.247.619
CHICA BUSCA TRABAJO limpieza, cuidan-
do mayores, niños. Fija. 602.395.953
S E Ñ O R A  S E  O F R E C E  c a n g u r o . 
646.379.033
SENYORA TITULADA s’ofereix per cuidar 
persones grans. 698.501.595 
BUSCO FEINA NETEJA. 645.354.442 
AUXILIAR GERIATRÍA con mucha expe-
riencia. Se ofrece cuidado personas 
mayores. 690.947.411 
URGE INCORPORAR PERSONAS de 30-
50 años para puesto fijo de trabajo en 
el Maresme. Llamar al 93.173.36.25 
para entrevista personal. 
TRABAJA: TIEMPO Parcial-Total como 
distribuidor independiente. Herbalife. 
687.541.307 
SE PRECISA COMERCIAL inmobiliaria. 
Máxima discreción. Currículum a: info@
espacioinmobiliaria.es 
NECESITAMOS: PROGRAMADOR (tienda 
online). 617.785.796 
ES NECESSITA ESTETICISTA amb expe-
riència. Interessades enviar curriculum 
a: esteticavilalla@gmail.com 
ES NECESSITA COSIDORA amb experièn-
cia demostrable. Plana i zig-zag. Per 
treballar des de casa. 93.766.06.69 
/619.910.433 (nits) 
EMPRESA SERIA Y responsable, busca 
personas para incorporación inmediata. 
Teléfono: 637.745.717 

Classes

REFORÇ  ESCOLAR  e xpe r i ènc i a . 
667.534.065
CLASSES DE MÚSICA i violí. Totes 
les edats. msrviolin@gmail.com 
606.210.618 

proFessionals
 

CASAMENTS. SOPRANO posa el cant a 
la teva cerimònia. Fes que aquest dia 
tan especial sigui inoblidable. 
625.947.230 Rosa 

 Centre: PubliCitat Fermalli maresme: Muralla Sant Llorenç, 2

 Pla d’en boet: PaPereria balada: Rda. President Macià, 65

 molins: llibreria ninots: Ps. Carles Padrós, 91

  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:

http://www.totmataro.cat/el-tot-mataro/anuncieu-vos


GRUP D’HAVANERES Mestre d’Aixa. Ha-
vaneres, cançó marinera. Festes ma-
jors, festes de carrer, festes privades, 
casaments, aniversaris, etc. Informació 
sense compromís 605.68.62.69hava-
neres@mestredaixa.com
SE HACEN OJALES y se ponen botones. 
Tel. 93.790.82.32
REFORMES DE LA LLAR AL MILLOR PREU. 
Cuines, banys, terres, etc. Un bon equip 
de professionals 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
PALETA ECONÓMICO 697.685.580 
LAMPISTERÍA, FONTANERÍA, electrici-
dad,  aparatos eléctricos. Reparación 
lavadoras, calentadores, calderas. 
697.725.158 
LAMPISTERÍA FERNÁNDEZ. Reparaciones, 
instalaciones. Agua, gas y electrici-
dad. 93.799.64.77/ 607.194.711/ 
610.565.628 
SoftHardPc.com assistència informàtica, 
reparem ordinadors PC i Mac, portàtils, 
tablets, smartphones, treiem virus, re-
cuperem dades, còpies de seguretat... 
Telèfon /whatsapp 662.599.273 
DIPLOMADA, MASAJES profesionales. 
Particular 662.257.120 
PISCINERO. Hago piscinas, reformo, 
limpio, mantenimiento. 602.860.879 
P A L E T A  S U P E R E C O N Ó M I C O . 
610.160.740 

tarot  vidència...

TU LUZ BLANCA. Respuestas claras rápi-
das 806.405.653 VISA 93.122.00.96 
Aciertos

ProFESSionaLS

- Especialistes en aïllaments tèrmics
- Extracció d’amiant
 (uralites, bidons, baixants, teulades...)
-Restauració de façanes
-Treballs verticals
-Impermeabilitzacions

T 937 904 905 · M 687 069 636

Passatge Can Roibas, 12 Bxos
Pol. Industrial LES CORTS,

08349 Cabrera de Mar
info@rehabilitacionstotart.com

10 ANYS
DE GARANTIA

REHABILITACIONS

S.L.

www.rehabilitacionstotart.com

 Cerdanyola: 
             estanCo IndIano: Carrer Roselló, 4

   núm. 1638
del 29 d’agost al 4 de setembre de 2014 

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

https://twitter.com/totmataro
http://www.totmataro.cat/el-tot-mataro/anuncieu-vos


CONTACTES

KAREN JOVENCITA. Servicio completo. 
688.290.749
JOVENCITA SALIDAS. 632.640.376

MASAJES CON FINAL feliz. 632.673.621
CINTIA. 632.640.364
KIARA 19 AÑITOS. 632.236.369

RUBÍ 19. 631.625.990
JAZMÍN. 632.191.588
LAIA 40 CATALANA. Besucona. Mor-
bosa. De 9-20h. (lunes a sábado). 
687.072.165 

ASIÁTICAS, JOVENCITAS, GUAPAS. Nue-
vas en Mataró. 24h. Salidas domicilio. 
688.560.112 

CASA NUEVA PRIVADA. María 25a. 
japonesa y 2 amigas chinas de 27 y 
30a. Todos los servicios y salidas. 24h. 
688.566.321 

al:

ANUNCIA'T EN LA
SECCIÓ DE

ELS ANUNCIS
ECONÒMICS

VALEN

i amb 10%de descompte

sortirà a la REVISTA I A INTERNET

Entra a:
www.totmataro.cat/economics
i introdueix el CODI PROMOCIONAL

eltot

http://www.totmataro.cat/el-tot-mataro/anuncieu-vos


DIMARTS 2DIUMENGE 30televisiótelevisió m1tv

18:00 PAÍS KM 0
20:00 CAMINANT x CATALUNYA
20:30 AL DIA CAP DE SETMANA
21:00 ORQUESTRA EN FAMÍLIA
21:30 AVENTURA’T
22:00 NITS DE CAP ROIG
22:30 CAMINANT x CATALUNYA
23:00 DE TEE A GREEN
23:30 DE COSTA A COSTA
23:45 TERRES DE L’EBRE. RE-
SERVA DE LA BIOSFERA
0:00 PARELLES DE BALL
1:00 L’ENTREVISTA
1:30 PARELLES DE BALL

7:00 DE COSTA A COSTA
7:30 VIURE D D L’ESSÈNCIA
8:00 HISTÒRIES PARTIC.
8:30 NITS DE CAP ROIG
9:00 PARELLES DE BALL
10:00 AVENTURA`T
10:30 DE COSTA A COSTA
11:00 L’ENTREVISTA
11:30 DE TEE A GREEN
12:00 NITS DE CAP ROIG
12:30 TERRES DE L’EBRE
13:00 VIU LA COSTA BRAVA I 
 EL PIRINEU DE GIRONA
13:30 CAMINANT x CATALUNYA
14:00 AVENTURA’T
14:30 DE COSTA COSTA
15:00 L’ENTREVISTA
15:30 PARELLES DE BALL
16:30 CAMINANT x CATALUNYA
17:00 VIU LA COSTA BRAVA I
 EL PIRINEU DE GIRONA
17:30 TERRES DE L’EBRE
18:00 PAÍS, KM 0
20:00 ORQUESTRA EN FAMÍLIA
20:30 INFORM. 24H MARESME
21:00 AL DIA
21:30 NITS DE CAP ROIG
22:00 ORQUESTRA EN FAMÍLIA
22:30 INFORM. 24H MARESME

7:00 HISTÒRIES PARTIC.
7:30 INFORM. 24H MARESME
8:00 PAÍS, KM 0
10:00 INFORM. 24H MARESME
10:30 NITS DE CAP ROIG
11:00 AVENTURA’T
11:30 VIURE D D L’ESSÈNCIA
12:00 INFORM. 24H MARESME
12:30 DIADA CASTELLERA DE 
 SANT FÈLIX
17:30 ORQUESTRA EN FAMÍLIA
18:00 PAÍS, KM 0
20:00 NITS DE CAP ROIG
20:30 AL DIA CAP DE SETMANA
21:00 AVENTURA’T
21:30 CAMINANT x CATALUNYA
22:00 PARELLES DE BALL
23:00 HISTÒRIES PARTIC.
23:30 L’ENTREVISTA
0:00 AVENTURA’T
0:30 DE TEE A GRENN
1:00 PARELLES DE BALL

7:00 L’ENTREVISTA
7:30 HISTÒRIES PARTIC.
8:00 CAMINANT x CATALUNYA
8:30 DE COSTA A COSTA
9:00 L’ENTREVISTA
9:30 PARELLES DE BALL
10:30 ORQUESTRA EN FAMÍLIA
11:00 MISSA DE MONTSERRAT
12:30 DE COSTA A COSTA
13:00 VIURE D D L’ESSÈNCIA
13:30 DE TEE A GREEN
14:00 AVENTURA’T
14:30 DE COSTA A COSTA
14:45 PERSONATGE VALORS
15:00 HISTÒRIES PARTIC.
15:30 CAMINANT x CATALUNYA
16:00 PARELLES DE BALL
17:00 NITS DE CAP ROIG
17:30 VIURE D D L’ESSÈNCIA

