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Troben viu, però amb les constants 
febles, l’avi perdut a Òrrius
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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€

GL11222 - ZONA JARDI-
LAND Excelente piso en zona de 
máxima tranquilidad. Superfíc 95 
m², 4 habitac.(2 dobles), 2 baños, 
cocina offi ce, gran salón en 2
 ambientes con balcón-terraza. 
Parking y trastero incluidos. 
Oportunidad. 
Precio: 193.000€

GL11224 - ZONA CEN-
TRO -MARÍTIMA Piso 85m², 
cocina abierta a comedor de 25m², 
3 habitaciones, baño completo 
4 piezas, exterior a un paso del 
centro-estación-playa, fi nca 
reducida solo 3 vecinos. 
Precio: 142.000€
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El CH Mataró es 
mantindrà a l’OK Lliga?

L’ENQUESTA

LA PREGUNTA

CLICA per votar l’enquesta a 

davant de totdavant

Avui en dia que cadascun d’aquells viatgers que arribaven 
als racons més recòndits del planeta és reemplaçat per 
un grapat de turistes a l’engròs, pren un valor inigualable 
l’oportunitat de creuar mars i continents per viure, des de 
dins, convidats i partícips d’excepció, un esdeveniment 
amarat de sentiment i veritat. I l’experiència, brutal, es 
magnifica quan són cent cinquanta companys els qui em-
prenen, faixa en mà, l’aventura d’anar a mostrar un bocí 
dels nostres castells set mil kilòmetres lluny de casa.

Amb tot, no són pas quilòmetres, molts o pocs, sinó 
directament anys llum els qui ens separen en tants i tants 
detalls que ens dibuixen vides completament diferents. 
De fet, però, n’hi ha prou amb acostar-nos per descobrir-
nos sota la pell el mateix instint, una mateixa passió, la 
mateixa tossuderia de voler anar cada vegada un pèl més 
lluny, redefinint a cada embat els nostres límits, miracu-
losament coincidents, una mica més amunt, més endins, 
més enllà d’on crèiem que mai podríem arribar. Incrè-

firma
opinió enginyer de telecomunicacions

Creus que hi haurà  
consulta el 9-N?

lluís martí i garro

Índia
www.totmataro.cat

núm. 1640
del 12 al 18 de setembre de 2014

polèmica per un 
desnonament

col·laboració ciutadana 
a òrrius

duls i sorpresos en descobrir una part tan nostra dins 
de l’altre, d’un món de mides, sons, olors i colors tan 
diferents a nosaltres però, alhora, moguts per la mateixa 
força: “voler l’impossible ens cal, i no que mori el desig”, 
que deia el poeta. Apropant-nos-hi per camins ben diver-
sos, gairebé divergents -el posat seriós dels uns, la forma 
fràgil dels altres-, convergim per acabar amb la mateixa 
explosió de sentiments, eufòria primitiva, els mateixos 
batecs de satisfacció i felicitat del qui s’ha sabut a prop 
de l’abisme.

Vuit dies bocabadats abans de tornar i descobrir que 
el viatge duri encara uns quants dies més, fins a ser ca-
paços de pair tot el viscut. Per, paradoxalment, acabar-ho 
resumint amb un ‘increïble’, amb un ‘inoblidable’, amb 
un ‘indescriptible’... -Índia comença per in-. Per confir-
mar la certesa, descoberta allà mateix, d’estar vivint una 
experiència única. I irrepetible. I, amb tot, servar secreta-
ment l’esperança remota de poder-hi tornar.

50%  Sí.

39,3%  No.

10,7%  Ns/Nc.

 UN PETIT RETAULE MUSICAL SOBRE COM VA VIURE 1714 MATARÓ ÉS UN DELS ACTES DE LA  UN PETIT RETAULE MUSICAL SOBRE COM VA VIURE 1714 MATARÓ ÉS UN DELS ACTES DE LA 
DIADA I EL TRICENTENARI DEL QUE SE’N VA PODER VEURE UN TASTET DISSABTE PASSAT

castigat  Partits i plataformes han 
criticat la iniciativa de l’Ajuntament i 
han arribat a demanar la dimissió de 
la regidora Olga Ortiz. 

aplaudit  La gran implicació en la 
batuda per trobar l’home desaparegut 
va permetre l’èxit en l’objectiu: trobar-
lo i trobar-lo viu. Solidaritat. 

IVAN RUIZ

http://totmataro.cat/participa/enquestes
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Famílies senceres passejaven pel 
Parc Central durant la dècada dels 
anys 60. Era un recorregut habitual 
de molts mataronins les tardes de 
cap de setmana. I un entreteniment 
pels infants, també. En aquesta 
fotografi a dels anys 60 cedida per 
Isabel Llovet se la veu a ella amb 
la seva germana davant la gàbia de 
la famosa mona que hi havia instal-
lada al Parc Central. Entrant a mà 
dreta es trobava la gàbia d’aquest 
animal que jugava i entretenia els 
més petits, molt fotografi ats davant 
d’aquella mona exòtica. 

No era l’únic animal que hi havia 
al Parc Central, ja que entremig dels 
plàtans i els eucaliptus que omplien 

la zona de passeig, hi destacaven 
les casetes de fusta artesanals que 
acollien les gàbies amb gallines, 
pollastres, coloms i paons. I encara 
més amunt, a la part més alta del 
parc, en un petit estany, hi havia 
oques i ànecs, objecte d’entrete-
niment pels nens, que jugaven a 
tirar-los molles de pa. 

L’óssa, companyia perfecta
Durant la dècada dels anys 60, no 
només la mona va fer-se popular 
entre els mataronins. També va fer-
ho una óssa, de nom Júlia, que vivia 
al Parc Central i amb la que molts 
nens i nenes van fotografi ar-se fi ns 
que la van retirar al cap d’uns anys. 

foto antigafoto

de fa 5 anys

de fa 15 anys

de fa 25 anys

les portadesles www.totmataro.cat/fotoantiga
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Incertesa sobre el menjador del Camí del Mig 
pocs dies abans de l’inici de curs

Dilluns arrenca el curs escolar a 
Mataró. Pocs minuts abans de les 
nou del matí sonaran els timbres de 
tots els centres escolars i les imatges 
habituals es repetiran. Però en una 
escola de Mataró els ulls no estaran 
pendents dels nous nens i l’inici del 
curs. Al Camí del Mig, el centre de 
tota l’atenció serà en veure com es 
resol el servei de menjador escolar 
que, a menys d’una setmana, no 
estava ni molt menys garantit. La 

comunitat educativa del centre –
pares i mestres– passaven la pilota 
al Departament d’Educació i a mig 
camí l’Ajuntament proposava pos-
sibles solucions i es comprometia, 
segons paraules del mateix Alcalde 
Joan Mora que “el dia d’inici de 
curs hi haurà menjador escolar”. 
Ajuntament i Generalitat garanteixen 
doncs el què, però es desconeixien 
els detalls del com.

El problema: el deute de l’AMPA
La mala gestió de l’antiga AMPA del 
centre va deixar un forat de 233.000 
euros que fa impossible que es pu-
gui assumir el monitoratge del servei 

EDUCACIÓ
NOTÍCIA

TEXT: CUGAT COMAS

és notíciaés www.totmataro.cat

FOTOS: ANNA ALUART

perquè constituiria una continuïtat 
amb l’antic servei i la Seguretat 
Social reclamaria el deute. Aquesta 
és la diagnosi d’Educació que opta 
perquè tornin a ser els mestres del 
Camí del Mig els que assumeixin el 
servei, com van fer l’any passat. Els 
docents, però, ja van advertir fa un 
any que assumien el paper de forma 
interina i per un any i en claustre es 
van mostrar contraris a seguir amb 
la situació que, asseguren, va en 
contra de les condicions laborals 
necessàries per oferir un bon servei 
educatiu.

Els primers dies de setembre, amb 
els mestres incorporats a l’escola 

Ajuntament i Departament 
pressionen els mestres perquè 
assumeixin el monitoratge

Es noticia 1640.indd   2 09/09/14   18:40
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però encara sense nens ni men-
jador, han estat plens d’accions i 
negociacions. Mares, pares i fills es 
van personar al Ple Municipal dijous 
passat per reclamar solucions. Els 
representants dels pares al Con-
sell Escolar del centre reclamen 
a la Generalitat que mogui fitxa i 
l’Ajuntament, segons el regidor Pere 
Galbany, hauria posat solucions sobre 
la taula que el Departament no hauria 
vist jurídicament viables. La possibi-
litat que la Seguretat Social reclami 
el deute espanta qualsevol sortida.

L’oferta de la sisena hora
L’oferta concreta que a principis de 
setmana es coneixia per part del 
Departament, consistia a convertir 
el Camí del Mig en escola de sisena 
hora per dotar-la de més recursos 
–personal– tot i que això implicava 
que els docents tornessin a assumir 
el servei, extrem al qual aquests es 
negaven. Per part del govern munici-
pal i en la roda de premsa posterior 
al Ple Municipal, Joan Mora va voler 
deixar clar als mestres que “nosal-
tres estem al costat dels pares i el 
dia 15 cal que hi hagi una solució, 
qualsevol solució”. En aquest sentit 
l’Alcalde no es va mossegar la llen-
gua i va assegurar que “em sembla 
penós que s’hagi volgut posar els 
pares, involucrar-los en un procés 
que han de resoldre la Generalitat 
i el claustre”. 

La polèmica, no exempta de 
matisos polítics, ja que entre els 
docents del centre escolar s’hi troba 
l’exalcalde i president del grup mu-
nicipal del PSC Joan Antoni Baron, 
va marcar el Ple i la setmana prèvia 
a l’inici del curs escolar. 

 233.000 euros de deute i tres denúncies en curs
El detonant de la situació actual del servei de menjador escolar del Camí del 
Mig és l’enorme forat econòmic deixat per l’antiga AMPA que ascendeix fins 
als 233.000 euros. Aquest deute està sent investigat pels Mossos d’Esquadra 
perquè, segons paraules de Pere Galbany, “prové d’una gestió fraudulenta, 
amb desaparició de documents inclosa”. L’Alcalde va explicar que la policia 
havia estat investigant en dependències municipals arran de tres denúncies 
que hi ha presentades per investigar el perquè del forat econòmic. Entre els 
deutors de l’Ampa hi ha, a més d’hisenda i la seguretat social, el proveïdor 
del servei de càtering del menjador escolar i la mateixa escola que havia fet 
un préstec a l’AMPA.  

 recels pels plans de futur

Entre la comunitat educativa del Camí del Mig es tem que, darrere la no 
resolució del conflicte pel deute, hi hagi algun tipus de maniobra política 
respecte del futur de l’escola. Mestres de l’escola recorden que la planificació 
escolar preveu reconvertir escoles en instituts i temen que es vulgui aprofitar 
la situació perquè aquesta escola segueixi aquestes passes. Aquest extrem 
mai ha estat ni esbossat en reunions ni públicament per cap administració.  

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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Troben viu l’avi de 91 anys 
desaparegut a Òrrius 

Mataró i el Maresme han viscut una 
setmana bolcats en la desaparició 
d’un avi d’Òrrius. L’home, de 91 
anys, portava sis dies desaparegut 
quan va ser trobat viu el migdia del 
passat diumenge. Segons confi rma-
ven els Bombers de la Generalitat, 
l’home estava conscient però tenia 
les constants vitals molt febles.

Macrobatuda
Més de 500 persones s’havien con-
gregat diumenge 7 a la població per 
participar en una macrobatuda per 
localitzar Jesús Ibáñez, l’avi Jesús, 

que havia desaparegut el passat 
dilluns 1 de setembre després de 
sortir a passejar. La recerca -que 
comptava també amb la participa-
ció de 10 dotacions de Bombers, 
amb l’ajuda de la unitat canina, 
Mossos d’Esquadra, Policia Local i 
membres de les ADF- va començar 
de bon matí i es va centrar en co-
rriols i senders del terme municipal, 
especialment a la zona del Turó de 
Céllecs i Sant Bartomeu, per des-
cartar que l’home estigués al poble. 
Finalment, i poc després de les dues 
de la tarda, un dels grups de recer-
ca va localitzar l’home embardissat 
en una zona boscosa a tocar de les 
masies de Can Monner i Can Fum.