10:45 PERSONATGE VALORS
11:00 CAMINANT x CATALUNYA
11:30 VIURE D D L’ESSÈNCIA
12:00 INFORM. 24H MARESME
12:30 ULTIMA SESSIO
13:00 DOSOS AMUNT
13:30 INFORM. 24H MARESME
14:00 VIURE D D L’ESSÈNCIA
14:30 CÀPSULES DE CIÈNCIA
14:45 PERSONATGE VALORS
15:00 CAMINANT x CATALUNYA
15:30 TERRES DE L’EBRE
16:00 VIURE D D L’ESSÈNCIA
16:30 INFORM. 24H MARESME
17:00 DOSOS AMUNT
17:30 HISTÒRIES PARTIC.
18:00 PAÍS, KM 0
20:00 DOSOS AMUNT
20:15 CÀPSULES DE CIÈNCIA
20:30 INFORM. 24H MARESME
21:00 AL DIA
21:30 PANTALLA OBERTA
22:30 INFORM. 24H MARESME
23:00 PAÍS, KM 0
1:00 INFORM. 24H MARESME
1:30 AL DIA

7:00 VIURE D D L’ESSÈNCIA
7:30 INFORM. 24H MARESME
8:00 PAÍS, KM 0
10:00 INFORM. 24H MARESME
10:30 PANTALLA OBERTA
11:30 DE TEE A GREEN
12:00 INFORM. 24H MARESME
12:30 L’ENTREVISTA
13:00 VIU LA COSTA BRAVA I 
 EL PIRINEU DE GIRONA
13:30 INFORM. 24H MARESME
14:00 PANTALLA OBERTA
15:00 CAMINANT x CATALUNYA
15:15 PERSONATGE VALORS
15:30 HISTÒRIES PARTIC.
16:00 DE TEE A GREEN

16:30 INFORM. 24H MARESME
17:00 PANTALLA OBERTA
18:00 PAÍS, KM 0
20:00 DE COSTA A COSTA
20:30 INFORM. 24H MARESME
21:00 AL DIA
21:30 DE COSTA A COSTA
22:00 HISTÒRIES PARTIC.
22:30 INFORM. 24H MARESME
23:00 PAÍS, KM 0
1:00 INFORM. 24H MARESME
1:30 AL DIA

7:00 DE COSTA A COSTA
7:30 INFORM. 24H MARESME
8:00 PAÍS, KM 0
10:00 INFORM. 24H MARESME
10:30 DOSOS AMUNT
11:00 HISTÒRIES PARTIC.
11:30 L’ENTREVISTA
12:00 INFORM. 24H MARESME
12:30 HISTÒRIES PARTIC.
13:00 CAMINANT x CATALUNYA
13:30 24 HORES
14:00 HISTÒRIES PARTIC.
14:30 AVENTURA’T
15:00 DE COSTA A COSTA
15:30 VIURE D D L’ESSÈNCIA
16:00 CAMINANT x CATALUNYA
16:30 INFORM. 24H MARESME
17:00 HISTÒRIES PARTIC.
17:30 AVENTURA’T
18:00 PAÍS, KM 0
20:00 AVENTURA’T
20:30 INFORM. 24H MARESME
21:00 AL DIA
21:30 PARELLES DE BALL
22:30 INFORM. 24H MARESME
23:00 PAÍS. KM 0
1:00 INFORM. 24H MARESME
1:30 AL DIA

Programació facilitada per m1tv

núm. 1638
del 30 d’agost al 5 de setembre de 2014

dissabte

diumenge

dilluns

dijous

divendres

23:00 PAÍS, KM 0
1:00 INFORM. 24H MARESME
1:30 AL DIA
  

7:00 DOSOS AMUNT
7:30 INFORM. 24H MARESME
8:00 PAÍS, KM 0
10:00 INFORM. 24H MARESME
10:30 DOSOS AMUNT
11:00 HISTÒRIES PARTIC.
11:30 L’ENTREVISTA
12:00 INFORM. 24H MARESME
12:30 AVENTURA’T
13:00 DE COSTA A COSTA
13:30 INFORM. 24H MARESME
14:00 DOSOS AMUNT
14:30 DE TEE A GREEN
15:00 NITS DE CAP ROIG
15:30 AVENTURA’T
16:00 DOSOS AMUNT
16:30 24 HORES  MARESME
17:00 HISTÒRIES PARTIC.
17:30 VIU LA COSTA BRAVA I 
EL PIRINEU DE GIRONA
18:00 PAÍS, KM 0
20:00 L’ENTREVISTA
20:30 INFORM. 24H MARESME
21:00 AL DIA
21:30 PERSONATGE VALORS
21:45 DIARI DE LA MÚSICA
22:00 CAMINANT x CATALUNYA
22:30 INFORM. 24H MARESME
23:00 PAÍS, KM 0
1:00 INFORM. 24H MARESME
1:30 AL DIA

7:00 L’ENTREVISTA
7:30 INFORM. 24H MARESME
8:00 PAÍS, KM 0
10:00 INFORM. 24H MARESME
10:30 DE TEE A GRENN

dimarts

dimecres

http://m1tv.xiptv.cat/


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)

La setmana comença amb alts 
i baixos, ràpidament remuntes, 
però hi ha alguna cosa que t’ha 
pertorbat, sortiràs del sot. Treball: 
complir el que has pactat serà el 
teu objectiu. L’important és ser 
coherent.

TAURE (21/4 al 21/5)

Emocionalment agitada, voldràs 
expressar el que sents als quatre 
vents, controla els teus impulsos. 
Treball: no entris en discussions, 
segueix les normes, si et des-
controles, respira i pensa abans 
de parlar.

BESSONS (22/5 al 21/6)

Quan no puguis convèncer, la 
tolerància, unida als bonics de-
talls, poden ser-te de gran ajuda. 
Treball: ets capaç de convertir 
reptes en èxits, però no alimentis 
massa aquesta ambició, trauràs 
més benefici si et relaxes.

CRANC (22/6 al 23/7)

Els teus desitjos seran escoltats i 
fets realitat, hi ha algú que està 
molt pendent de tu. Tens sort, 
compensa a qui s’ho mereix. 
Treball: quan les condicions labo-
rals no t’interessen, expressa-ho, 
acabaràs convencent.

LLEÓ (24/7 al 23/8)

El teu poder de seducció segueix 
molt actiu, aprofita aquests 
moments, sense descontrolar-te. 
Treball: sentiràs la necessitat de 
consultar a algú de confiança. Hi 
ha una situació laboral poc clara, 
has de ser molt cauta.

VERGE (24/8 al 23/9)

Ets analítica, saps expressar-te 
però ara has d’escoltar al teu 
cor i deixar-te portar, enamora’t. 
Treball: aconseguiràs el que et 
proposes, encara que amb esforç, 
la teva meta és difícil et costarà, 
però sortiràs victoriosa.

BALANÇA (24/9 al 23/10)

Una relació sana és la que riu, dis-
cuteix, es reconcilia i no s’estressa. 
Una baralla no és el final, al 
contrari es renova. Treball: si ets 
capaç de treballar sota pressió, et 
demostraràs a tu mateix, el molt 
que pots rendir.

ESCORPÍ (24/10 al 22/11)

Aposta pel millor no caiguis 
en el pessimisme que hi ha en 
l’ambient. Una persona sol·licitarà 
el teu optimisme. Treball: quan el 
cansament et venç t’ho qüestiones 
tot, però algú et farà veure que 
dóna molt bons fruits.

SAGITARI (23/11 al 21/12)

Evita els retrets, no pretenguis 
que tothom pensi com tu, millor 
no generar conflictes. Treball: 
alerta amb les exigències, no facis 
el que no et correspon, no ocupis 
l’espai dels altres. Centra’t en les 
teves coses.

CAPRICORN (22/12 al 20/1)

La família estarà molt pendent 
de tu, però no per controlar-te és 
una forma de dir que et troben 
a faltar. Treball: l’estrès t’està 
marcant el ritme i a sobre no 
estàs satisfeta amb els resultats, 
calma’t i deixa’t ajudar.

AQUARI (21/1 al 19/2)

No t’agrada donar lliçons, però 
en aquest moment estàs d’allò 
més encertada. Aprofita tu tam-
bé la teva saviesa. Treball: pots 
aconseguir fàcilment el que vols, 
però pregunta’t si és el que de 
debò desitges.

PEIXOS (20/2 al 20/3)

Un amor d’estiu no resulta fàcil 
d’oblidar. Pot ser que acabi millor 
del que esperaves. Treball: fer-l’ho 
en equip de vegades carrega. Pot 
ser necessites més temps sola per 
veure que els altres poden ser un 
avantatge.

jOsep araCil i xarrié
 president d’eurosènior

Lluitar per  
canviar-ho

sèniors

joarxa@gmail.com

No només estem entrant en una socie-
tat envellida, sinó que ja hi som. Les 
persones que estan cobrant una pensió 
de jubilació, es poden considerar privi-
legiades, tot i que segurament dintre de 
pocs anys, es produiran unes retallades 
significatives, degudes a la manca 
d’ingressos de persones assalariades 
condemnades a l’atur, en l’entorn d’un 
sistema, en el que les persones riques 
són cada vegada més riques i les pobres 
més pobres. En aquests moments difí-
cils de transició, d’una societat que no 
funciona cap a una de nova que ningú 
sap del tot com serà, no ens podem 
permetre acceptar resignadament el 
deteriorament de l’actual societat. No 
podem mirar cap a un altre costat i 
no afrontar la realitat, sinó trobar la 
força i la convicció necessàries dins 
de nosaltres mateixos, per tal d’actuar 
amb realisme però, també, i això és 
tant o més important, amb una actitud 
creativa i positiva. 