SUCCESSOS
NOTÍCIA

L’home va ser localitzat en 
una zona boscosa a mig 
quilòmetre del poble   

Un detingut per robar en 
una caravana

L’home té divuit antecedents 
per fets similars segons els 
Mossos d’Esquadra     

Un veí de Mataró de 35 anys i nacio-
nalitat marroquina va ser detingut el 
passat dimecres a la tarda quan aca-
bava d’entrar a robar a una caravana 
davant d’un càmping de la capital del 
Maresme, segons fonts dels Mossos 
d’Esquadra.

Els fets van tenir lloc cap a dos 
quarts de cinc, quan el detingut i 
un altre individu van ser detectats 
per una patrulla al davant de la ca-
ravana. Els dos homes es van amagar 
i fugir, però els agents van demanar 
reforços per organitzar un dispositiu 
de recerca per la N-II que va permetre 
detenir-ne un dels dos. 

SUCCESSOS
NOTÍCIA REDACCIÓ
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Dues unitats del SEM van atendre 
l’home al lloc on va ser localitzat i 
poc abans de les tres de la tarda un 
helicòpter medicalitzat el va traslla-
dar a l’Hospital de Mataró.

Des de dilluns
La recerca de l’home s’havia iniciat 
el mateix dilluns 1 a la tarda -un 
familiar va donar l’avís i en va de-
nunciar la desaparició als Mossos-. 
La família va iniciar una campanya 
a les xarxes socials que ràpidament 
es va escampar i va generar infor-
macions com les que, dimarts 2 al 
vespre, el situaven en un autobús de 
línia que el va portar des de l’estació 
de Mataró fi ns a l’hospital. 

Sancionen 39 propietaris de 
gossos considerats perillosos 

El Servei de Via Pública, durant el 
2013 i la primera meitat de 2014, 
ha iniciat 39 expedients sanciona-
dors relacionats amb la tinença de 
gossos potencialment perillosos.  
Els expedients suposen 90 sancions 
atès que hi ha expedients que re-
cullen més d’una sanció comesa. 
Les sancions poden ser referides 
a requisits legals o per temes de 
comportament en els espais públics.

Les sancions
Les sancions han estat 26 per no 
tenir llicència, 20 per no tenir as-

segurança de responsabilitat civil, 
15 per no tenir el gos inscrit en el 
cens municipal, 9 perquè els gos no 
porta el microxip i 20 per portar el 
gos deslligat i sense morrió.

La tinença d’aquest tipus de 
gossos -Pit Bull, Bullmastiff, Sta-
ffordshire, Dòberman, Fila brasiler, 
Mastí napolità, Rottweiler, Presa ca-
nari i Tosa japonès, entre altres- es 
regula a través de diferents normati-
ves que comporten unes obligacions 
per als propietaris amb l’objectiu de 
garantir la seguretat de les persones 
i la d’altres animals alhora que pre-
tén evitar l’ús indegut que en puguin 
fer els seus propietaris d’aquests 
animals. 

SOCIETAT
NOTÍCIA

La normativa que regula 
aquests animals vol garantir 
la seguretat de les persones   

Tot C-18 mnoticies 1640.indd   3 09/09/14   10:35



Declaren nul un contracte de compra 
d’accions de Bankia  

ECONOMIA
NOTÍCIA REDACCIÓ

La sentència considera que 
va ometre informació real 
sobre la situació patrimonial 
i solvència econòmica de 
l’entitat

ciutatciutat www.totmataro.cat/ciutat
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la informació real sobre la situació 
patrimonial i la solvència econòmi-
ca de l’entitat”, a la vegada que es 
va publicitar la sortida a borsa tant 
en mitjans de comunicació com a 
través dels empleats de l’entitat, 
com si es tractés d’una entitat sol-
vent. L’entitat declarava guanys i 
un gran actiu patrimonial quan, en 
realitat, tenia pèrdues i es trobava 
en situació de fallida en el moment 
de sortir a Borsa.

La sentència també apunta que 
“és un fet públic i notori” que Ban-
kia va sortir a Borsa el 19 de juliol 
de 2011 i va ser suspesa en la seva 
cotització per la Comissió Nacional 
del Mercat de Valors (CNMV) el 25 
de maig de 2012 a petició de la 
mateixa entitat. També assenyala 
que l’entitat va rebre una injecció de 
diners públics de 23.465.000.000 
euros.

En el text se subratlla que l’entitat 
“va obrar amb foscor i anteposant 
els seus propis interessos als dels 
seus clients, amb ocultació dels 
riscos de la insolvència en la qual 
es trobava i fent partícips forçosos 
els clients d’aquesta insolvència”. 

El Jutjat de Primera Instància nú-
mero 8 de Mataró ha declarat la 
nul·litat d’un contracte de compra 
d’accions de Bankia i obliga l’entitat 
a retornar als clients els diners inver-
tits i els seus interessos. L’advocat 
Joan Mach Beltran considera que 
aquesta resolució obre una via a tots 

els afectats perquè puguin recuperar 
la seva inversió i acredita un criteri 
uniforme en els Jutjats de Mataró en 
relació a la compra d’accions.

La sentència, que data del 29 
de juliol, és la segona que dicta 
un Jutjat de Primera Instància de 
la ciutat contra Bankia i l’obliga a 
restituir el preu pagat en accions. La 
sentència declara en els seus fona-
ments jurídics que “en el procés de 
comercialització de les accions en 
els mesos previs a la seva sortida a 
borsa el juliol de 2011, va ometre 
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El Departament d’Educació té la 
previsió de rebaixar els alumnes que 
estiguin en aules on la ràtio sigui 
superior a 28 alumnes, del 0’8 per 
cent al 0’2, i deixar-ho per tant, en 
molt residual. La major part d’aules 
seran ocupades per 25 alumnes o 
menys, mentre que entre un 8’5 i 
un 14’4 per cent de les aules ca-
talanes les ocuparan entre 26 i 27 
alumnes. 

L’aplicació del Decret de Plantilles 
és una de les novetats del curs, que 
afecta a l’hora d’adjudicar places als 
docents i que ha permès fer créixer 
la permanència dels interins. 
El curs també comença amb més 
presència de llengües estrangeres 
a les aules i el departament es fi xa 
com a objectiu continuar lluitant 
contra el fracàs escolar.

El curs escolar 2014-2015 co-
mençarà el 15 de setembre amb 
1.552.058 alumnes, 12.000 més 
que el curs passat, cosa que conver-
teix aquest curs en el més nombrós. 
812.066 seran alumnes del sistema 
públic on, per primera vegada en 
tres anys, la plantilla de docents 
creix en 815 places, que afectaran 
un miler de mestres. Així, la plan-
tilla de docents queda en 64.777. 

Més alumnes que mai
Les dades a nivell català mostren un augment en 12.000 escolars respecte del curs passat

Tornem a l’escola
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Aquest 2014-2015, un 54 per cent 
dels centres escolars catalans im-
partiran alguna matèria, una part 
de la matèria o recursos pedagògics 
en anglès o altres llengües. És una 
tendència que va a l’alça i que per-
met, per exemple, que un 15 per 
cent de centres també facin més 
matèries que les obligatòries en 
castellà. Fins i tot hi ha escoles que 
s’atreveixen amb una quarta llengua 

Plurilingüisme i ‘Educació en valors’
Més de la meitat de centres escolars impartiran matèries en anglès o altres llengües

com l’alemany i el francès. Segons 
la Consellera d’Educació de la Ge-
neralitat de Catalunya, Irene Rigau, 
aquest fet demostra que es va “per 
bon camí’’ perquè no és fruit de cap 
decret ni imposició.

El departament d’Ensenyament està 
ultimant el material, perquè estigui 
disponible el dia 15, de la nova 
assignatura d’Educació en valors, 

alternativa a la religió. És una matè-
ria pensada no per “ensenyar valors’’ 
sinó per ensenyar a valorar els valors, 
tal com ho va explicar la consellera. 
Rigau va dir que ‘’no és una tambori-
nada’’ sinó una pluja fi na que permet 
aprendre a ser, pensar, conviure. Es 
dóna la coincidència que l’estrena 
d’aquesta assignatura coincideix 
amb la campanya ‘Mataró Ciutat 
de Valors’.  
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La Masterclass s’inscriu en la línia 
d’Ari Dance, una escola de dansa 
amb professionals de primer nivell 
com a ballarins i professionals i 
atenció del tot personalitzada. Una 
aposta segura a l’hora d’endinsar-
se el món de la dansa. Ari Dance té 
matrícules obertes aquest setembre 
amb oferta de 2x1 en la mateixa. 

estat ballarí en muntatges com el 
Rey León o en els directes de dife-
rents de les estrelles musicals més 
importants dels darrers temps, com 
Whitney Houston,  Michael Jackson 
o Beyoncé- James és un professio-
nal respectat que voldrà compartir 
coneixements amb tots aquells que 
s’inscriguin. 

El pròxim 20 de setembre de sis a 
vuit del vespre, l’escola de dansa Ari 
Dance acull un convidat d’excepció, 
el coreògraf Tony James, que oferirà 
una Masterclass oberta a tothom, al 
preu de 20 euros. El nom de Tony 
James és molt popular en el món de 
la dansa i les coreografi es, ja que en 
la seva trajectòria hi consta haver 

Masterclass de Tony James
El coreògraf compartirà els seus coneixements amb tothom que ho vulgui a Ari Dance

Tornem a l’escola
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àmbit en què el centre és prepara-
dor d’examens Cambridge. Idiomes 
Valldemia, a més, diferencia la seva 
oferta amb un programa anomenat 
Kids Club. Es tracta d’un programa 
pensat per aprofi tar les facilitats lec-
tives de l’edat infantil. Un programa 
per a infants de 3 i 4 anys  amb 
un ensenyament cognitiu a través 
del joc, amb joguines i música per 
aprendre de forma fàcil i divertida. 

a infants fi ns a la preparació per 
a un nivell C2 d’anglès. Totes les 
classes s’imparteixen en la llengua 
estrangera per augmentar l’exposició 
de l’idioma a aprendre al màxim.

Al centre hi treballen professionals 
de nivell natiu. Oferten fi ns a quatre 
llengües amb la novetat del xinès 
que s’afegeix a l’anglès, el francès i 
l’alemany. L’especialitat és l’anglès, 

Escola d’Idiomes Valldemia és un 
centre formandor de llengües que, 
tot i haver nascut i estar instal·lat 
a les instal·lacions dels Maristes, 
funciona com un centre indepen-
dent. A Escola d’Idiomes Valldemia 
hi pot cursar qualsevol curs alum-
nes que no necessàriament vagin 
a Valldemia, representa una oferta 
extraescolar i de formació oberta a 
tothom, des d’un nou programa per 

Aprendre llengües amb qualitat
Escola d’Idiomes Valldemia continua amb el Kid’s Club,  un programa d’anglès específi c per a infants 

Tornem a l’escola
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La tornada a l’escola també és 
moment d’aplicació de les nove-
tats legislatives per una banda i 
de reaccions a aquestes per l’altra. 

Pendents de la LOMCE i la LEC 
Crítiques al decret de lantilles per com ha canviat la manera d’accedir al lloc de treball públic

El sindicat USTE-STEs denuncia 
que el nou curs escolar començarà 
amb una aplicació real de la LOM-
CE i també de la LEC. El sindicat 
majoritari assegura que el decret 
de plantilles ha canviat la manera 
d’accedir a un lloc de treball públic 
i ha derivat en situacions ‘’d’abús’’ 
que en ocasions no han comportat 
queixa per ‘’cohibició’’.  La portaveu, 
Ana Elvira Sànchez, xifra en un 34 

per cent, la plantilla dels centres 
que es troben en situació provisional 
i ha criticat que el 80 per cent del 
personal nomenat aquest estiu han 
obtingut destinació amb intervenció 
directa de la direcció. 

El sindicat proposa a docents i pa-
res mostrar el malestar el mateix 15 
de setembre amb petites accions al 
mateix centre. 
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ment escolar i el creixement. De fet, 
durant la primera hora de son es pro-
dueix el 60 per cent de la secreció 
total de l’hormona del creixement. El 
fet que els nens se’n vagin a dormir 
tard perquè es queden a veure la te-
levisió fa que estiguin més temps en 
vigília del normal i, en dormir menys 
hores, l’endemà estan més disper-
sos. I tenen difi cultats per aprendre 
i poden patir dèfi cit d’atenció. 

per a la seva salut física i mental, en 
concret, els nens que dormen cinc 
hores o menys al dia tenen el doble 
de risc de tenir obesitat a llarg ter-
mini, i fi ns i tot diabetis, i també es 
pot veure afectat el creixement del 
seu sistema nerviós.