Quan una persona es jubila entén 
que entra en una etapa desconeguda, 
que la porta a no pensar, a no voler 
aprofundir la seva realitat. Es produeix 
una espècie de ceguesa mental, una 
manca de percepció del que realment 
li passa. Malauradament uns quants 
anys després, moltes d’aquestes per-
sones s’adonen, ja segurament massa 
tard, que han estat mal aprofitats. Que 
s’ha perdut el temps en no conside-
rar l’envelliment com una aventura, 
que pot implicar reptes i riscos, però 
també alegries. Avui dia no hi ha cap 
etapa vital gratificant, ni la joventut es 
pot dir que ho sigui, amb el seu gran 
nivell d’atur. Lluitar per canviar-ho és 
l’objectiu.

 

http://www.totmataro.cat/opinio/senior


La paraula Bolxoi, en rus, significa 
gran. El Teatre Gran o Bolxoi de 
Moscou, des de la seva construcció 
s’hi ha representat òperes i ballets, 
i disposa d’un quadre estable de 
produccions pròpies. Aquest mític 
Teatre va ser construït l’any 1825, 
encara que els seus orígens es re-
munten a l’any 1773. A l’època dels 
Tsars, tots els teatres russos eren de 
propietat Imperial. Al llarg de la seva 
història, l’edifici ha estat afectat 
per diversos incendis. La primera 
temporada del Teatre Gran, començà 
amb una òpera del compositor rus 
Mikhaïl Glinka, que era un dels 
músics predilectes del públic rus.
La programació lentament, va anar 
introduint obres de compositors 
estrangers. Després de la Revolució 
Russa de l’any 1917, la institució 
fou rebatejada com a Teatre Estatal 
Acadèmic Bolxoi. S’hi ha estrenat 
obres històriques dels grans com-
positors Txaikovski i Rakhmàninov. 
En el Bolxoi hi resideix una de les 
companyies de dansa clàssica, més 
antigues de Rússia, coneguda inter-
nacionalment com el Ballet Bolxoi, 
la qual ha anat desenvolupant el 
seu estil de ball, fomentant la seva 
reputació. El Llac dels Cignes, 
El Trencanous, Giselle, Romeu i 
Julieta, Espartac i molts més títols 
rellevants, formen part del reper-
tori habitual de la temporada de 
ballet. En l’actualitat la companyia 
continua fent gires internacionals 
arreu del món, mostrant l’esplendor 
imperial en les seves posades en 
escena, amb elegància, expressivitat 
i bellesa plàstica. 

Maria Teresa Julià
clavecinista i concertista. especialitzada  
en la recerca de la música antiga

Teatre Bolxoi

sons d’èpocasons d’època

http://www.totmataro.cat/blocs/sons-d-epoca


El Basilisc i els Diables de Mataró 
participen a l’Adifolk de Timisoara

Els Diables de Mataró i el Basilisc 
de la mateixa colla van partici-
par en l’edició d’aquest any de la 
Mostra de Cultura Popular i Tradicio-
nal Catalana que 
organitza anual-
ment l’associació 
Adifolk. Diables i 
Basilisc van parti-
cipar en el seguici 
festiu, en les cer-
caviles, balls de plaça i exhibicions 
que es van celebrar durant els tres 
dies de festival. La seva participació 
va destacar, sobretot, en tres actes 
de l’Aplec: la cercavila del dissabte 
dia 9 pel centre de la Ciutat, obrint 
la comitiva formada pels principals 
elements del seguici festiu català, 

com mulasses, nans, gegants, fal-
cons, sacaires, ministrers...; el ball 
parlat del mateix dia 9 al vespre, 
amb els versos satírics; i la carreti-
llada del dia 10, que va tancar els 
actes de l’Aplec i va aplegar milers 
de persones en la Plaça de la Victòria 
per contemplar una intensa exhibi-
ció de pirotècnia.

10è aniversari
Per a l’entitat ma-
taronina, aquest 
festival ha repre-
sentat la cloenda 
dels actes del Xè 

aniversari, després d’haver organit-
zat amb èxit la “Mostra de Bestiari 
Festiu i Tradicional de Catalunya” 
–del 10 de gener al 2 de febrer–; i 
la “Mostra de Balls de Diables Cen-
tenaris” –del 27 de juny al 29 de 
juliol a més de l’Encesa, el passat 
dia 20 de juliol. 

CULTURA
NOTÍCIA REDACCIÓ

culturacultura www.totmataro.cat/maresme
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El Circo Alegría arriba a Mataró amb 
la seva nova producció, un xou pro-
tagonitzat pels “CantaJuegos” que 
combina números de circ amb les 
cançons infantils més tradicionals. 
El Circo Alegría s’instal·la entre el 4 i 
el 14 de setembre a Mataró. “Estem 
encantats d’arribar a Mataró. Espe-
rem repetir aquí l’èxit que aquest 
espectacle té en altres ciutats” ex-
plica Angelo Di Lello, director del 
Circo Alegría. Aquest afegeix que  
“Aquesta nova producció suposa un 
avanç espectacular per al món del 
circ, combinant l’estil musical amb 
números aeris, acrobàtics i còmics”.

Els “CantaJuegos” del Circ Ale-
gria són un grup format per 6 
artistes, canten i ballen interactuant 
amb el públic les cançons infantils 
més tradicionals. Al llarg de les dues 
hores de durada de l’espectacle, 
els membres de la divertida banda 
aniran donant pas a una vintena de 
fabulosos números de circ com equi-
libristes, trapecistas, malabaristes, 
còmics, etc.

“Els més de quaranta artistes 
internacionals que participen en 
aquesta nova producció desafi aran 
les lleis de la gravetat realitzant pe-
rilloses i espectaculars acrobàcies 
a un ritme vertiginós”, anticipa el 
director de l’espectacle. 

ESPECTACLES
NOTÍCIA REDACCIÓ

El Circo Alegría s’instal·la 
a Mataró del 4 al 14 de 
setembre

Les entrades es poden 
comprar a la taquilla o a la 
web del circ per 8 euros

Participen durant tres dies en 
la mostra de cultura catalana 
en aquesta localitat romanesa

C. BALLESTA

 Els Capgrossos tornen a l’activitat

Els Capgrossos tornen aquest dissabte a 
l’activitat castellera, un mes després de la 
seva darrera actuació –exceptuant el viatge 
a l’Índia. La colla de la camisa blava actua 
a Palau-Solità i Plegamans per segon any, 
dissabte a les 18h. Els objectius de la colla 
podrien arribar als castells de 8. La setma-
na següent arriba el primer desplaçament 
important del segon tram en l’actuació en 
la Festa Major de Sabadell, on l’exigència 
hauria de comportar, ja, castells de 9. 

La colla clou així els 
actes del seu desè 

aniversari

Tot cultura basilisc.indd   1 27/08/14   9:36
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Santes 2014imatges

1 LA DORMIDA D’EN ROBAFAVES, UNA DE LES IMATGES CLÀSSIQUES LA DORMIDA D’EN ROBAFAVES, UNA DE LES IMATGES CLÀSSIQUES 2     ELS LAIETANS AMENITZANT LES MATINADES ELS LAIETANS AMENITZANT LES MATINADES 
3     BONES VISTES DELS VEÏNS DE LA GEGANTADA. BONES VISTES DELS VEÏNS DE LA GEGANTADA. 4 VISTA PRIVILEGIADA DEL ROM CREMAT I LES HAVANERES VISTA PRIVILEGIADA DEL ROM CREMAT I LES HAVANERES 
5 LA FLASHMOB DE LES DISSANTES, UN ÈXIT ROTUND. LA FLASHMOB DE LES DISSANTES, UN ÈXIT ROTUND. 6     UN MOMENT DE LA BARRAM, A SANTA MARIA. UN MOMENT DE LA BARRAM, A SANTA MARIA. 
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7 PROTESTA CONTRA LA FESTA AL CEL A L’ANADA A OFICI PROTESTA CONTRA LA FESTA AL CEL A L’ANADA A OFICI 8     UNS NENS JUGANT AMB LA MOMEROTA DURANT LA CRIDA UNS NENS JUGANT AMB LA MOMEROTA DURANT LA CRIDA 
9     EL PATI DEL CAFÈ NOU PLE A VESSAR PER VEURE GOSPEL SONS. EL PATI DEL CAFÈ NOU PLE A VESSAR PER VEURE GOSPEL SONS. 10 UNA RUIXADA MASSIVAUNA RUIXADA MASSIVA

11 LES SARDANES DEL 28 ES VAN FER A L’ESCOLA PIA STA ANNALES SARDANES DEL 28 ES VAN FER A L’ESCOLA PIA STA ANNA. . 12   VISTA GENERAL   VISTA GENERAL DURANT LA MISSA DE LES SANTES.DURANT LA MISSA DE LES SANTES.
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La Festa del Càntir va centrar un any 
més la diada de Sant Domènec. La 
vila rememora una litúrgia del segle 
XVII, quan a la població es beneïen 
les aigües de la font per protegir-les 
de qualsevol epidèmia. Domingo el 
Gran, encapçalant la comitiva de la 
Garrinada, col·lectiu que enguany 
celebrava el seu 15è aniversari, va 
ser l’encarregat de pronunciar el 
pregó de Festa Major.

La renovació del vot, la benedic-
ció de les aigües i del càntir de l’any 

-enguany dedicat al Tricentenari-, 
les activitats i tallers infantils, la 
fi ra de ceràmica i el popular con-
curs de força d’aixecada de càntirs 
o la trepitjada de fi  de festa són ja 
elements indestriables d’aquesta 
Festa del Càntir. 