Se sap que dormir és important en 
molts aspectes del desenvolupament 
infantil com la conducta, el rendi-

Segons el director de l’Institut 
d’Investigacions de la Son, els nens 
espanyols no dormen les deu hores 
recomanades i alguns tenen somno-
lència diürna a causa de problemes 
i alteracions de la son per l’estrès 
familiar, les disfuncions escolars i 
l’obesitat. Però, per als nens, dor-
mir les hores recomanades és tan 
important com alimentar-se, i és 
que no dormir prou pot ser dolent 

Fer bé els horaris: que descansin
Respectar les hores de son recomanades ajuda als infants en el procés d’aprenentatge

Tornem a l’escola
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aquesta avaluació com si no, oferim 
en cada cas el procediment i les ac-
tivitats a seguir pels infants i joves i 
les seves famílies. 

Disposem de diferents recursos 
integrals. Des del nostre departa-
ment de reforç, que treballa per 
donar suport als alumnes en totes 
les matèries i potenciar les seves 
aptituds, fi ns al nostre departament 
neuropsicològic que realitza les ava-
luacions, els diagnòstics i les pautes 
i els plantejaments posteriors.

A més, també teniu serveis per a 
infants i joves amb altes capacitats. 
Estadísticament, el 2% de la po-
blació té altes capacitats, moltes 
vegades no detectades. Sovint 
aquestes capacitats superiors no 
són garantia d’èxit escolar, sinó 
que pot succeir el contrari, donat 
que les circumstàncies d’adaptació 
escolar d’aquests alumnes són com-
plexes. Amb aquest tipus d’infants 
i joves treballem psicològicament 
la seva socialització així com la 
col·laboració entre ells a través de 
projectes comuns. 

difi cultats per obtenir un rendiment 
escolar satisfactori. Per tant, cal 
aplicar les pautes i els planteja-
ments adients, donat que entre el 
2 i el 15% de l’alumnat pot patir 
algun d’aquests trastorns.

Com detecteu aquests trastorns?
Els primers indicis poden apreciar-
se en els àmbits familiar i escolar. 
Per això és molt important que les 
famílies i els docents tinguin una 
comunicació habitual i fl uïda, ja que 
un diagnòstic professional a temps 
és fonamental, tant per confi rmar 
o descartar un possible problema, 
com per començar a solucionar-lo.

La fi losofi a de Didàctica Mataró 
no es basa només en donar res-
posta als inconvenients de manera 
puntual, sinó en trobar l’arrel de la 
problemàtica i aportar-hi les eines 
necessàries per resoldre’ls des del 
seu origen. En aquest sentit, rea-
litzem una primera aproximació als 
àmbits familiar i escolar, per tal de 
valorar la possible necessitat de 
realitzar una avaluació neuropsi-
cològica. Tant si veiem necessària 

Raquel Torres i un equip plural de 
professionals de la docència, la neu-
ropsicologia i la psicologia, obren 
l’únic centre docent complementa-
ri del Maresme especialitzat en el 
diagnòstic i el tractament de tras-
torns que afecten l’aprenentatge. 
Els trobareu al Camí Ral, número 
200, de Mataró.

Amb quins objectius neix Didàctica?
La idea és crear un espai docent 
que treballi per assolir l’èxit esco-
lar dels alumnes que tinguin algun 
inconvenient que els difi culti acon-
seguir-lo, sigui quina sigui la causa 
de les seves difi cultats. No només 
volem donar eines puntuals, sinó 
que volem arribar al centre de la 
difi cultat -sigui lleu o estigui rela-
cionada amb un problema que afecti 
l’aprenentatge-, per treballar-la des 
de dins.

Què són els trastorns que afecten 
l’aprenentatge i com afecten?
Aquests trastorns tenen una base 
genètica i neurobiològica i afecten 
la fl uïdesa en l’adquisició de con-
tinguts, així com generen diferents 

Resoldre el problema des de l’origen
Didàctica és l’únic centre docent especialitzat en diagnòstic i tractament de trastorns d’aprenentatge
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TRIPULANT DE CABINA
PERSONAL D’AEROPORT

comprovat que els enquestats que 
han rebut educació artística quan 
compleixen els 20 anys tenen un 
10% menys de probabilitats de no 
continuar estudiant i de quedar-se 
a l’atur que els que no l’han cursat. 
A més, tenen majors probabilitats 
de matricular-se en la universitat 
(17,4%); també són més propensos 
a involucrar-se en activitats de vo-
luntariat (15,4%), establir amistats 
fortes (8,6%) i votar (20%). 

James Caterall, a partir d’enquestes 
a més de 25.000 alumnes dels Es-
tats Units, que donaven a conèixer 
que els estudiants que s’impliquen 
en les arts són més propensos a 
escriure, llegir i fer matemàtiques 
complexes de “nivell superior”, a 
més de no faltar gaire a classe i ser 
més feliços a l’escola. 

També analitzen l’evolució de 
l’alumnat, de manera que s’ha 

Un informe realitzat per la Fundació 
Botín i un grup d’experts interna-
cionals, amb l’objectiu d’investigar 
sobre l’educació emocional i social, 
posa de manifest la importància de 
la creativitat en l’àmbit educatiu, 
així com els seus benefi cis a títol 
personal i les seves possibilitats 
per generar riquesa i desenvolupa-
ment econòmic i social. Per arribar 
a aquestes conclusions, els autors 
s’han basat en els treballs fets per 

Per què l’educació artística?
Un informe relaciona la creativitat amb un bon desenvolupament emocional i social

Tornem a l’escola
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cal escollir-ne només una d’elles.

A la Fàbrica hi podem trobar al-
tres disciplines americanes com el 
Crosstraining i com a novetats hi 
ha el programa de Nens Fit. Aquest 
darrer està pensat en els més petits 
de casa i es fa en anglès perquè en 
paral·lel a la dansa puguin practicar 
l’anglès i aprendre ballant i passant-
s’ho bé. Es tracta d’una manera de 
desenvolupar el llenguatge pensada 
per a nens d’entre 5 i 10 anys. 

equipades de 250 metres quadrats 
que ofereix una àmplia oferta forma-
tiva en tallers i cursos de tots tipus 
de balls, des dels més habituals 
i tradicionals a aquells més inno-
vadors. A la Fàbrica hi podem fer 
classes de capoeira, bachata o salsa 
sigui de forma específi ca o a partir 
dels moviments unifi cats i compar-
tits entre ells. Una de les novetats en 
la seva oferta és que ofereixen fer un 
tastet de diferents tipus i disciplines 
de ball enlloc d’altres centres en què 

Per què no ballar? En temps com els 
actuals una opció real és canviar i 
agafar hàbits com fer dansa de dis-
ciplines llatines, dedicar temps a 
agafar empenta gràcies a aquesta 
possibilitat. La setmana passada 
va inaugurar-se a Mataró una nova 
escola de dansa amb un personal 
cent per cent professionalitzat: La 
Fàbrica. 

Es tracta d’un centre amb unes 
instal·lacions específiques i ben 

Una escola de dansa nova i diferent
La Fàbrica ofereix unes classes especials per a  infants de 5 a 10 anys per aprendre anglès
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Dates: 
Dimarts 16 setembre

Hora: 
20:30h

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

Preu: 
Entrada lliure

Marc ràMia, 
AvAnçAnt el nou disc

Els jardinets de la Biblioteca Pom-
peu Fabra segueixen sent el testi-
moni pausat aquest setembre de 
diferents projectes musicals de 
casa nostra, els dimarts al vespre. 
Aquesta setmana serà el torn del 
cantautor Marc Ràmia que portarà 
en primícia algunes de les cançons 
del seu primer disc, que encarà no 
s’ha editat, ‘A la vora del Malpàs’. 
Ràmia va completar amb èxit un 
procés de ‘Verkami’ per enregistrar 
un seguit de cançons personals, 
molt del seu estil propi, una veu 
propera i el protagonisme de la gui-

ACTES

guia culturalguia cultural

Música  

6è Festival de Música cEMi 
Lluís casals & cia
12 hores de música en directe: Rock, 
jazz i blues amb grups de Mataró i 
el Maresme. Organitza: CEMI Centre 
d’Estudis Musicals Iluronense.
Dissabte 13 setembre l 12h l Torre Can 
Palauet (Avinguda Josep tarradellas, 
s/n. Mataró)

‘com a casa. concert del 
tricentenari’
A càrrec del Cor l’Aixa, el Cor Renaixen-
ça i la Cobla Principal del Llobregat.
Diumenge 14 setembre l 20h l Castell 
Jalpí (Arenys de Munt) l Preu: 10e 
(Venda d’entrades al C.C.Calisay)

TEaTrE i DaNsa

Nit de contes
Diversos narradors de la comarca 
explicaran històries i relats.
Divendres 12 setembre l 22h l 
Cafeteria Alarona (Pl. Santa Maria, 6. 
Mataró) l Entrada gratuïta

iNFaNTiL

‘Et convido a casa’
Activitat familiar, a partir de 5 anys. 
Per conèixer la vida i l’obra artística de 
Jordi Arenas i dissenyar un cartell.  
Dissabte 13 setembre l 18h l Ca 
l’Arenas Centre d’Art (c/ Argentona, 
64. Mataró)

‘cordejant’
Concert familiar a càrrec de la compa-
nyia La Botzina.
Diumenge 14 setembre l 17:30h l Sala 
Roser Carrau- Espai Cultural Can Bisa 
(C. Montserrat, 8. Vilassar de Mar)

‘1714, obrim panys!’
Per a nens i nenes a partir de 5 anys. 
Diumenge 14 setembre l 12h l Can 
Serra. Museu de Mataró (El Carreró, 
17. Mataró)

Hora del conte especial
“Contes reials”. Narració de contes a 
càrrec de Blai Senabre.
Dimarts 16 setembre l 18h l Biblioteca 
Pompeu Fabra (Pl. Occitània. Mataró)

Empedrat de contes 
Narració del conte “L’àvia Lola”, a 

www.totmataro.cat/agenda

tarra. Un univers amb un punt bohe-
mi i una veu privilegiada.

Ràmia no té dubtes en autodefi-
nir-se com a “cantautor” i com a tal 
s’expressa amb la guitarra a la mà. 
Assegura que canta i fa cançons per 
sentir-se viu i que la música va a mig 
camí entre un hobby i una opció vi-
tal. El seu estil relaxat és ideal per 
incloure’s al cicle de ‘Capvespres als 
Jardinets’ que programa la Pompeu 
Fabra. Una bona manera bàsicament 
tranquil·la d’escoltar la bona música 
que es fa a casa nostra. 

‘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=L1t4aMfuz30
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càrrec de Marta Esmarats.
Dimecres 17 setembre l 18h l Bibliote-
ca Pública Antoni Comas (Mataró) 

Hora del conte a cabrera
“Avi, què va passar el 1714?”. A 
càrrec d’Albert Estengre.
Dimecres 17 setembre l 18h l Bibli-
oteca Ilturo (c/ Sant Joan, 8. Cabrera 
de Mar)

L’hora del conte a Vilassar
“Qui no té nas?”. Narració a càrrec de 
Mon Mas.
Dijous 18 setembre l 17:30h l Bibli-
oteca Ernest Lluch i Martín (C. Santa 
Eulàlia, 66-80. Vilassar de Mar)

Llegim el conte
“The crocodile who didn’t like water”; 
De Gemma Merino.
Dijous 18 de setembre l 17:30h l 
Biblioteca Fundació Iluro (Mataró)

xErraDEs i LLibrEs

‘1714 Entre dos focs’
Presentació del llibre de Jordi Mata
a càrrec de Núria Clemares i l’autor.
Divendres 12 setembre l 19h l Ateneu 
Arenyenc (C. Josep Anselm Clavé, 22. 
Arenys de Mar)

‘‘Desig de xocolata’
Presentació del llibre de Care Santos, a 
càrrec de l’autora. 
Dimarts 16 setembre l 20h l Local de 
l’AVV de l’Havana i Rodalies (Cami Ral, 
163. Mataró)

La Musicoteràpia a l’entorn 
oncològic
Xerrada amb Rosa Canal i Pera. Orga-
nitza: Associació Maresme Oncològic. 
Dijous 18 setembre l 19h l Fundació  
Hospital (C. Sant Pelegrí, 3. Mataró)

costa d’ivori, compartint 
treball i esperança en un 
món més just’
Xerrada a càrrec de Toni Pedraza i Mar-
ta Queraltó, cooperants i voluntaris. 
Organitza: VOLS - Voluntari Solidari.
Dimarts 16 setembre l 19:30h l Can 
Palauet (C. d’en Palau, 32. Mataró)

“Puig i cadafalch: construir 
catalunya mitjançant 
l’educació” 
Conferència a càrrec de sr. Josep 
González Agàpito.
Dijous 18 setembre l 19h l Can Pala-
uet (C. d’en Palau, 32. Mataró)

“Les cicatrius de 1714”
Presentació del llibre a càrrec de Silvia 
Cantos i l’autor Andreu Martin.
Dijous 18 setembre l 19h l Biblioteca 
Ernest Lluch i Martín (C. Santa Eulàlia, 
66-80. Vilassar de Mar)

espai patrocinat per

Conferència pel “Dia Mundial de 
l’Alzheimer” a càrrec del Dr. Ramon 
Cristòfol Allué. Organitza: Associació 
Familiars d’Alzheimer del Maresme.

CONFErèNCIA

‘Malaltia d’Alzheimer 
i qualitat de vida: són 
incompatibles?’

Dijous 18 setembre l 19h l Sala 
d’Actes de la Fundació Iluro (C. 
Santa Teresa 61. Mataró)

TEATrE

Retaule musical que recorda l’arribada 
de l’arxiduquessa Elisabeth Cristina a 
Mataró l’any 1708 amb un pròleg, deu 
quadres i un epíleg. De Pere Anglas, 
amb música de Joan Vallcorba. 

“Carles & Belisa. Mataró 
rep una reina”

Dies 13, 14, 20 i 21 de setembre l 
18 i 19h l Can Serra. Museu de 
Mataró (El Carreró, 17. Mataró).



Varis

ioga - L’equilibri físic i 
emocional a través de la 
pràctica del ioga
Sessió teòrico-pràctica amb Ivet 
Compañó.
Dijous 18 setembre l 18h l Fundació 
Hospital (C. Sant Pelegrí, 3. Mataró) l 
Activitat gratuïta, places limitades

sarDaNEs

ballada de sardanes
Dins dels actes de l’11 de setembre a 
Mataró.
Dissabte 13 setembre l 18h l Plaça 
Santa Anna (Mataró)

cursos

curs de ceràmica 
Inici del curs: 2 d’octubre. De l’Escola 
Taller de Ceràmica d’Argentona.
Informació i inscripcions: Museu del 
Càntir (Pl. de l’Església, 9. Argentona) 
o trucant al telèfon 93 797 21 52. 

Tallers a Les Esmandies
1r trimestre (d’octubre a desembre). 
Bricolatge, Restauració mobles, Dibuix/
Pintura, Dibuix còmic, Bijuteria i ma-
nualitats, Joieria, Patchwork, Labors i 
puntes de coixí, Fotografia, Informà-
tica, Anglès, Francès, Àrab, Guitarra, 
Dansa àrab, Llenguatge musical, 
Aikido, Ioga, Pilates, Seitai, Tai-Txi. 
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. 

aula de Teatre Mataró
Curs 2014-15. El meu primer tast 
teatral - Aula Júnior - Iniciació al Tea-
tre - Taller d’interpretació - Moviment 
expressiu i dansa creativa - Dansa per 
a joves - Dansa contemporània - Gent 
Gran - Taller d’integració teatral.
Aula de Teatre (c. de Juan Meléndez 
Valdés, 2. Mataró) l tel. 937 570 873. 
Preinscripcions nous alumnes: Del 8 al 
26 de setembre.

Tallers veïnals centre civic 
Pla d’en boet 
1r trimestre 2014-15: Ioga (dl. i dc.) 
- Tai-Txi (dl. i dc.), Anglès inicial (dt. 
i dj.), Anglès mig (dt. i dj.), Gimnàs-
tica (dt., dc. i dv.), Sevillanes (dj.), 
Castanyoles (dj.), Country inicial (dt.), 
Country mig (dt. i dj.), Country avançat 
(dv.), Zumba (dj.), Informàtica inicia-
ció (dv.), Informàtica mig (dc. i dv.), 
Risoteràpia (dt.). Inici: 15 setembre. 
Inscripcions: Centre Cívic Pla d’en 
Boet (c/ Juan Sebastián Elcano, 6. Ma-
taró). Dilluns a Dijous: 18,30 a 20h. 
Tel. 937577652. veinspladenboet@
gmail.com.

FEsTEs i FirEs

Fira de brocanters 
Venda de productes usats, per la 
decoració, el gaudiment personal o el 
col·leccionisme, on es podrà trobar tot 
tipus de curiositats i tresors.
Diumenge 14 setembre l De 10 a 15h 
l La Riera d’Arenys de Mar (davant del 
C.C. Calisay)

5è aniversari del programa 
“Històries” de Vilassar ràdio
Doble concert amb Delirics i Dreamer’s 
Ball Trio, i com a padrina, l’escriptora 
maresmenca Care Santos.

Diumenge 14 setembre l 12h l Jardí 
de la Biblioteca Municipal Ernest 
Lluch i Martín (C. Santa Eulàlia, 66-
80. Vilassar de Mar)

ruTEs i VisiTEs

“bosquerols i pagesos a 
l’argentona de 1714”
Caminada guiada teatralitzada. Actes 
del Tricentenari 1714-2014. Organit-
za: Natura Maresme.
Diumenge 14 setembre l 9h l Des de 
la Plaça de l’Església (Argentona)

ruta guiada: arenys indiana
Recorregut per l’Arenys dels s.XVIII i 
XIX destacant l’aportació económica i 
social dels indians i repassant els prin-
cipals palauets que trobem a la vila.
Diumenge 14 setembre l 11h l Des de 
l’Ajuntament d’Arenys de Mar (Riera 
Bisbe Pol, 8)

ExcursioNs

sortides uEc Mataró
Del 16 al 30 de setembre: Curs d’inici-
ació a l’escalada. 
Dies 20 i 21 setembre: Parc Natural 
dels Pirineus Orientals (Cerdanya 
francesa) – Sortida Interseccions 
(muntanya, escalada i BTT).
Informació i inscripcions: UEC de Ma-
taró (C. Nou, 29. Mataró). Dic. a div. 
de 19 a 21h. Tel: 93.796.14.30.

guia culturalguia cultural núm. 1640
del 12 Al 18 de setembre de 2014

 Per enviar informació 

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

TrADICIONS

Activitats per a tots els gustos i totes 
les edats: lúdiques o més serioses, 
relaxades o dinàmiques, culturals, gas-
tronòmiques, per passejar, per mirar, per 
escoltar i totes per gaudir d’un moment 
de la història de Canet que va ser molt 
important per als seus vilatans.

7a Fira Mercat Modernista 

Dies 12, 13 i 14 de setembre l 
Durant tot el dia l Canet de Mar

Ruta guiada per Mataró i Canet, 
per veure les principals obres dels 
arquitectes que més van influir en el 
modernisme de la comarca, Puig i Ca-
dafalch, Gaudí i Domènech i Montaner.

ruTA guIADA

‘El triangle modernista al 
Maresme’

Dissabte 13 setembre l 10h l Des de 
l’Oficina de Turisme (Ajuntament de 
Mataró) Cal inscripció prèvia.

 CLICA i omple el formulari

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


exposicionsexposicions www.totmataro.cat/exposicions

NÚM. 1640
DEL 12 AL 18 DE SETEMBRE DE 2014

“Dibuixos empresonats”
Dibuixos i escultures de Iago Vilamanyà.
Sala d’exposicions de La Presó (La 
Riera, 117. Mataró) l Inauguració: 
divendres 12 setembre a les 19:30h. 
Fins al 5 d’octubre. 

‘Orgànica’
Escultures de Gerard Alejandro.
Estudi AURUM interiorisme 
(C. Montserrat 33. Mataró). 
Inauguració: Dissabte 13 setembre a 
les 19h. Fins al 31 d’octubre.

Col·lectiva Sant Lluc
Can Palauet (C. d’en Palau, 32. Mata-
ró). Inauguració: dijous 18 setembre a 
les 19:30h. Fins al 2 de novembre.

“Capgrossos de Mataró, 
18 anys”
Exposició fotogràfi ca.
Biblioteca Antoni Comas (C. Prat de la 
Riba, 110. Mataró) l Del 15 de setem-
bre al 15 d’octubre.

‘Viatjant per l’espai’
De Llucià González Viza.  
Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes 
Tècnics (Pl/ d’en Xammar, 2. Mataró) l 
Fins al 27 de setembre.

Joan Vila “D’Ivori”
Dibuixos i il·lustracions.
Museu Arxiu Can Caralt (Crtra. de Sant 
Vicenç, 14. Sant Andreu de Llavane-
res) l Fins el 12 d’octubre. 

Mataró 1714. Entre dos 
mars i dues corones
Ateneu Fundació Iluro. La Riera, 92. 
Mataró. - Can Serra. Museu de Mataró 
(El Carreró, 17. Mataró). Fins a l’1 de 
març de 2015. 

La Via Catalana a Mataró
Exposició fotogràfi ca.
Les Esmandies Casal de Barri (Rda. 
O’Donnell, 94. Mataró) l Fins al 15 
d’octubre.

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.

 Per enviar informació 

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

Museu d’Art Contemporani- Nau 
Gaudí (c/ Cooperativa, 47. Mataró) l 
Inauguració: dijous 18 setembre a les 
19:30h. Fins al 22 març. 

EXPOSICIÓ COL·LECTIVA

Col·lecció Bassat. Quatre 
dècades, cinquanta artistes. 
1940 - 1979
L’exposició repassa 40 anys destacats 
en varietat, moviments i troballes de tot 
l’art català, obres de 50 artistes. 
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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

NÚM. 1640
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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.
• 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.

Associació Gent Gran dels 
Molins. c/ Mare de Deu dels Angels, 
16. Mataró. Telf: 93.757 17 99.
Patchwork, dilluns 10:30 a 12:30h. 
Manualitats, Dilluns 16:30 a 18:30h. 
Ple i ratlla, dimecres de 16 a 18h.

 Per enviar informació 

email: agenda@totmataro.cat
ofi cina: al C/ Xammar, 11. Mataró
telèfon: 93 796 16 42
fax: 93 755 41 06
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Recorregut A
Recorregut B
Recorregut C

Sant Martí de Mata
Avituallament

Avituallament

Sant Miquel

Turó
d’Onofre Arnau

Esmorzar

Ermita
Santa Rita

Ermita
Sant Simó

[Fi de la caminada]
Plaça Santa Anna

Parc Central

Can Bruguera

Sortida esglaonada
de 8 a 9 h del matí

[Fi de la caminada]
Plaça Santa Anna

Avituallament

Recorregut A - 14,5 km
Recorregut B - 10,5 km
Recorregut C - 700 metres

Caminada sense cap dificultat

El període d’inscripcions s’ha obert l’1 de 
setembre i es tancarà a l’acabament de les 
samarretes i en tot cas, 30 minuts abans de 
l’inici de la caminada a l’Ermita de Sant Simó. El 
preu serà 8 € adults i 4 € els menors de 12 anys. 
Els diners recaptats de les inscripcions aniran 
destinats íntegrament a l’Associació de 
Familiars de Malalts d’Alzheimer del Maresme.
Les inscripcions també es podran fer al compte: 
2100 3132 66 2200114954 de La Caixa 
indicant el nom i els cognoms de l’inscrit i 
recollir la samarreta i la gorra en els punts 
d’inscripció de Plaça de Santa Anna. Obligatori 
presentar el rebut original de La Caixa i omplir 
el full d’inscripció.