Un dels actes que aplega més 
curiosos és el concurs d’aixecada 
de càntirs. Enguany s’han proclamat 
campions Manel Jiménez, amb el 
càntir de 130 quilos i un temps d’un 
minut i catorze segons, en catego-
ria masculina. En dones ha guanyat 
l’argentonina Isabel Clariana, que ha 
aixecat tots els càntirs fi ns al dels 
110 quilos amb un temps d’un mi-
nut i 55 segons. 

FESTA DEL CÀNTIR
NOTÍCIA REDACCIÓ

Manel Jiménez i Isabel 
Clariana, campions del 
concurs d’aixecada de càntirs

argentonaargentona www.totmataro.cat/argentona

Argentona s’encomana un any més 
als càntirs i l’aigua beneïda

GUANYA...
Concursos 70€ Amb el CONCURS de la 

PARAULA INVERTIDA
i el concurs del
BANNER INVERTIT

PARAULA INVERTIDA:
Busca entre els anuncis de la revista la paraula 
invertida i envia la resposta en una carta o postal, 
o a través de la nostra web.

GUANYADOR DEL CONCURS PARAULA i BANNER INVERTIT: JOSEP MORELL BARLOAN

Per optar a la suma dels dos premis s’ha d’enviar la resposta amb 
la PARAULA INVERTIDA i L’ADREÇA WEB DEL BANNER INVERTIT per: 
                      1- Carta/postal a l’adreça: C/ d’en Xammar, 11, 08301, Mataró.
                      2- Omplir formulari de participació a: totmataro.cat/concurs
Si només s’ha encertat un dels dos concursos, s’optarà només a la meitat del premi. Més info a: www.totmataro.cat/participa/concursos

BANNER INVERTIT:
Navega per la web totmataro.cat fi ns trobar el 
banner invertit, fes clic sobre ell i copia l’adreça 
web i aquesta serà la resposta.

Paraula invertida: Adreça web del banner invertit:

www.gruasagustinehijos.com

+

RETRO
• NO UTILITZAR aquesta butlleta per participar al concurs. Les revistes són per a tothom. Gràcies. * El premi caduca als 60 dies

35€ * 35€ *

Tot Argentona 1638.indd   2 27/08/14   13:13
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D’INFORMACIÓ ARGENTONINA.
PER ANUNCIAR-T’HI TRUCA AL 93 796 16 42
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del compositor que l’introdueix en 
els cercles culturals de la ciutat i a 
qui el mateix Taltabull dedica una 
peça quan Domènec Rovira mor pre-
maturament als 30 anys. ‘Comiat a 
l’Ànima’, l’anomena.

És també arran d’aquest perso-
natge que Taltabull funda el cor del 
Cor Madrigalistes Iluro i entra en 
contacte amb la parròquia de Sant 
Josep, que és qui li encomana ‘Les 
set paraules de Crist’ “per fer més 
reeixida la celebració del Diven-
dres Sant a Mataró”, explica Fadó. 
L’obra s’estrena el 1943 al Foment 
Mataroní i s’interpreta durant sis 
anys més. 

trada. A més, tots els elements que 
l’envolten afavoreixen el projecte.

“Està escrita per a orquestra de 
cambra i tenor solista. I jo soc te-
nor solista”, esclama Fadó. A més, 
afegeix es tracta de l’obra d’un com-
positor rellevant a mitjans del segle 
XX, gràcies a les seves experiències a 
França i Alemanya i a l’aprenentatge 
que rep d’autors consagrats com 
Max Reger o Claude Debussy.

La vinculació amb Mataró
L’interrogant que es planteja inicial-
ment Fadó, la vinculació de Taltabull 
amb Mataró té resposta en el nom 
de Domènec Rovira, un jove alumne 

Les set paraules de Crist’, entrenada 
el 1943 durant la Setmana Santa 
de Mataró, és una de les obres més 
importants del compositor Cristòfor 
Taltabull, personatge destacat de 
la música catalana de mitjans del 
segle passat. La peça no ha estat 
mai enregistrada i ara, més de 70 
anys després, s’enregistrarà a la 
mateixa ciutat on Taltabull la va 
estrenar. Aquest és l’objectiu del 
projecte engegat pel tenor mataro-
ní Josep Fadó, estudiós de l’obra 
de Taltabull d’ençà que fa quatre 
anys va conèixer l’estreta vinculació 
d’aquest compositor amb la capital 
del Maresme. L’enregistrament es 
farà a principis de 2015 i es pre-
sentarà arreu de Catalunya amb una 
gira de concerts coincidint amb la 
Setmana Santa.

“Quan em va arribar a les mans 
‘Les set paraules’ em va cridar molt 
l’atenció el fet que la partitura fos a 
Mataró i no a l’arxiu de la Bibliote-
ca Nacional on hi ha tot el fons de 
Taltabull”. Aquesta reacció davant 
la troballa va ser la que va tenir el 
tenor Josep Fadó durant una visita 
al museu arxiu de Santa Maria i que 
va donar el tret de sortida al projec-
te que ara lidera. Això va passar fa 
quatre anys i no ha estat fi ns als da-
rrers mesos que el projecte ha pres 
forma. “Hi havia una mancança a 
l’hora de difondre l’obra”, apunta 
Fadó. ‘Les set paraules de Crist’ és 
una de les obres més destacades del 
compositor i mai havia estat enregis-

MÚSICA
NOTÍCIA REDACCIÓ - ACN

culturacultura www.totmataro.cat
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Fadó recuperarà l’obra més important de Taltabull 
El projecte es presentarà al públic amb una gira de concerts durant la Setmana Santa de 2015

ACN

 El projecte Taltabull

El projecte engegat ara per Josep Fadó per recuperar i difondre l’obra 
de Taltabull culminarà la Setmana Santa de 2015. Està previst que 
l’enregistrament es faci al convent de Les Carmelites de Mataró durant 
el primer trimestre de 2015. La presentació es farà poc abans de la 
Setmana Santa, el 14 de març amb un concert al Teatre Monumental 
de la capital del Maresme.

Posteriorment se’n farà una petita gira de concerts a l’entorn de la Set-
mana Santa. Alguns dels llocs per on passarà el projecte serà el Monestir 
de Montserrat, el Festival de Música Sacra de Vic, el Festival de Pàs-
qua de Cervera i Barcelona. “Vull que el projecte tingui una dimensió 
global”, apunta Fadó. En aquest sentit, el tenor mataroní explica que 
no es conforma ni amb l’enregistrament ni amb els concerts. “Vull ser 
a Spotify a iTunes i allà on calgui” per poder difondre l’obra de Talta-
bull, afegeix. A més de ‘Les set paraules’, el projecte incorporarà altres 
peces per poder completar el repertori. Entre les peces que s’inclouran 
hi haurà ‘Comiat a l’Ànima’. 
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Pl. Cuba, 48, Mataró
Tel. 93 757 12 82 | info@sucasa.es
www.sucasa.es
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OPORTUNITATS

Consulti a la 1a pàgina altres ofertes a Mataró

189.000€

EN EXCLUSIVA
REF. 11817 CENTRO RONDAS. Ubicado 
sobre avda principal. Excelente vivienda 

por cualidades.Bien orientado sobre 
zona verde.I magen impecable. 3 hb 
Salón indep. 2 balcones.Gran cocina 
offi cce.2 baños.Parket.Calef.Pk opc.

108.000€

SOBRE VISTAS DESPEJADAS
REF. 10682  MOLINOS. TORNER. Piso 
total reformado a estrenar, 85m2, 3hb 

(2 dobles), baño completo, cocina haya- 
bengue, balcón y galería, 

pocos vecinos, muy soleado, 
VISTAS PANORÁMICAS!!!!   

159.000€

SOBRE AVDA. COMERCIAL
REF. 11812  RDA. O’DONNELL Ocasión 

por sus características.Vivienda de 
100m2 con patio de 25m2.Todo en 

perfecto estado.4 dorm.Salón comedor 
26 m2,cocina equipada,2 baños.De 
cualidades realmente destacables.

OPORTUNITATS DEL MES

78.900€

CB9651 CERDANYOLA. Edificació 
seminova. Pl. Baixa 60m2, 2 habs + pati 
35m2. A/A i calefacció. Acab. 1ª qualitat. 

79.000€

CB5476 RDA EXTERIOR En via 
amplia. Pis 95m2,  4 habit., ascensor, 
molt de sol, cuina office de roure, bany 
complet, menjador de 30m2. Rebaixat!

CB8674 EIXAMPLE ESQUERRA, 
PIS de 95m2 amb 3 hab (2dob), 
bany i lavabo, cuina ofi cce, ascen-
sor, fi nca pocs veïns.  

99.000€ 105.000€

CB9491  MOLINS-TORNER  Pis de 
77m2 de 3hab (2dob), ASCENSOR, 
menjador amb sortida a balcó, ga-
leria, tot reformat. Ocasió!  

48.000€ 60.000€

86.000€ 123.000€

CB9780 CERDANYOLA-D’ARA Pis 
de 70m2 de 3 hab actualizat  molt 
maco molt poques escales 1º alçada

(fot nº 9 del bany)

CB6486 CIRERA Pis de 72m2 amb 
3 hab (2dob) exterior, cuina ofi ice, 
bany complet, 2º pis sense ascensor. 

CB9774 MOLINS Pis de 80m2 amb 
3 hab tot reformat, 1º alçada. impe-
cable ¡¡ocasio!! Preu i zona.