PUNTS D’INSCRIPCIÓ:

Seu de l’Associació de Malalts d’Alzheimer del 
Maresme
Sant Pelegrí, 3 - 1r - Mataró
Dilluns, dimecres i divendres de 16 a 19 hores
Dimarts i dijous de 10 a 13 i de 16 a 19 hores
Tel. 93 796 32 00

Centre de dia de l’AFAM
Carlemany, 10 (Cerdanyola) - Mataró
De dilluns a divendres de 16 a 19 hores
Tel. 93 798 84 81

Plaça Santa Anna
Els dissabtes 13, 20 i 27 de Setembre de 10:30 a 
20 hores 

Botigua INTERSPORT*
- LA RIERA - La Riera, 79
De dilluns a dissabte de 9 a 14  i de 17 a 20 hores

Botigua INTERSPORT*
- RONDA 43 - Ronda Barceló, 43 - Mataró
De 17 a 20 hores
Tel. 93 755 34 88

VII Mataró camina per

el 5 d’octubre de 2014

+ informació: 93 798 84 81 - 93 796 32 00

El 5 d’octubre tots caminarem en família, arribarem als 5.000? 

si tens un malalt d’alzheimer,

truca’ns et podem ajudar

www.afamaresme.org
afamaresme@afamaresme.org

Organitza: Mitjans de comunicació:

Estaments oficials:

Col·laboradors:

Patrocinador:
mataró
ràdio

Begudes oficials: ALBERPLAS, S.L.
INJECCIÓ DE TERMOPLÀSTICS

MC GÉNEROS DE PUNTO

MORALEDA CACHO

R E S T A U R A N T E

PALOMARES

CAFETERIA PIZZERIA

IsaacYERANI
PERRUQUERIA

POMES
Josep Maria Vidal

Viloví d’Onyar - GIRONA

ESTRUCTURES Y REFORMES RUGA, S.L.
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M. BARBERÀ 
 c/Gatassa, 10 / 93.798.29.15
E. BARREDA PALLARÈS 
 c/Alemanya, 6 / 93.757.34.21
EL TORRENT       
c/Torrent, 7 / 93.798.70.04

farmàcies

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

                 

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

El passat dia 4 de setembre 
l’economista i ex-president de Jus-
tícia i Pau, Arcadi Oliveres, va parlar 
davant d’unes 200 persones sobre la 
realitat de l’actual crisi econòmica al 
casal de barri Les Esmandies, on va 
assistir convidat per Cercle Podem 
Mataró. Oliveres va assegurar que 
“a nivell mundial i des del punt de 
vista fi nancer estan governats per 
delinqüents”.  

ciutat

Podem reuneix 200 
persones a Les Esmandies 
amb Arcadi Oliveres

POLÍTICA
NOTÍCIA REDACCIÓ

Aquest setembre es celebra a Ala-
cant la Final Nacional del Torneig 
de Golf de Mercedes-Benz. Hi as-
sistiran els guanyadors del Torneig 
que va organitzar MB Motors al Club 
de Golf Vallromanes entre els seus 
clients, en una jornada amb la par-
ticipació de més de 80 jugadors. 

Final Nacional del Torneig 
de Golf organitzat per 
Mercedes-Benz

MOTOR
NOTÍCIA REDACCIÓ

 el Tot 1640.indd   2 09/09/14   16:45



Sin título-1   1 27/08/14   12:35



JAUME PATUEL I PUIG
PEDAPSICOGOG. PSICOANALISTA 
PSICÒLEG-PSICOTERAPEUTA

Tri Centenari: 11.9.1714-2014

  jpatuel@copc.cat

apunts psicològics

Celebrem el centenari de la Primera 
guerra mundial. Celebrem el bi-cen-
tenari d’un home bo de la societat 
religiosa. I celebrem el tri-centenari 
d’un Poble al qual se li va arrabas-
sar la llibertat de ser lliure. Cal obrir 
només un sol ull!

Evidentment que cal saber la 
Història. No es pot parlar des de 
la ignorància o una esbiaixada dels 
fets. Perquè tant d’atac a una His-
tòria? Cal saber diferenciar fets i 
mites. Però calen mites o perso-
natges que signifi quin quelcom de 
fondària per al Poble. Qui estigui 
lliure de pecat, de falla, d’error, 
que aixequi el dit... Per tant, res 
d’estranyar-nos de què fan i diuen 
els que no viuen una pertinença 
pregona de sentit de país, de pàtria, 
de diferència: de Catalunya. Si no, 
perquè tantes barreres, prohibicions, 

mentides per tal que no es voti?

Una anàlisi profunda de les emo-
cions i dels sentiments ens poden 
ajudar a comprendre i explicar 
moltes accions així com reaccions. 
La cobdícia n’és una d’elles. Per 
sobre de la pertinença de país, de 
solidaritat, de valors alts, hi ha la 
cobdícia, el domini, l’interès propi. 
Què passa amb la crisi econòmica, 
produïda pel sistema neoliberal o 
capitalisme salvatge? El domini del 
fort per la força de les armes o de 
l’economia? Creure que l’economia 
és només científi co-tècnica sense 
ideologia o escala de valors és una 
de les tantes trampes o paranys del 
que té el poder, la força i la por de 
perdre. Cal obrir aquí els dos ulls i 
no tancar-ne cap. D’aquí el discurs 
de la por del que governa. Posar la 
por dins la pell del feble. Certament, 

els diners són necessaris i impres-
cindibles per a viure, però no ho són 
tot. Però és la base. I atacar, no el 
que és superfl u, sinó la base, és un 
punt delicat i d’angoixa. Aspecte 
ben aprofi tat pel poder polític -que 
té por de perdre- quan és ara una 
majoria absoluta per la quantitat de 
mans i no per la qualitat de raons.

Un tri-centenari delicat i complex. 
Vital i dinàmic. De coratge a votar. 
D’un Poble que vol recuperar les 
seves institucions, arrabassades fa 
tres segles per la força de la guerra. 
I tot allà agafat com botí de guerra: 
Papers de Salamanca i rehabilitació 
de Companys. Perquè no es fa?

Tot això remou en fondària el món 
visceral i emocional. Cal gestionar-
ho dignament.  

si tens fotos antigues que trobes interessants, curioses... 
i les vols veure publicades a la secció la foto antiga d’el tot
porta-les a les oficines d’el tot mataró (carrer d’en xammar, 11) o a fotoantiga@totmataro.catfotoantiga@totmataro.cat

           Que no es quedin 
    per sempre més 
 al fons d’un calaix!
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La Unió Excursionista de Catalunya 
de Mataró inicia el nou curs amb un 
seguit de novetats com són el curs 
d’iniciació a l’escalada adreçat a 
aquelles persones que volen ini-
ciar-se en itineraris equipats o les 
classes de ioga obertes tant a socis 
com a no socis. Així mateix, la UEC 
continua practicant nòrdic walking 
i, engrescats per l’èxit de la secció 
de trail running que es va inaugurar 
l’any passat, es crea un grup de trail 
running juvenil per iniciar als joves 
en aquest esport.

Continuen les sortides en BTT els 
dimecres a la tarda i les excursions 
organitzades del cap de setmana a 
la muntanya per conèixer els racons 
més bonics del país on vivim. Tam-
bé torna la Secció d’iniciació a la 
muntanya, com cada octubre, per 
introduir als nois i noies de 6 a 17 
anys al món de l’excursionisme. Des 
de la UEC animen tothom a gaudir 
dels audiovisuals i conferències a 
càrrec de socis i amics de la UEC, 
gratuïtes i obertes a tothom.

Descobriu el nostre país amb les 
activitats de la UEC! 

ciutat

Iniciació a l’escalada o 
ioga entre les novetats del 
curs a la UEC

OCI
NOTÍCIA REDACCIÓ

La Unió Excursionista anima 
tothom a descobrir el país 
amb les seves activitats 

publicitatpublicitat

                   MÉS INFORMACIÓ: 
         WWW.UECMATARO.ORG

a9 UEC.indd   1 09/09/14   17:50
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          INICI TRIOMFANT
 El CE Mataró comença la lliga guanyant 

1-2, amb dos gols del capità Landi
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Núria Martínez
La base mataronina està pre-
parant amb la selecció estatal 
el Mundial de Turquia que 
començarà a fi nals de mes.

Challenger Gènova
El tennista mataroní Albert Ra-
mos s’ha emportat el Challenger 
de Gènova després de guanyar 
a la fi nal Mate Delic 6-1 i 7-5.

 AGENDA STAFF    EL TOT ESPORT

PERIODISTA

ÀLEX GOMÀ

Ara que estem a punt de començar la 
temporada esportiva és un bon moment 
per refl exionar sobre alguns aspectes que 
faran que aquesta sigui exitosa, o no. 

I no em refereixo als èxits que es 
compten amb números i copes, sinó a un 
altre tipus d’èxits molt més importants. 

En aquest sentit m’agradaria destacar 
i valorar la campanya de la Federació 
Catalana de Futbol sota el lema “Joc 
Net” i que compta amb padrins com Pep 
Guardiola, Leo Messi o Carles Puyol. 

En format de decàleg (on podeu can-
viar futbol per l’esport que sigui) ens 
recorden què és el més important de 
l’esport de base, i crec que val la pena 
recordar. 

Aquí el teniu sencer, però us recomano 
que entreu al web www.respecteu.cat, ja 
que va acompanyat d’uns magnífi cs di-
buixos que l’il·lustren a la perfecció:

 
1- Animeu-nos. 
2- Recordeu que el futbol només és 

un esport. 

3- Deixeu que sigui l’entrenador qui 
doni les instruccions, és ell qui dirigeix 
l’equip. 

4- Respecteu les decisions de l’àrbitre. 
5- Faltant al respecte a l’equip contrari 

també ens el falteu a nosaltres. 
6- No ens alliçoneu sobre els errors que 

hem comès durant el partit. 
7- Deixeu-nos gaudir del partit. 
8- Juguem per divertir-nos, difícilment 

serem els propers cracks del Futbol. 
9- El futbol ens agrada. No ens traieu 

les ganes de practicar-lo. 
10- Per un futbol millor, practiquem 

joc net. 

Doncs recordat el que segurament tots 
els pares i mares creuen que ja saben, ja 
ens podem disposar a gaudir d’una nova 
temporada esportiva que esperem que es 
tradueixi en molts èxits. 

I sí, no parlo només de victòries, sinó 
sobretot de millora, diversió, salut, amis-
tat... Coses que de tan òbvies de vegades 
se’ns obliden. 

Ara és l’hora del respecte
    La campanya “Joc Net” de la FCF, exemple de bones pràctiques

OPINIÓ

TELÈFON  93.790.70.98 
FAX  93.755.41.06

EDITA  EL TOT MATARÓ, S.L.

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

 PERSONATGE  FET DESTACAT   

CASA

FUTBOL
SEGONA CATALANA. CE MATARÓ - LLEFIÀ. Diu-
menge a les 17 hores al Camp Municipal 
del Centenari.

FUTBOL
SEGONA CATALANA. CIRERA - RIPOLLET. Diu-
menge a les 12 hores al Camp Municipal 
de Cirera.

FUTBOL
TERCERA CATALANA. MATARONESA - CABRILS. 

Dissabte a les 16 hores al Municipal del 
Camí del Mig.

FUTBOL
TERCERA CATALANA. LA LLÀNTIA - PREMIÀ DE 

DALT. Diumenge a les 12 hores al Camp 
Municipal de La Llàntia.

FUTSAL
AMISTÓS. FUTSAL ALIANÇA MATARÓ - FS RUBÍ. 

Diumenge a les 12:30 hores al Pavelló 
Teresa Maria Roca.

WATERPOLO
COPA CATALUNYA QUARTS DE FINAL. CN MATA-

RÓ QUADIS - CE MEDITERRANI. Dijous 18 de 
se tembre a les 17 hores al CN Mataró.

FORA

FUTBOL
TERCERA CATALANA. BUFALÀ - JUVENTUS. 

Diumenge a les 12:30 al Municipal de 
Bufalà.

FUTBOL
TERCERA CATALANA. CABRERA - LIVERPOOL. 

Dissabte a les 18 hores a Cabrera de Mar.
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REDACCIÓ  Josep Gomà 
COORDINACIÓ  Eloi Sivilla
COL·LABOREN  Àlex Gomà, 
Anna Aluart (fotos), Jordi 
Gomà, i els serveis dels clubs
DISSENY  El Tot Esport 
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1A JORNADA (7 SETEMBRE)
Equipo Ja - Lloreda . . . . . . . . 2-2
Ripollet - SJ Montcada . . . . . 1-0
Singuerlín - CE MATARÓ . . . 1-2
Llefi à - UD CIRERA . . . . . . . 2-2 
Catalana - Catalònia . . . . . . . 0-3
PREMIA MAR - D.Batlló . . . 2-1
Ol.Can Fatjó - Sarrià . . . . . . . 0-0
Guineueta - Canyelles  . . . . . 2-2
SANT POL - Carmelo . . . . . . 0-0

CLASSIFICACIÓ. Catalònia, CE 
MATARÓ, PREMIÀ MAR, Ripollet 
3; Llefi à, CIRERA, Olímpic Can 
Fatjó, SANT POL, Carmelo, Sa-
rrià, Guineueta, Canyelles, Equi-
po Ja i Lloreda 1;  SJ Montcada, 
Dinàmic Can Batlló, Singuerlín, 
Catalana 0.