 (foto nº 2 menjador)

CB9785 COSTAT CAMI SERRA. Precios 
pis de 95m2,  4 hab (3 dob) menjador de 
27m2, cuina oficce de 10m2 , tot exterior 
i reformat molt bo no ho deixi perdre.
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Coincidint amb el cinquè aniversari 
de la primera consulta sobre la in-
dependència, Arenys de Munt, el 
primer municipi que en va fer una 
l’11 de setembre de 2009, està or-
ganitzant un gran acte d’homenatge 
als 553 municipis de tot Catalunya 
que en van celebrar una i que amb 
la seva feina “ens han ajudat a ser 
on som, a les portes de la consulta 
del 9N”, en paraules de l’exalcalde 
d’Arenys de Munt, Josep Manuel 
Ximenis, un dels impulsors de la 
primera consulta.

A banda d’homenatjar els muni-
cipis que van acollir les consultes, 
també s’agrairà la tasca dels més 
de 60.000 voluntaris que les van 
fer possibles. 

L’aplec, que enguany celebra la 
seva cinquena edició, s’allargarà 
tota la jornada i comptarà amb un 
ventall ampli d’activitats com ara 
castellers, sardanes, actuacions de 
corals, parlaments i un dinar po-
pular que de moment ja té més de 
500 inscrits. Ximenis ha reconegut 
que estan sorpresos per la resposta 
rebuda quan no s’ha fet publicitat i 
no ha descartat ampliar l’aforament 
de 700 persones previst inicialment.

Aprofi tant la celebració de l’aplec, 
es demanarà als diferents municipis 
que van fer consultes que aportin 
material gràfi c d’aquell dia per fer 
una exposició itinerant que es vol 
portar arreu del territori. 

ARENYS DE MUNT
SOCIETAT REDACCIÓ

Homenatge als 553 
municipis que van 
celebrar consultes

Arenys de Munt en serà 
escenari coincidint amb el 
cinquè aniversari

Illa Fantasia, escenari del moment 
àlgid del Circuit Festival

Les piscines del parc aquàtic Illa 
Fantasia de Vilassar de Dalt van ser 
l’escenari principal del Circuit Festi-
val, un paquet de vacances de dues 
setmanes que porta a Barcelona més 
de 70.000 gais i lesbianes d’arreu 
del món i que és ja una estada re-
ferent per al públic homosexual a 
nivell internacional. El moment 
àlgid va ser la festa aquàtica que 
congregava més de 8.000 persones 
en una festa “única” de sol, música 
i atraccions.

Aquest és l’esdeveniment més 
important del Circuit Festival, que 
enguany compleix set anys. En 
la seva curta vida ha passat dels 
15.000 assistents del primer any, 
als més de 71.000 de l’any pas-
sat, una xifra que sembla haver-se 
superat en aquesta edició. “Per a 

MARESME
SOCIETAT REDACCIÓ - ACN

La ‘festa de la tolerància’ es 
consolida com a destinació de 
turisme homosexual

molta gent és la gran oportunitat 
en tot l’any de relacionar-se i de 
gaudir d’una festa de tolerància”, 
explicava el portaveu del Circuit, 
Teseo Cuadreny, que recorda que 
molts dels visitants provenen de 
països on l’homosexualitat està molt 
perseguida.

El bon ambient
La festa aquàtica de l’Illa Fanta-
sia va començar a les deu del matí 
allargant-se fins a les deu de la 
nit. Posteriorment una altra festa 
en el mateix recinte va allargar la 
festa fi ns a les sis de la matinada. 
“M’han dit que aquesta festa és la 
millor, és la primera vegada que vinc 
i està molt bé”, explica en Luis, un 
noi de Malta que venia per primera 
vegada. Els assistents en destaquen 
el “bon ambient” que s’hi respira, 
com explicaven en Marc, un altre noi 
de Malta, o la Sandra, una noia que 
repetia per segon any consecutiu. 

Primera ‘Shopping Night’ arenyenca

La primera “Shopping Night” que 
es va fer dissabte passat a Arenys 
de Mar ha satisfet l’organització. La 
regidoria de Promoció Econòmica fa 
una bona valoració de com va anar 
la jornada tot i que la pluja va fer 
la guitza en algun moment puntual. 
Finalment, van ser una trentena de 
botigues i comerços els que van sor-

ARENYS DE MAR
SOCIETAT REDACCIÓ

tir al carrer entre la Riera i la plaça 
de l’Església per oferir als clients 
promocions i descomptes. Les pa-
rades estaven acompanyades de 
música en directe o activitats per a 
la mainada. El regidor de l’àrea, Ro-
man Pascual, fa una bona valoració 
d’aquest primera “Shopping Night” 
que pretén tenir continuïtat. 
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¡SI QUIERE ALQUILAR O VENDER SU PISO, LLÁMENOS!

80.000�

COMPRAMOS SU PISO • SOLUCIONAMOS EMBARGOS

163.000� (27,1M)
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MOLINOS. PLANTA 
BAJA CON ENTRADA 
INDEPENDIENTE. Con 
parking y patio de 
12m2 y terraza de 
24m2, 4 hab., co-
cina fórmica, baño 
completo con ducha,  
OCASIÓN.
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LLANTIA. ECONÓMICO. 2º piso, 
ascensor totalmente reforma-
do, pk incl, cocina americana, 
2 hab., 1 baño con bañera, 
balcón exterior con vistas es-
pectaculares de Mataró
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C.E. en trámite
=

 Certifi cado Energético en trámite
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Z.O’DONNELL. Piso conservado, 
ascensor, 3 hab. (antes 4), co-
cina refor.. lacada blanca gale-
ría, baño compl. bañera, patio 
10m2, ascensor. OPORTUNIDAD.

84.000€ 
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ARGENTONA. EXCELENTE CASA SEMI NUEVA. 300m2, 30m2 de jar-
din y 20m2 de terraza solarium, 3 hab. (1 suite) y estudio con 
chimenea,  2 baños y 2 aseos, cocina de 20m2, garaje 3 coches, 
trastero, calefacción. (ANTES 320.000€)  NO LO DEJE ESCAPAR! 
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299.000€

CERDANYOLA ALTA. 1er piso 
conservado ideal inversores, 3 
hab. (2 dobl),  salón-comedor, 
cocina independ. roble con 
galería tipo patio. OCASIÓN.
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56.000€ 
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EIXAMPLE. Piso totalmente re-
formado, pk y trastero incluido, 
3 hab., baño grande con ducha 
y  bañera, cocina de haya, bal-
cón exterior, calefacción, as-
censor. OCASIÓN.

CENTRO. OPORTUNIDAD POR 
ZONA/ PRECIO. Piso para ac-
tualizar a su gusto, 2 baños 
completos, 2 hab. dobles, sa-
lón con balcón exterior, 2 terra-
zas de 20m2/cada una y otra 
de 10m2. SÓLO 1 VECINO.

galería tipo patio. 

LLANTIA. ECONÓMICO. 2º piso, 
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158.000€

CENTRO. OPORTUNIDAD POR 
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Ahora:

MOLINOS. Pl. baja entrada in-
dep. 100% refor, 3 hab.,  1 sui-
te con vestidor, 2 baños compl, 
cocina americ. blanca, salón 
comedor 30m2,  calefacción. 
OCASIÓN POR ZONA Y PRECI0. 
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146.000€
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CENTRO. Piso alto con ascensor, 
vistas espectaculares, 100% re-
form., 3 hab. y despacho, baño 
y aseo, 2 balcones, cocina laca-
da, galería, calefacción, EXCDE-
LENTE POR ZONA Y PRECIO.   

189.000€
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139.900€
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116.000€

115.000€ 
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EIXAMPLE.OPORTUNIDAD. Planta 
baja recién pintada  para entrar 
a vivir, cocina lacada blanca, pa-
tio de 12m2, baño completo, 3 
hab. 1 doble,  calefaccion.
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CIRERA. 1er piso con entrada in-
dependiente y terraza de 15m2, 
3 hab. 2 dobles,  cocina offi ce de 
roble, galería, calefacción y a.a., 
instal. nuevas. REFORMADO.

148.000€
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99.000€ 

CERDANYOLA. Primer piso refor-
mado con patio de 25m2, cale-
facción, 2 habitaciones, baño 
con ducha, cocina de roble. ca-
lefacción. OPORTUNIDAD. 
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299.000€299.000€Ahora:
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“L’esforç d’esperit permet as-
solir tots els èxits d’un equip”, 
remarca Famadas

Carme Famadas ha jugat fi ns fa molt 
poc. Per tant, ara ja retirada, es mira 
el bàsquet des de fora, com ha fet 
tota la vida i assisteix regularment 
al Palau Blaugrana. Famadas veu el 
bàsquet femení en bon estat de salut, 
però molt evolucionat. Recorda que 
“en el seu moment, tècnicament no 
sé si en sabíem gaire, però anàvem 
juntes a l’escola i estàvem molt com-
penetrades”. Amb les normes del joc 
clares, érem persones que lluitàvem 
per qualsevol pilota i per qualsevol 
victòria només perquè gaudíem de 
l’esport”. El bàsquet ha evolucionat, 
però hi ha una cosa que segueix com 
sempre, segons Famadas: “l’esforç 
d’esperit et permet aconseguir-ho 
tot”. I a ella, la va convertit en l’ànima 
del bàsquet. 

El Maresme va ser un dels bressols 
del bàsquet femení. Equips sor-
gits des de la base, pràcticament 
sense voler, van convertir-se en 
referents de l’esport a Espanya. I 
en aquests equips, per casualitat 
però amb esforç i perseverança, 
van néixer les primeres estrelles 
del bàsquet femení. Entre elles, 
Carme Famadas. 

L’argentonina Carme Famadas 
viu envoltada dels seus triomfs de 
joventut. Copes, medalles i foto-
grafi es omplen les parets de casa 
seva, recordant-li que va ser una 
de les primeres dones que va jugar 
a bàsquet a Espanya. I en té molt 
bon record, segons explica. “Vam 
començar a jugar només perquè a 
una de les monges del col·legi li 
entusiasmava l’esport i ens ho va 
proposar”, explica Famadas, que 
recorda que “de les 20 que vam co-
mençar, 10 ens vam quedar i vam 
formar un equip que mesos després 
començaria a competir”. Van anar 
pujant de categoria fi ns a convertir-

se en un dels equips de referència 
del país. Era a fi nals dels anys 60, 
en ple franquisme. No era una 
època senzilla. Famadas assegura 
que “l’any 1956, que unes noies 
juguessin a bàsquet i marxessin a 
Estrasburg o a Bèlgica amb el seu 
entrenador a jugar un campionat 
d’Europa era impensable. Molta 
gent del poble ens va criticar molt”. 
Malgrat les difi cultats, elles van tirar 
endavant i se’n van sortir. 

Després de guanyar diversos títols 
estatals i europeus a l’equip local 
d’Argentona, Famadas va fi txar pel 
Mataró, on no només va seguir su-
mant títols, sinó que es va convertir 
en la millor jugadora de la lliga fe-
menina de bàsquet en tres ocasions.

Els títols europeus es repetien 
any rere any, un fet que la va portar 
a formar part de la selecció espan-
yola de bàsquet femení. Va ser una 
de les que va fer créixer aquell equip 
i una de les que després el conso-
lidaria com un dels més importants 
d’Europa. 
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Defi neix-te
Tranquil·la.

Un llibre
Llegeixo principalment diaris.

Una pel·lícula
‘Tomates verdes fritos’ de Jon Avnet.

Un viatge
Hongria.

Un referent
Nacho Solozábal.

Un repte
Aprendre a tocar el piano.

Carme Famadas
l’ànima del bàsquet
VA SER UNA DE LES PRIMERES JUGADORES DE BÀSQUET ESPANYOLES 
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perfilsPerfil a Carme Famadas  
Envoltada dels seus triomfs de joventut, Carme Famadas recorda els seus dies com una de 

les primeres jugadores de bàsquet espanyoles. 

La setmana anterior...

Perfil a Regina Puig 
Regina Puig és dissenyadora gràfica i mataroni-
na. És també l’autora del Cartell de Les Santes 

2014, un dels més versàtils dels darrers anys. I és 
que del cartell ple de dibuixos se’n deriven molts 
productes nous: des de la samarreta tradicional, 
fins a una col·lecció de gots, passant per hules i 

disfresses pels més petits. 

perfils

https://www.youtube.com/watch?v=Uom8uDpz5xY
https://www.youtube.com/watch?v=d6F4jMvs0G0


T1.50005 - Mataró-Centre. Pis de 75m², 3 
hab., Bany, salo-menjador, cuina equipada, 
tancaments d’alumini, aa/cc, ascensor, bal-
có, totalment reformat, a prop de l’estació 
¡¡Oportunitat!!                               117.260€

T1.50005 - Mataró-Centre. Pis de 75m², 3 
hab., Bany, salo-menjador, cuina equipada, 

Pis de 75m², 3 
hab., Bany, salo-menjador, cuina equipada, 

Pis de 75m², 3 

T1.50218 - Mataró-Centre. Pis de 70m², amb 
2 hab., 1 Bany complet, cuina offi ce totalment 
equipada, ascensor, balcó, tancaments alumini 
¡¡Pis totalment reformat!!                         85.000€

T1.50218 - Mataró-Centre. Pis de 70m², amb 

T1.07980 - Mataró-Els Molins. Pis de 90 m2 
de superfície, està tot reformat, disposa de 
3 dormitoris, 1 bany, aa/cc, té balco i gale- 
ria.¡¡Oportunitat!                           107.200€ 

T1.07980 - Mataró-Els Molins. Pis de 90 m2 

T1.50195 - Mataró- Centre. Planta baixa de 
nova construccio tipo loft de 40 m², 1 hab., Cuina 
americana totalment equipada, bany complet 
¡¡Està a 5 minuts de la platja!!             83.000€ 

T1.50195 - Mataró- Centre. Planta baixa de 

Assegurances

MATARÓ
C/ St. Josep, 66
(cantonada amb El Torrent, 57)

T 93 757 83 83
www.fi nquescastella.com
info@fi nquescastella.com

Vendes

Més immobles a la nostra web
www.fi nquescastella.com

 Valoracions immobiliàries
 Hipoteques al 100%
 Lloguers en 24 hores
 Gestió de lloguers
 Agents d’assegurances
 Administrador de comunitats

Agents de la
Propietat immobiliària

T1.50115 - Mataró -Llantia.  Ático duplex 90m², 3 
hab + estudi 20m², bany compl., calef., saló-men-
jador, llar foc, traster, gran tssa 50m², barbacoa, 
¡¡Fabuloses vistes mar i montanya!!     130.000€

T1.50140 - Mataró - Parc Central.  Planta baixa 
de 75 m², 2 hab., 2 Banys complets, cuina ame-
ricana totalment equipada, galeria, aa/cc, terres 
de parket, tancaments d’alumini, garatge inclòs 
¡¡Pati de 15 m²!!                                          147.260€ 

T1.50212 - Mataró -Cirera. Parc Central. Pis 
de 110 m² de superfície, 4 hab., 2 banys complets, 
1 aseo, gran cuina completament equipada, gale-
ria, balcó, tancaments d’alumini ¡¡Amb una fabu-
losa terrassa de 100 m²!!!                       165.000€

  

T1.50232 - Mataró- Cerdanyola. Pis de 60 m² 
de superfície, amb 2 habitacions, 1 Bany com-
plet, cuina totalment equipada, els tancaments 
són d’alumini ¡¡Està tot reformat! Molt econò-
mic!!                                                         56.000€                   

OPORTUNITAT
DE LA SETMANA

T1.50184 - Mataró - La Havanna. Pis de 100 
m², amb 4 hab., Bany complet i aseo, cuina 
ofi cce, galeria, balco, aa/cc, tancaments d’de 
alumini, terres porcelanato, traster  ¡¡Està to-
talment reformat!!                                168.000€
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T1.50005 - Mataró-Centre. Pis de 75m², 3 
hab., Bany, salo-menjador, cuina equipada, 
tancaments d’alumini, aa/cc, ascensor, bal-
có, totalment reformat, a prop de l’estació 
¡¡Oportunitat!!                               117.260€

Pis de 75m², 3 

T1.50218 - Mataró-Centre. Pis de 70m², amb 
2 hab., 1 Bany complet, cuina offi ce totalment 
equipada, ascensor, balcó, tancaments alumini 
¡¡Pis totalment reformat!!                         85.000€

Pis de 70m², amb 

T1.50140 - Mataró - Parc Central.  Planta baixa 
de 75 m², 2 hab., 2 Banys complets, cuina ame-
ricana totalment equipada, galeria, aa/cc, terres 
de parket, tancaments d’alumini, garatge inclòs 
¡¡Pati de 15 m²!!                                          147.260€ 

T1.50206 - Mataró-Pla d’en Boet. Pis nova cons-
trucció al costat Riera de 60 m², 2 hab., Bany com-
plet, cuina americana, aa/cc, tancaments d’ alu-
mini, tot exterior, terrassa de 25 m²!!       175.000€

T1.50052 - Mataró-Pl. Espanya. Pis molt ampli 
de 90 m² de superfície, disposa de 4 habita-
cions, 2 Banys, galeria, balcó, calefacció, ascen-
sor, amb bones vistes al parc ¡¡Oportunitat per 
preu !!                                                    180.000€

T1.50100 - Mataró-Eixample. Pis de 80 m² de su-
perfi cie, disposa de 3 habitacions, Bany complet, 
cuina offi ce, galeria, balcons, aa/cc, terres de gres, 
traster ¡¡Amb vistes!!                                      190.000€

T1.50052 - Mataró-Pl. Espanya. Pis molt ampli 
de 90 m² de superfície, disposa de 4 habita-
T1.50052 - Mataró-Pl. Espanya. 
de 90 m² de superfície, disposa de 4 habita-
T1.50052 - Mataró-Pl. Espanya. Pis molt ampli 
de 90 m² de superfície, disposa de 4 habita-

Pis molt ampli 

T1.50100 - Mataró-Eixample. Pis de 80 m² de su-
perfi cie, disposa de 3 habitacions, Bany complet, 

Vendes

Gran cartera de pisos a totes les zones de Mataró

T2.50060 - Mataró- Centre. Al costat de la Plaça de 
Cuba. Casa de poble de 250 m² de superfície, dis-
posa de 3 habitacions, un bany, amb una terrassa 
i amb pati ¡¡Per reformar al seu gust!!    195.000€

T1.50184 - Mataró - La Havanna. Pis de 100 
m², amb 4 hab., Bany complet i aseo, cuina 
ofi cce, galeria, balco, aa/cc, tancaments d’de 
alumini, terres porcelanato, traster  ¡¡Està to-
talment reformat!!                                168.000€

T1.50131 - Mataró-Pl. Espanya.  Pis de 105 m² de 
superfície, 3 hab., 2 Banys complets, aseo, cuina 
offi ce totalment equipada, galeria, balcó, calefac-
cio, terres de parket, ascensor, tot exterior, està to-
talment reformat ¡¡Vistes a mar !!            189.000€