2A JORNADA (14 SETEMBRE)
CE MATARÓ - Llefi à (17 h)
CIRERA - Ripollet (dissabte 
16:30)

Dos difícils rivals a casa
Després dels dos bons resultats 
que van treure CE Mataró i UD 
Cirera la setmana passada fora 
de casa, ara debuten al seu te-
rreny de joc davant de dos rivals 
complicats. El CE Mataró rep el 
Llefi à, recent descendit de 1a 
Catalana, i que vindrà “escaldat” 
del seu empat davant del Cirera. 
La darrera visita de l’equip ba-
daloní, fa dues temporades, va 
acabar amb victòria local per 
2-0 i fa tres la victòria també va 
ser local per 1-0. El Cirera rep 
un Ripollet que, segons diuen, 
és dels equips més reforçats. La 
temporada passada el resultat 
va ser d’1-2.  

Es mostren bastant superiorsEs mostren bastant superiors

Empat valuós en un fi nal boig

CE MATARO EF.  Pol Andiñach, Lluis, Antonio Pérez, 
Isma Aguilar, Willy (Koke 85’), Adriàn Redondo 
“Fiti”, Sergio Sànchez (Àlex Aznar “Parri” 46’), Víctor 
Hernàndez (Cristian 57’), Bustos (Marc Aranyó 80’), 
Landi (Uri Martínez 65’), Dídac Bancells.

GOLS. 27’ LANDI (0-1); 31’ LANDI (0-2); 86’ Con-
treras (1-2).

El CE Mataró va iniciar la temporada a 2a Catala-
na amb un merescut triomf per 1-2 al camp del 
Singuerlín, a Santa Coloma de Gramanet, amb 
dos gols del seu capità Landi a la primera part 
del partit. Des del primer moment es va veure 
un equip groc-i-negre molt ben plantat sobre el 
terreny de joc i mostrant-se clarament superior 
en estratègia, qualitat i condició física. Aquesta 

SEGONA CATALANA

SEGONA CATALANA

FUTBOL    
SEGONA CATALANA

CRÒNICA REDACCIO

El CE Mataró hauria pogut guanyar 
amb un avantatge més ampli, ja que 
va ser clar dominador del partit

El Cirera treu un punt d’un dels 
camps més complicats

superioritat va quedar palesa amb dos gols de 
Landi, aprofi tant dues internades per la dreta, 
amb dues bones centrades de Dídac que el 
capità groc-i-negre va transformar amb gol 
amb el seu olfacte golejador habitual. El mateix 
Dídac, poc després, enmig del total desconcert 
defensiu local, va tenir una ocasió immillorable 
per fer el tercer, però el seu xut va sortir alt.

Relaxació groc i negra
A la represa l’equip de Polo es va anar relaxant 
una mica, tot i això va tenir oportunitats de gol, 
com en un possible penal sobre Landi quan 
encarava el porter, i poc després en xut d’Uri 
Martínez al pal en la primera pilota que tocava 
després d’haver entrat al camp.  

Els locals només havien tingut una única 
oportunitat als 10’ de la represa, en un xut 
llunyà que Pol va desviar molt bé, però en el 
tram fi nal l’única errada defensiva, quan la 
línia encara no s’havia acoblat després d’un 
canvi, va donar el seu gol als colomencs.  

UD CIRERA. Carrión, Fran Carrasco, Castillo, 
Remo (Juan Garcia 89’), Ramos, Albert Rubio, 
Agus Campos (Angel Vega 66’), Joel Pérez (Pau 
Hernàndez 46’), Ibu Baldeh, Aleix Tarrés “Peque” 
(Cristian Romero 69’), Demba Traoré.

GOLS. 25’ Casulleras (1-0); 32’ ALEIX TARRÉS 
(1-1); 90+2’ DEMBA TRAORÉ (1-2); 90+3’ 
Hospital (2-2).

La UD Cirera va començar amb bon peu la 
seva participació en la 2a Catalana, ja que 
va treure un valuós empat del difícil camp 
del Llefi à badaloní, equip que la temporada 
passada va jugar a 1a Catalana.

Va ser un partit molt intens i l’equip de Mu-
rillo va plantar cara en tot moment, mostrant 
altre cop la bona imatge que havia donat el 

Un ascendit és 
el primer líder 

passat diumenge en l’amistós davant el rival 
local en el Memorial Fleitas.

L’equip badaloní va sortir fort com era 
d’esperar, però el Cirera controlava bé la 
situació, fi ns que als 25’ es va avançar el Lle-
fi à. Aquest gol va esperonar l’equip cirerenc i 
Aleix Tarrés “Peque” va empatar poc després, 
arribant-se al descans amb el marcador igualat 
i amb les espases a l’aire.

Volen dos punts in extremis
Amb marcada tònica d’igualtat i d’emoció, i 
amb l’equip groc fent un gran partit en un 
terreny de joc de gran difi cultat, va anar trans-
corrent el partit fi ns que en els minuts fi nals, 
i en temps ja afegit, es va desencadenar la 
bogeria, primer amb un gol de Demba Traoré 
que donava els tres punts, i després amb el 
de l’equip local que va empatar a 2 en un dels 
seus darrers atacs a la desesperada.  

FC 
SINGUERLIN

CE      
MATARO EF1 2

UNIFICACIÓ 
LLEFIÀ

UD      
CIRERA2 2

FUTBOL    
1A ESTATAL JUV.

Damm B-CE MATARO . . . . . 2-0
El Mataró, va perdre al camp 
del nou líder i es queda en 
posició de descens. Però només 
es porten dues jornades i hi ha 
temps a rectifi car. Per començar 
cal guanyar dissabte l’Espanyol 
B a casa (17:30 h). 

portada ete 1345.indd   3 09/09/14   17:44



futbol 4esportel esport www.eltotesport.com

UD MATARONESA. Pedro, Kiko (Aitor 78), 
Hassan, Demian, Navarro, Palanco, Simón 
(Facia 72’), Othman (Mosquera 78’), Soufi ane, 
Manolo, Joel (Said 62’), Miguel i Omar.

La UD Mataronesa va debutar a la 3a 
Catalana de forma immillorable després 
del seu ascens de la temporada passada, 
ja que va guanyar per 0-3 ni més ni 
menys que al camp d’un ex-2a Catalana 
com és el Gramenet B que juga aquesta 
temporada al camp del Tiana.

La Mataronesa s’estrenava a la nova 
categoria i ja en el primer atac dels de 
Juan Antonio Ponce, Joel va retallar dintre 
de l’àrea i va ser travat i l’àrbitre va xiular 

la pena màxima, que Sergio Palanco es 
va encarregar de transformar el 0-1 en 
el minut 3. En el minut 33, Soufi ane ja 
havia fet pujar el segon gol al lluminós 
en aprofi tar una errada defensiva dels 
locals, i així es va arribar al descans amb 
un còmode avantatge de l’equip negre 
i vermell.

A la segona part la Gramenet va sortir 
a canviar el signe del partit, i va passar a 
tenir un joc més controlat i més contun-
dent, i al minut 59 va tenir l’oportunitat 
de reduir en un penal, però Pedro, l’ex-
porter del CE Mataró de la temporada 

Els mataronins van començar la 
lliga guanyant al camp d’un ex- 
Segona Catalana

La Mataronesa debuta 
a Tercera Catalana amb 
victòria 

FUTBOL
TERCERA CATALANA REDACCIÓ

UD GRA- 
MENET B

UD MATA- 
RONESA0 3

passada (on ja va aturar algun penal) va 
endevinar la trajectòria evitant el gol. A 
partir d’aquí es van generar diferents oca-
sions per part dels dos equips, sobretot a 
pilota aturada, fi ns que els mataronins es 
va treure la son de les orelles i van tornar 
a tenir el domini de la pilota, disposant 
de clares ocasions, com un gol anul·lat a 
Said en el minut 72.

Finalment va arribar el tercer dels 
visitants obra de Soufiane aprofitant 
una jugada de contraatac en el minut 
87, arribant a la fi  de l’encontre amb el 
marcador de 0-3.  

Llàntia, Liverpool i 
Juventus comencen la 
lliga amb derrota

FUTBOL
TERCERA CATALANA REDACCIÓ

Com ja esmentem a les línies de dalt, 
la Mataronesa es va estrenar a Tercera 
Catalana amb victòria, tot al contrari 
dels altres tres equips mataronins de la 
categoria que va perdre els seus partits.  

JUVENTUS - ARENYS MAR 1-3
Després de quedar campió de Quarta 
Catalana, el Juventus es va estrenar a 
Tercera Catalana amb una derrota a casa  
davant l’Arenys de Mar.

VAN JUGAR. Enric, Torres, Cucurell (Renato, 
69’), Valentí, Puig, Sotillo, Oscar (Vicedo, 54’), 
Joaquin, Palau (Coca, 60’), Delgado (Aleix, 
69’), Marc Fernàndez. 

PINEDA - LA LLÀNTIA 2-0
La Llàntia va començar la lliga perdent 
2-0 davant un PIneda que va saber ma-
terialitzar les seves ocasions.. 

VAN JUGAR. Lucena, Masero, Artero (Molina, 
71’), Boronat, Delfi n, Llavero (jordi, 65’), Jorje, 
Youness (Valencia, 54’), Montes, (Cristian, 71’) 
Sergio, Israel. 

LIVERPOOL - BUFALÀ 1-2
El LIverpool va perdre a casa després 
d’encaixar el gol en el minut 87 de joc.

VAN JUGAR. Daniel, Rachid, Nogales, Cano, 
Alonso, Cristian (Xavier, 71’), Muñoz (Nil, 53’), 
Beltran (Corredor, 46’), Lluis (Eric, 74’), Matute 
(Aitor, 46’), Aldo.

1a jornada (7 setembre)
Gramanet B - Mataronesa . . 0-3
Pineda - LLÀNTIA . . . . . . . . . 2-0
Llavaneres - Cabrera . . . . . . . 1-1
LIVERPOOL - Bufalà . . . . . . 1-2
Cabrils - Empenta  . . . . . . . . . 3-1
Argentona - Tiana . . . . . . . . . 4-0
Alella - Turó Peira . . . . . . . . . . 6-1
Premià Dalt - Poble Nou . . . 0-4

CLASSIFICACIÓ. Alella, Argentona, Poble 
Nou, MATARONESA, Arenys de Mar, Cabrils, 
Pineda, Bufalà 3; Cabrera i Llaveneres 1; LI-
VERPOOL, JUVENTUS, Empenta, LLÀNTIA, 
Gramenet B, Premià Dalt, Tiana, Turó Peira 0.

2a jornada (14 setembre)
LLÀNTIA - Premià Dalt
Arenys de Mar - Pineda
Bufalà - JUVENTUS
Cabrera - LIVERPOOL
Empenta - Llavaneres
MATARONESA - Cabrils
Tiana - Gramenet B
Turó Peira - Argentona
Poble Nou - Alella

La Mataronesa juga dissabte a les 16h 
a casa i La Llàntia diumenge a les 12h.   

 Arriba la Copa Catalana de waterpolo
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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

+50.000 m 2 DE STOCK EN NUEVOS MODELOS

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

PORCELÁNICO
1ª 45x45

161,16 €

Conjunto 60cm 
wengue  

Mueble
+ pica cristal
+ espejo liso 

Por sólo

144,63 €

Conjunto 80cm
blanco 

Mueble
+ pica porcelana
+ espejo liso 

Por sólo

También disponible
en 100cm 

También disponible
en 80cm y en blanco
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+50.000 m 2 DE STOCK EN NUEVOS MODELOS

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

4,92 €/m2

4,92 €/m2 8,18 €/m2

GRESS
45x45

1ª CALIDAD

4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,

PORCELÁNICO
1ª 45x45

PORCELÁNICO
1ª 16x16

OFERTA EN MALLAS PARA SUELO Y PARED

MALLAS 30X30
PORCELÁNICO 1ª

MÁS MODELOS EN 
NUESTRAS TIENDAS2,48 € /pieza

144,63 €
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Com ja vam comentar la setmana passada 
les lligues estatals de la Divisió d’Honor 
de waterpolo no començaran fins a 
primers d’octubre, però abans, com ve 
passant en les darreres temporades, 
aquí tenim la Copa Catalunya que serveix 
d’aperitiu, força consistent, a la lliga 
pròpiament dita.