T1.50026 - Mataró - Centre. Planta baixa de 90 m² 
amb pati de 30 m2. 2 hab. dobles, bany, saló-menja-
dor gran, cuina office totalment equipada, carp. Ext. 
alumini, vidre vidres climalit, aa/cc, porta blindada, 
terres de parket. Molt cèntrica!!!                        196.000€

T1.50183 - Mataró-Centre. Gran pis 150 m², 5 hab., 
3 Banys complets, cuina office  equipada, salo-menj. 
30 m², llar de foc, galeria, 2 balcons, calefacció, tan-
caments d’ alumini, ascensor, garatge 2 cotxes, traster 
¡¡Vistes impressionants mar!!!                         270.000€

T1.50113 - Mataró-Via Europa. Pis de 90 m2 de 
superfície, disposa de 4 habitacions, 2 Banys 
complerts, cuina totalment equipada, galeria, 
balco, aa/cc, ascensor, parking, traster ¡¡tot 
exterior i molt bones vistes!!                      208.000€

T1.08520 - Mataró-Semi centre. Pis de 85 m2 de 
superfície, amb traster, disposa de 3 dormito-
ris, 1 bany reformat, aire condicionat, amb 
calefacció, cuina offi ce reformada, pis molt 
assolellat.                                                            210.354€

T1.08638 - Mataró-Via Europa. Àtic de 100 
m2 de superfície, que consta de 4 habitacions, 
2 banys, cuina offi ce i terrassa de 100m2. Molt 
lluminós i amb molt bones vistes. Amb parking 
inclòs.      Abans 360.000€       Ara 260.000€

T1.50148 - Mataró-La Havana. Átic duplex 100 m², 
4 hab., 2 Banys complets (suitte), cuina office total.
equipada, 2 balcons, alarma, aa/cc, terres parket, 
tanc.alumini, estudi 20 m², aparc. cotxe + 2 motos, 
terrassa 20m² ¡¡Vistes mar i montanya!!    260.000€

T1.08520 - Mataró-Semi centre. Pis de 85 m2 de 
superfície, amb traster, disposa de 3 dormito-

T1.08638 - Mataró-Via Europa. Àtic de 100 
m2 de superfície, que consta de 4 habitacions, 
T1.08638 - Mataró-Via Europa. 
m2 de superfície, que consta de 4 habitacions, 
T1.08638 - Mataró-Via Europa. T1.50148 - Mataró-La Havana. Átic duplex 100 m², 

4 hab., 2 Banys complets (suitte), cuina office total.
T1.50183 - Mataró-Centre. Gran pis 150 m², 5 hab., 
3 Banys complets, cuina office  equipada, salo-menj. 

Gran pis 150 m², 5 hab., 
3 Banys complets, cuina office  equipada, salo-menj. 

Gran pis 150 m², 5 hab., 

T1.07529 - Mataró-La Havana.  Pis de 106m2 
de superfície, disposa de 3 habitacions (1 és 
suite), 2 banys, cuina offi ce, calefacció, aire 
acondicionat, galeria, terrassa, amb parquing i 
traster inclós!!                                       210.000€

Si vol vendre, comprar o llogar el seu pis, no esperi més, truqui’ns!
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Lloguers

T1.08628 - Mataró-Centre. Piso de 85 m² con 3 
hab., 1 Baño, salon, cocina-offi ce, balcon y terrado 
superior - todo reformado - muy económico -No lo 
deje escapar!                                               450€/Mes

Més de 40 anys d’experiència al seu servei

Truqui’ns: 93 757 83 83
T1.09863 Mataró. Centro. Piso de 65 m² con 
3 hab., Baño, cocina, salon - muy económico 
y muy buena situación !!!!             450€/Mes

T1.02654 Mataró. Semicentro. Estudio de 
40m² de supefi cie, con plazaq de parking 
¡¡totalmente nuevo!!!                  500€/mes

T1.06224  Mataró. Via Europa. Piso semi 
nuevo, 75 m², 2 hab, galeria, calefacción, 
aa/cc, ascensor, amueblado !!      600€/Mes

T1.08434 Mataró.Centro. Piso de 80m² con 
4 habitaciones, 2 Baños, cocina, calefacción. 
Reformado y a 5 min. Estacion!!       600€/Mes

T1.09883 Mataró. Centro. Piso de 110 m²  
de superfi cie, consta de 3 hab. 2 Baños, 
salon, cocina offi ce con nevera americana y 
una gran terraza de 30 m²!!         600€/Mes

T1.09909 Mataró. Vista Alegre. Fabuloso 
piso de 115m². A estrenar! 4 Habs. (1 Hab. 
Suitte) 2 baños. Cocina offi ce. 2 Balcones, 
galeria. Calefaccion. Ascensor. Maravillosas 
vistas mar y montaña !!!!             750€/Mes

T1.09905 Mataró. Escorxador. Zona Cal collut. 
Piso 87 m2. Sin amueblar - 3 habs. 2 Baños. Co-
cina offi ce. Galeria y balcon. Parquet y cierres de 
aluminio. Ascensor. Todo exterior. Zona de juegos 
comunitaria. Zona muy tranquila!!!      750€/Mes

T1.06810 Mataró. Centre. Atico duplex semi-nue-
vo de 80 m² de superfi cie con 3 habitaciones y 2 
baños (1 con hidromasaje - acabados de primera 
calidad, parking y trastero incluidos en el precio - 
fabulosa terraza de 25 m² !!!                 780€/Mes

T1.09909 Mataró. Tecnocampus. Gran piso 
semi-amueblado de 80 m2 de superfi cie, 
con 3 habs. 2 Baños. Cocina offi ce. Suelo de 
parquet. Gran terraza de 15 m2 rodeando el 
piso. Piscina omunitaria. Parquing y traste-
ro. Preciosas vistas al mar!!          850€/mes

T1.09894 Sant Vicenç de Montalt. Gran piso de 
110 m2. Vistas espectaculares a mar y montaña! 
Zona residencial con piscina. Zona infantil. Pistas 
de tenis.  Tiene 3 Habs. 2 Baños. Parquet - No lo 
deje escapar !!!!                                       900€/Mes

T1.09892 Mataró. Pza. Granollers.  Gran 
piso de 160 m² 5 habs. 3 Baños. Galeria y 
con dos terrazas - llarc de foc, ascensor y 
con parquing opcional!!                 950€/Mes

T1.50217 Mataró. Vallveric. Planta baja de 
90 m² de superfi cie, 3 hab., 2 Baños comple-
tos, gran cocina offi ce totalmente equipada, 
aa/cc, suelos de marmol, cerramientos de 
amuminio, ascensor, terraza,2 plazas de 
aparcamiento, trastero de 20 m² ¡¡impresio-
nante jardin de 230 m²!!            1.000€/mes

T2.02605 Argentona.  Gran casa de 295 m² 
- consta 5 hab., 2 Baños y 1 aseo, calef., 
Terraza y gran patio de 50 m² - parking para 
3 coches - buhardilla de 17 m² con terraza - 
nueva a estrenar !!!!                    1.100€/Mes 

T1.09874 St. Vicenç de Montalt. Gran piso 
de 120 m² de superfi cie, con 4 hab., 2 Baños, 
cocina offi ce, salon con salida al balcón y 
terraza de 20 m² - todo amueblado - tiene 4 
ascensores - parking - bonita zona comuni-
taria con zona ajardinada, piscina, parque 
infantil, pista tenis...!!!!!         1.200€/Mes

T2.02710 Vilassar de Mar. Casa reformada y 
amueblada de 150 m2. Consta de tres plan-
tas. 4 Habs. 2 Baños. 1 Aseo. Cocina offi ce. 
Suelos de gres. Chimenea. Calefaccion y aa/
cc. Barrio tranquilo. Cerca de playa y esta-
cion renfe. Muy soleada!             1.200€/mes

T2.02593  Mataró. Cerdanyola. Gran casa 
de 300 m² de superfi cie, con 5 hab. y 3 baños 
con 3 grandes terraza ( 1 con cocina de ve-
rano), trastero, garaje y con un local de 180 
m² en la planta baja, ideal para trabajar en 
la misma vivienda.... !!!              1.500€/Mes

T2.02315 Llavaneres. Elm Golf. Fabulosa casa 
de 210 m² de superfi cie, de 6 habit., 4 Baños con 
parcela de 1.800 m² y piscina privada - Espec-
taculares vistas !!!!                           1.800€/Mes

T1.06254 - Mataró-Centro. Piso de 75m² con 
3 habitaciones, cocina offi ce, baño completo, 
salon con salida al balcon - muy buena situa-
cion - Zona tranquila !!!!!                 500€/mes

T1.06254 - Mataró-Centro. Piso de 75m² con T1.09906 -  Cabrera de Mar. Z. Pla de l’Avellà. Bajo 
amueblado, 55m2. 2 Habs. 1 Baño compl. con ducha. 5 
min. playa. Cerca estación, centro médico y supermerca-
do. Zona ajardinada. Muy soleado!!                 600€/mes

T1.09872 - Mataró-Centre. Gran piso de 100 m²  
de superfi cie, con 4 habitaciones, 2 Baños, cocina 
offi ce con galeria, salon, suelos de parquet y recien-
temente reformado !!!                                700€/Mes

T1.09901 - Mataró-Parc Central. Gran piso de 100 
m2 de superfi cie, amueblado consta de 3 habita-
ciones, 2 Baños completos, todo exterior con piscina 
comunitaria !!!!!                                          750€/Mes

T2.02303 - Mataró-Vallveric. Magnifi ca torre de 
315 m² de superfície, dispone de 4 habitaciones, 
jardín, con terraza y con plaza de parking. Pida in-
formación!!!                                          1.600€/Mes
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Pèrits Judicials

Teléfono 93 798 01 11
Ofi cina Central: c/Unió, 59, bis - Mataró

Sucursal 1: Còrcega, 603-605 - Bcn (jto. Sagrada Familia)
Sucursal 2: Plaza Isla Cristina, 4 - Mataró
Sucursal 3: c/Mercè, 74 - Premià de Mar Pèrits Judicials

Disponemos de una amplia 
cartera de viviendas 

procedentes de entidades 
bancarias

185.000ˆ

= Tramitándose Certifi cado Energético

130.000ˆ

14795 - PUIG I CADAFALCH Piso completamente 
reformado de 3 hab, cocina nueva equipada, baño 
completo, suelos de gres, aluminio, ojo de buey. 
Gran ocasión por precio! 48.000€

38.000€

Ref.14781

RDA. CERVANTES Piso de 3 
habitaciones, orientado a mar, 
salón comedor con salida a balcón, 
baño completo, cocina y mucho 
sol. Gran ocasión.

PL.CATALUNYA Piso en edifi cio 
con ascensor, 3 habit.,, baño 
completo, cocina equipada, 
salón con  balcón tipo terraza. En 
fi nca con muy buena imagen.

Ref.14715

VISTA ALEGRE Gran oportunidad! 
Casa 195m2 en 2 plantas. A 
reformar a su gusto, 5 dormitorios, 
2 baños, terraza de 60m2 viviendas. 
Ideal como inversión.

Ref.40362

157.000ˆ

Z. ESTACIÓN Espectacular piso 
seminuevo 65m2 + patio 80m2, 
cocina diseño, baño compl., 2 habs, 
vestidor y salón 2 amb. Pk incluido.

Ref.10867

Ref.14725

PARQ.CAN TUÑI Piso a estrenar, 
patio 30m2, 2 habs, baño compl.
con ducha, cocina nueva equipada, 
salón comedor, A/A y calefacción. 

OCASIÓN

199.000ˆ

Ref.13425

CENTRO-Z. MARÍTIMA En calle 
peatonal, vivienda de 110m2 con 
¡terraza increíble a nivel de 55m2! 
Comunidad de vecinos reducida. 

Ref.14605

149.000ˆ

VIA EUROPA Piso seminuevo 70m2, 
parking incluido. Gran salón 30m2 
con balcón, cocina 10m2, 2 baños. 
Piso 100% exterior y mucho sol.

Ref.14331

ROCABLANCA Dúplex semi-nuevo 
de 160m2, 4 hab + estudio, 2 baños, 
cocina office, gran salón, terraza de 
50m2. Pk grande coche y moto + 
trastero. Espectaculares vistas.

Ref.14508

ROCAFONDA Ático con terraza a 
nivel de 30m2, 4 hab, baño compl.
y aseo, salón con salida a terraza y 
ascensor. Gran ocasión.

66.000€

14797 - MOLINOS Piso completamente 
reformado de 90m2, 4 hab, gran salón con
balcón, terraza, cocina nueva y equipada, baño 
completo.Gran ocasión por precio! 123.000€

14676 - C/BIADA Piso refor. 2 hab, con 
gran salón, terracita a nivel de 18m2, cocina 9m2. 
Comunidad reducida. Muy soleado y al lado de 
todos los comercios. ¡No lo piense! 96.000€

www.urbenia.es   info@urbenia.es

86.000ˆ

PZA. BRISA Piso reformado 
con ascensor, entrar a vivir. 
65m2, 2 dorm., comedor con 
balcón a la calle, cocina, baño, 
suelos de gres y muy soleado.

Ref.14735

105.000ˆ

AV. TORNER Piso refor. 70m2, 
3 habit., ascensor, salón 20m2, 
cocina equip., 6m2 y galería y 
baño compl. ¡¡Vistas inmejorables!! 

Ref.14667

Z.PL.FIVALLER  Casa a 3 vientos 
con jardín de 230m2,2 dormitorios 
posibilidad de un 3º, baño y cocina. 
Casa con singulares características 
única en Mataró. Buen precio!

195.000ˆ

Ref. 40364
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Llámenos 93.798.01.11

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

Pèrits Judicials

 122.800ˆ

165.000ˆ

OCASIÓNOCASIÓN

179.000ˆ

73.600ˆ

Ref.40272

185.000̂

Las notas
de los clientes

165.000ˆ 165.000ˆ

235.000ˆ

OCASIÓN

179.900ˆ

235.000ˆ

 126.000ˆ

410.000ˆ

Ref.14063

345.000ˆ

Compramos su piso.
Pagamos su hipoteca.

Reformamos su vivienda.
Y siempre estudiaremos su caso personalmente.

Consúltenos!  600 74 79 31

¡Llámenos! 
93 798 01 11

OCASIÓN

89.000ˆ

CENTRE Pl. baja 50m2, patio priv. 
muy cuco 15m2. 1 hab doble, baño 
compl., cocina integrada en amplio 
comedor y calef. Muy buen piso.

Ref.12797

PL.CATALUNYA Piso en edifi cio 
con ascensor, 3 habit.,, baño 
completo, cocina equipada, 
salón con  balcón tipo terraza. En 
fi nca con muy buena imagen.

Ref.14715

116.000ˆ

OCASIÓN

VISTA ALEGRE Gran oportunidad! 
Casa 195m2 en 2 plantas. A 
reformar a su gusto, 5 dormitorios, 
2 baños, terraza de 60m2 viviendas. 
Ideal como inversión.

Ref.14742

83.000ˆ

Z. LA ESPERANZA Entrar a 
vivir. Piso 95m2, 4 habit., salón 
comedor de 20m2 con salida 
a balcón, baño nuevo + aseo y 
cocina exterior. Oportunidad.

199.000ˆ

Z. ESTACIÓN Espectacular piso 
seminuevo 65m2 + patio 80m2, 
cocina diseño, baño compl., 2 habs, 
vestidor y salón 2 amb. Pk incluido.

168.000ˆ

Ref.10867

79.000ˆ

Ref.14256

CERDANYOLA Piso de 85m2 
completamente refor., con gran 
salón de 28m2, baño completo, 
cocina offi ce. Para entrar a vivir.

78.900ˆ

Ref.14725 OCASIÓN

PARQ.CAN TUÑI Piso a estrenar, 
patio 30m2, 2 habs, baño compl.
con ducha, cocina nueva equipada, 
salón comedor, A/A y calefacción. 

137.000ˆ

Ref.14798

CIRERA Jto Parque central bonito 
piso seminuevo, 2 hab con patio a 
nivel salón 20m2, baño completo 
y aseo, cocina equip, calefacción, 
comunidad reducida. Gran ocasión!

Ref.14790 OCASIÓN

149.000ˆ

JUNTO RIERA Piso con entrada 
indep. tza 26m2 a nivel, salón-com 2 
amb., cocina con lavaplatos, 2 dorm.
(antes 3) + estudio, Zona inmejorable!

OCASIÓN

CENTRO-Z. MARÍTIMA En calle 
peatonal, vivienda de 110m2 con 
¡terraza increíble a nivel de 55m2! 
Comunidad de vecinos reducida. 

OCASIÓNRef.14331

206.000ˆ

ROCABLANCA Dúplex semi-nuevo 
de 160m2, 4 hab + estudio, 2 baños, 
cocina office, gran salón, terraza de 
50m2. Pk grande coche y moto + 
trastero. Espectaculares vistas.

189.000ˆ

Ref.14694 OCASIÓN

EIXAMPLE Piso semi-nuevo 
100m2 de 4 habit, salón a balcón 
- terraza, PK+trastero, acab. 1ª 
calidad. Gran ocasión por traslado.

Ref.14739

179.000ˆ

PARC CENTRAL Piso de 86m2, 
3 habs dobl., salón 26m2 + balcón-
terracita, 2 baños, suelos parquet 
y gres, calefacción y a/a. Piso 
exterior e impecable.

ARGENTONA- GINESTERES  
¡Magnífi ca oportunidad de mercado! 
Casa unifamiliar a los 4 vientos en 
parcela de 800m2, bien orientada 
en varios niveles.

ROCAFONDA Ático con terraza a 
nivel de 30m2, 4 hab, baño compl.
y aseo, salón con salida a terraza y 
ascensor. Gran ocasión.

¡¡OFERTÓN!! 68.900€ 

AV. TORNER Piso refor. 70m2, 
3 habit., ascensor, salón 20m2, 
cocina equip., 6m2 y galería y 
baño compl. ¡¡Vistas inmejorables!! 

de los clientes

14713- ARGENTONA CENTRO Piso completamente 
reformado, 2 habs, cocina integrada al salón 

complet.nueva, salón con balcón, baño con ducha. 
Acabados de 1ª calidad. ¡Gran ocasión por traslado! 

Financiado 100% - 273€/mes cuota

Mª JOSÉ BENITEZ
“Hemos quedado satisfechos por su 
atención, efi cacia y amabilidad”. 
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El teu Varilux Especialista 
a Mataró i Arenys de Mar.

A Ximenes no som dispensadors, deixa’t 
assessorar pels nostres professionals.

Descobreix la nostra manera de cuidar la teva 
salut visual, tal i com seguim fent des de fa 
75 anys.

Aquest estiu sigues el protagonista: Et premiem 
amb unes lents progressives polaritzades 
fetes a mida... I disfruta del sol!

ES AIXÍ COM TRIES LES TEVES ULLERES?
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