Aquest any, els dos equips del Centre 
Natació Mataró surten, per descomptat, 
disposats, almenys, a intentar lluitar per 
jugar la fi nal, tal com va passar l’any pas-
sat en la fase fi nal celebrada al complex 
Joan Serra del CN Mataró. Aparentment 
ho té més assequible l’equip del CN 
Mataró La Sirena, però tampoc es pot 
descartar al Quadis.

12 equips a la Copa Catalunya 
masculina
A la competició masculina, entren en 
competició 12 equips. D’entrada seran 
8 que jugaran els vuitens de final els 
dies 10 i 13 de setembre i després 
s’afegiran els quatre semifi nalistes de 
la lliga estatal de la temporada passada 
(Barceloneta, Terrassa, CN Mataró Quadis 
i Mediterrani).

Als vuitens de fi nal s’enfrontaran: Sa-
badell- Premià; Sant Andreu- Molins; Ca-
talunya- Rubí i CN Barcelona- Poble Nou.
Els quatre guanyadors passen a quarts de 
fi nal on s’afegeixen als quatre citats. Ja 
s’ha celebrat el sorteig i no hi ha hagut 

massa sort, ja que si ve primer el Quadis 
s’enfrontarà amb el “Medi”, després es 
trobarà a semifi nals amb el guanyador 
del Barceloneta-Terrassa. Es jugarà a la 
piscina del “Medi” el dia 16 a les 20:45 
hores i aquí a Mataró el dijous dia 18 a 
les 17 hores. La fase fi nal es disputarà 
els dies 20 i 21 de setembre en fase de 
concentració.

A la femenina només seran sis
A la competició femenina només seran 
sis els equips participants, que són els sis 
que disputaran la Divisió d’Honor estatal 
a partir del dia 11 d’octubre.

Els quarts de fi nals, a partit únic, seran 
Sant Andreu-Terrassa i Mediterrani-Rubí, 
i es jugaran el dia 17 de setembre. Des-
prés entraran en joc els dos fi nalistes de 
l’any passat, CN Sabadell i CN Mataró 
La Sirena, que jugaran les semifi nals el 

 Arriba la Copa Catalana de waterpolo
WATERPOLO
COPA CATALANA REDACCIÓ

El CN Mataró Quadis s’enfrontarà  
a quarts de fi nal amb el 
Mediterrani

dia 19 contra els guanyadors dels dos 
partits citats abans. En el cas de l’equip 
mataroní, el rival serà el guanyador del 
partit Sant Andreu-Terrassa. La fi nal es 
jugarà el diumenge 21 de setembre, igual 
que la masculina.

S’acosten les 24 hores esporti-
ves i socials del CN Mataró
Dir també que el proper cap de setmana 
(dies 20 i 21 de setembre, de les 10 del 
matí del dissabte fi ns a les 10 del diu-
menge) a les instal·lacions del CN Mataró 
se celebraran les 24 Hores Esportives i 
Socials. Amb natació ininterrompuda 
durant tot un dia, amb classes d’spinning, 
d’aiguagym, amb waterpolo, futbol sala 
i jocs diversos i demostracions. Sopant 
botifarra i esmorzant xocolata amb me-
lindros. Vaja, diversió assegurada, per a 
petits i grans.   
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Després de no disposar d’equip júnior 
femení la temporada passada, la UE 
Mataró va guanyar les fases d’ascens a 
Preferent i enguany tornarà a jugar a la 
màxima categoria catalana.

L’equip entrenat per Daniel Montoliu 
i Sergi Ventura va aconseguir la classifi -
cació després de derrotar 37-43 el Reus 
Ploms i 45-42 el Sant Fruitós. Després 
d’una d’absència, el júnior femení de la 
UE Mataró torna a estar entre els millors 
equips de Catalunya.

Menys sort va tenir el júnior masculí 
entrenat per Jordi Ventura, els mataronins 
van guanyar a Montgat, SESE i Vic, però 
en el partit decisiu van perdre a la pròr-
roga davant el Sant Cugat.   

CH MATARÓ. Adrián Aceituno, Oriol Parera, 
Èric Serra, Martí Casas i Èric Florenza cinc 
inicial; Aniol Mangas, Marçal Oliana, Marc 
Povedano.

TORDERA. Jordi López, Joan Castañé, Josep 
Hernández, Marc Serra i Marçal Cuenca cinc 
inicial; Carles Torner, Josep Grima.

GOLS. 0-1 Marc Serra (8’), 1-1 Èric Florenza 
(8’), 2-1 Martí Casas (22’), 3-1 Èric Florenza 
(37’), 3-2 Joan Castañé (42’).

El CH Mataró que començarà l’OK Lliga 
el 20 de setembre a casa davant el Reus 
Deportiu, ha estat disputant aquestes set-
manes la Copa Penedès, una competició 
de caràcter amistós on competeixen di-
versos equips catalans i valencians d’OK 
Lliga i de Primera Estatal. Finalment el 
conjunt entrenat per Joan Carles Vadillo 
va acabar en novena posició en una com-
petició on el Reus Deportiu en va sortir 
campió després de guanyar el Calafell a 
la fi nal per 3-1.

Després d’empatar a 3-3 amb el 
Tordera a la primera jornada i perdre 6-3 
davant el Voltregà a la segona jornada, 
el CH Mataró s’enfrontava al Manlleu 
a la tercera jornada de la fase de grups 
amb l’obligació de guanyar  per seguir 
endavant a la competició.  Oriol Pujol va 
avançar els mataronins, però el Manlleu 
va arribar molt més fresc al matx davant 
un Mataró que tenia molts jugadors tocats 
i que va veure com els osonencs es van 
posar 6 a 1 a dalt. Povedano escurçaria 

El CH Mataró acaba novè a la Copa 
Esports Penedès

HOQUEI PATINS
COPA PENEDÈS REDACCIÓ

diferències de penal, però fi nalment el 
Manlleu va acabar guanyant 7 a 2.

Després d’aquesta derrota el conjunt 
mataroní es va haver de conformar per 
jugar del novè al dotzè lloc. En el primer 
partit d’aquesta segona fase, els mataro-
nins van guanyar a casa amb comoditat 
l’Alcoi per 4-1. Marc Povedano per par-
tida doble, Èric Serra i Marçal Oliana van 
ser els autors dels gols dels de Vadillo.

Victòria en el derbi
En el darrer partit de la competició, el 
CH Mataró es va emportar el derbi mares-
menc davant el Tordera per 3 a 2, triomf 
que li va servir al conjunt mataroní per 
acabar novè. El Tordera es va avançar pri-
mer gràcies a un gol de Marc Serra, però 
tot seguit Èric Florençza va fer l’empat i 
abans del descans Martí Casas va avançar 
als mataronins. A la represa Florenza va 
fer el 3 a 1 i ja a les acaballes del partit 
Castañé va fer el 3 a 2 pels visitants.

Tres jugadores del CH Mataró 
juguen amb l’ All Stars Ok Lliga
El passat diumenge 7 de setembre 
es va disputar a l’Espluga de Francolí 
l’interessant partit entre la Selecció 
Catalana Femenina i l’All Stars OK Lliga 
Femenina, amb el resultat de 4-3. Les 
jugadores del CH Mataró Xantal Piqué, 
Ona Castellví i la portera Èrika Arellano 
van jugar amb el combinat All Stars. Els 
dos equips els va confeccionar el selec-
cionador català, Josep María Barberà, que 
va dirigir la selecció Catalana, mentre que 
l’equip All Stars estava sota les ordres de 
Jordi Camps.    

Els mataronins es van emportar el 
derbi davant el Tordera 3 a 2 per 
acabar novens

CH    
MATARÓ

CP     
TORDERA3 2

El júnior femení de la 
UE Mataró ja és nou 
equip de Preferent

BÀSQUET
JÚNIOR PREFERENT REDACCIÓ
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Quines sensacions tens de la pretemporada 
i de cara a l’inici de lliga?
La veritat és que les sensacions per ara 
són bones, tot i que fa molt pocs dies 
que entrenem i encara és aviat per poder 
fer valoracions. Per ara només hem jugat 
dos partits de pretemporada i haurem 
d’esperar que comenci la temporada i 
que juguem més partits per poder fer una 
valoració més detallada de com estem. 

Com han anat aquests primers partits?
El primer vam empatar 69-69 davant el 
Círcol que és un equip de Copa Catalunya 
de l’altre grup i en el segon vam guanyar 
72-42 al Ramon Llull, un altre equip de 
Copa Catalunya també de l’altre grup.

Estàs content amb la plantilla que s’ha 
confeccionat?
Si, està clar que un entrenador sempre 
vol tenir el millor equip possible, però 
la situació és la que és i hem fet una 
aposta per la gent de la casa. Ara mateix 
en plantilla tenim 8 jugadors formats a 
la base del club i només dos jugadors de 
fora. A més també tenim pensat comptar 

al llarg de la temporada amb jugadors del 
B com hem fet en aquests primers partits 
de pretemporada, i la veritat és que estic 
molt content amb el treball que estan fent 
tots. La gent està treballant molt bé, amb 
molta il·lusió i això és que s’ha valorar. No 
crec que s’hagi de valorar la plantilla pels 
resultats que obtingui, sinó per la feina 
i com es treballa i després ja veurem els 
resultats que tenim. 

Com es presenta el debut a la pista del 
Sant Cugat?
Molt complicat, és un conjunt que s’ha 
reforçat molt i  bé, i ara mateix és un dels 
quatre o cinc equips cridats per lluitar per 
les primeres places.

Quin objectiu us marqueu?
Ja ho he dit molts cops i sempre que m’hi 
pregunten dic el mateix, hem d’anar partit 
a partit i la lliga ja dirà on estarem. Nosal-
tres el que hem de fer és treballar i anar 
partit a partit cremant etapes i a mesura 

Parlem amb Joan Gonzàlez, 
tècnic del sènior masculí del 
Platges de Mataró

Els organitzadors, el Centre Excur-
sionista  Vilassar es van mostrar molt 
satisfets amb les xifres de participació 
que es van assolir: A la cursa nocturna 
dels adults hi van córrer més de 700 
persones, mentre que 500 infants van 
participar per la tarda a la Marrec Atac.  

que passi el temps ja s’aniran perfi lant 
els nostres objectius. Ara podria dir que 
el nostre objectiu és la permanència o 
quedar en tal lloc, però després mai saps 
el que pot passar i quins equips estaran a 
dalt i quins a baix, a més no sabem gaire 
cosa de la resta d’equips de la categoria. 

Veus impossible repetir la teva última 
campanya, d’ara fa tres temporades, quan 
l’equip va acabar campió de lliga?
És una realitat molt diferent, fa quatre 
anys érem un equip d’EBA i vam fi txar 
a dos jugadors molt bons i érem un dels 
equips més potents de la categoria. Ara en 
canvi tenim una plantilla amb 8 jugadors 
de la casa i només dos de fora. Són dos 
realitats molt diferents i no té res a veure 
aquella Platges amb el d’ara. Però això no 
vol dir res, perquè la il·lusió i les ganes 
de treballar són les mateixes. Sabem que 
són temps complicats i que la temporada 
serà difícil, però estem molt il·lusionats 
per començar la lliga.  

“Hem d’anar partit a 
partit i cremant etapes i 
el temps dirà”

BÀSQUET
ENTREVISTA ELOI SIVILLA

Èxit de participació a 
la 10a cursa nocturna  
Burriac Atac

ATLETISME
CURSES DE MUNTANYA REDACCIÓ

L’atleta del Club Atlètic Taymory - Spi-
ridon, Javi Delgado va demostrar una 
vegada més que és el rei indiscutible de 
la Burriac Atac. Porta guanyant la cursa 
des del 2009 i només una vegada, l’any 
2010, va quedar segon classifi cat. En 
aquesta desena edició, el corredor de 
Vilassar de Mar va completar els 21,9 
quilòmetres i 1172 metres de desnivell 
amb un formidable temps d’1:51:33. 

Andreu Simon va ser segon amb un 
temps 1:54:56) i l’atleta de Mallorca, 
Biel Gomila amb un cronòmetre de 
1:58:35.  En modalitat femenina, la co-
rredora de la Seu d’Urgell Roser Español 

va fer valer la seva experiència en els 
trams més tècnics i exigents del circuit 
per emportar-se el triomf amb un temps 
de 2:22:28. Mònica Isern va acabar se-
gona amb un crono de 2:33:02 i Emilia 
Martínez amb un registre de 2:37:20 va 
ser tercera
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El passat cap de setmana el sènior del 
Futsal Aliança Mataró es va desplaçar 
fi ns a Burriana (Castelló), per realitzar un 
stage de pretemporada i jugar un amistós 
davant l’equip local d’aquesta localitat 
valenciana que també milita a la Tercera 
Divisió Estatal.

Després de dues intenses setmanes 
de treball, el conjunt entrenat per Gerard 
Artigas arribava amb diverses baixes i va 
haver de convocar als juvenils Pol Novo 
i Raül Pulido per jugar l’amistós a terres 
valencianes. Els locals, un equip més 
rodat i compenetrat, es va mostrar molt 
superior a la primera part i va marxar al 
descans guanyant per 3 a 0.

A la represa Carlos Villarin va fer el 3 
a 1, però poc després el Burriana va fer 
el 4 a 1. El juvenil Raül Pulido va fer el 
defi nitiu 4 a 2. 

Abans d’aquest partit, entre setma-
na, els mataronins havien disputat dos 
amistosos més, aconseguint una victòria 
i una derrota. Dijous l’equip va perdre a 
casa 1 a 2 davant el Racing Pineda de 
Tercera Divisió Estatal, mentre que el dia 
abans havia guanyat 2 a 6 a l’Iris Sol de 
Badalona de Territorial. Aquest diumenge 
l’equip jugarà un altre amistós a casa, a 
les 12:30 hores, davant el Rubí, equip 
també de Tercera. 

El juvenil debuta dissabte a 
Divisió d’Honor
El Juvenil A del Futsal Aliança Mataró 
debuta aquest dissabte a les 20 hores 
la Divisió d’Honor Juvenil, la màxima 
categoria estatal. Els nois de David Ri-
vera tenen un inici complicat de lliga, ja 
que debuten a la pista del Marfi l Santa 
Coloma, actual subcampió de lliga.  

El passat cap de setmana es va celebrar 
a Vic l’Open de tennis taula. El CN Ma-
taró va estar representat per Oriol Lario, 
Guillem Aventurato, Mar Teodoro, Toni 
Prados, Xavier Peral, Svetlana Bakhtina, 
Jordi Fradera, Gerard Salmoral i Cati 
Zamorano, sota la direcció tècnica de la 
seva entrenadora Flora Khasanova.

I tres d’ells van aconseguir arribar a la 
fi nal: Cati Zamorano va ser la campiona en 
categoria infantil femenina, derrotant a la 

fi nal a Mireia Repeto del Ripollet. Svetla-
na Bakhtina va a ser subcampiona en la 
categoria absoluta femenina, perdent a 
la fi nal davant Wang Zhipei del CTT Vic.

I fi nalment Jordi Fradera en l’Open Ca-
talà, va ser subcampió, perdent a la fi nal 
davant Kenjimat Suoka de l’Igualada.   

El Futsal Aliança Mataró 
perd l’amistós a terres 
valencianes

FUTBOL SALA
TERCERA DIVISIÓ REDACCIÓ

Tres fi nalistes del CN 
Mataró a l’Open de 
tennis taula de Vic 

TENNIS TAULA
OPEN VIC REDACCIÓ
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EL MILLOR ATLETISME 
PER ALS MÉS PETITS...

...I ARA TAMBÉ  
PER ALS SEUS PARES!

Entrenaments:
de Dilluns a Dissabte
a l’Estadi Municipal 
d’Atletisme

Estrenem cursos de 
manteniments pels 

pares i mares

Per a nens/es a partir dels 5 anys!

Categories de 35 a 85 anys

De dilluns a dijous

Preu per 1 o 2 dies,  
amb descompte per a socis

Escola d’Atletisme Centre Atlètic Laietània

escolaatletisme@laietania.cat

Temporada 2014-2015

Directora: Alba Pujol - 647.55.24.98

albapujolisidro@gmail.com
Preu especial (fins l’1 d’octubre) 185€ per temporada 

 (20% descompte germans)

més informació a www.laietania.cat/atletisme



1,20€

Todos los días
más de 40 pinchos
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Cinemes Arenys
93 792 33 90 · Golfes:  dissabtes.

El hombre más buscado 

L’endemà

Hércules

En el ojo de la tormenta

El niño

Lucy

Cómo entrenar a tu dragón 2

Los mercenarios 3

Guardianes de la Galaxia

Operación Cacahuete

16:00   18:15   20:30   22:45
   18:00   20:20   22:40   01:00

20:15   22:30   00:30

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

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

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

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

16:00   18:00

20:00   22:30   00:50

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

16:00   18:00

Al tancament de l’edició no disposavem dels horaris defi nitius.

Cinesa Mataró Parc

Malditos vecinos

Transformers4

Caperucita roja 2

[dll.-dj.] 20:30

00:25

12:15

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

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

Les doy un año 

Boyhood 

El hombre más buscado 

L’endemà

Hércules

Jersey boys

La abeja Maya

Libranos del mal

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

#Chef

Step all in

Mercenarios 3

Operación cacahuete

El amanecer del planeta de los simios

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

12:15   16:00   19:05   22:10

12:15   16:30   19:15   22:00   00:45

[dv.-diu.] 20:30

12:15   16:00   18:10   20:20   22:30   00:40

19:15   22:00   00:45

12:20   18:15                             [En català] 16:15

12:15   16:30   19:15   22:00   00:45

16:15   22:15

22:30

12:00   16:30   19:15   22:00   00:45

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

12:20   17:00

12:15   16:30   19:15   22:00

18:15   22:45   01:00

22:10

20:00

00:15

12:15   16:00   18:00

00:30
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Quina coneguda trilogia ‘indie’ 
ha dirigit Richard Linklater?

Pregunta de la setmana:

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

Resposta del núm. 1638
“8”

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 
Rosa M Lozano Damota,
Pilar Jimenez Ortega.

“Heroïna interruptus”

Diagnòstic: Scarlett Johasson, com 
tantes actrius i actors de les genera-
cions més recents, no té cap mena de 
problema en combinar projectes més 
artístics amb grans franquícies que 
requereixen més acció. Ficada fins al 
coll a l’univers Marvel, Johansson sem-
bla voler dir amb aquesta Lucy de Luc 
Besson que està llesta per a què la seva 
Vídua Negra dels còmics sigui cap de 
cartell. Mentre arriba aquest moment, 
l’actriu s’ha buscat la vida associada al 
director francès que als anys 90 va po-
sar al mapa Milla Jovovich. I la jugada 
sembla haver-li sortit bé. La setmana 
de l’estrena a Estats Units va liderar la 
taquilla i la premsa i els fans ja recla-
maven el mateix que ella.

Johansson té la intensitat i els llavis 
per donar vida a la perfecció a aquest 
tipus d’heroïna d’acció que tan bé 
se li donava fa uns anys a Angelina 
Jolie. L’heroïna que “no està per xim-
pleries”. Malauradament per a ella, a 
‘Lucy’ es crea una paradoxa. I és que, 
tot i el bon fer habitual de Johansson i 
Morgan Freeman, la cinta acaba sent, 
precisament això, una ximpleria. Ben 
feta i entretinguda, dirigida amb pols 
-tot i el gastat recurs de les imatges 
d’arxiu-, però ximpleria al cap i a la fi. 
Una història que acaba descarrilant per 

l’intent de Besson d’allunyar-se d’allò 
al que s’ha estat apropant durant el 
plantejament de la història.

Durant bona part del metratge, Bes-
son ens enganya fent-nos creure que la 
cinta explotarà cap a on ens tenen acos-
tumats, precisament Marvel i similars, 
al super-heroisme pur d’explosions i 
batalles espectaculars. La veritat, però, 
és que ‘Lucy’ acaba explotant cap a una 
filosofia techno-New Age que vol fer 
pensar i reflexionar l’espectador. Però 
que ho fa amb un ‘coitus interruptus’. 
Una idea molt vàlida però que deixa 
amb ganes de veure el potencial total de 
la protagonista i acaba provocant que, 
tot i entretinguda, no deixi l’espectador 
satisfet del tot.

lucy. luc besson. 2014
crítica albert r. dot

una secció 
patrocinada per
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Les estrenes
Boyhood

La història de Mason des que té sis 
anys i durant una dècada plena de 
canvis, relacions, primers amors i 
primeres desil·lusions. Drama rodat 
durant 39 dies al llarg de 12 anys.
Direcció: Richard Linklater
Intèrprets: Ellar Coltrane, Patricia 
Arquette, Ethan Hawke.
166min

Jersey Boys

Frankie Valli, amb un curiosa veu, 
líder de la banda musical ‘Four Sea-
sons’, va tenir una polèmica vida. La 
seva relació amb la màfia li va acabar 
passant factura. Adaptació del mu-
sical de Broadway.
Direcció: Clint Eastwood
Intèrprets: John Lloyd Young, 
Vincent Piazza, Erich Bergen, Michael 
Lomenda.
134min

El hombre más buscado

Un noi rus sense papers arriba a 
Hamburg amb molts diners i de-
clarant-se musulmà. Els espies de 
tres països creuen haver localitzat 
un important terrorista. Una advo-
cada i un banquer són els únics que 
saben la veritat.
Direcció: Anton Corbijn
Intèrprets: Willem Dafoe, Rachel 
McAdams, Philip Seymour Hoffman.
121min

Hércules

Hèrcules, home i llegenda, amb la 
força d’un déu i el patiment d’un 
humà, lidera un grup de merce-
naris amb la missió d’acabar amb 
la guerra civil que viuen les terres 
de Tracia i restaurar el tron del le-
gítim rei.
Direcció: Brett Ratner
Intèrprets: Dwayne Johnson, Rufus 
Sewell, Ian McShane, Irina Shayk.
98min

Les doy un año

Després de conèixer-se en una festa, 
l’ambiciosa Nat i el novel·lista Josh 
han estat molt feliços amb les seves 
diferències. Quan es casen, ni les 
seves famílies ni els seus amics 
creuen que aquesta relació pugui 
durar.
Direcció: Dan Mazer
Intèrprets: Rose Byrne, Anna Faris, 
Rafe Spall, Simon Baker
97min

Líbranos del mal

Un agent de policia de Nova York 
investiga una sèrie d’assassinats que 
semblen tenir a veure amb exorcis-
mes. La investigació el porta a unir 
forces amb un sacerdot poc conven-
cional.
Direcció: Scott Derrickson
Intèrprets: Eric Bana, Edgar Rami-
rez, Olivia Munn
118min

compra-la ja a www.ideala.cat/fosbury

Aconsegueix 
la teva Samarreta 

!

http://www.totmataro.cat/oci/cinemes
https://www.youtube.com/watch?v=fPCzKI8W5P8
https://www.youtube.com/watch?v=ccTZK4QI0Y0
https://www.youtube.com/watch?v=hUF3Kohdmvc
https://www.youtube.com/watch?v=NmlM4df4jbU
https://www.youtube.com/watch?v=ldMm0vpaePo
https://www.youtube.com/watch?v=BxkVeYmR5-U


Polèmica pel desnonament de dues 
famílies impulsat pel Ple  

PLE MUNICIPAL
NOTÍCIA REDACCIÓ

ICV-EUiA hi vota en contra 
i PAH, FAVM i Podem el 
critiquen 

ciutatciutat www.totmataro.cat/ciutat
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El Ple Municipal de setembre va 
dur a votació el desnonament de 
dues famílies mataronines. Segons 
l’Ajuntament, i basant-se en infor-
mes de Benestar Social, es tractava 

Ajuntament no desnona, però no pot 
permetre que una família li prengui 
el pèl a tots els mataronins”. Mora 
també va assegurar que es comuni-
caria i donaria tots els detalls a la 
comissió específi ca sobre proble-
màtica hipotecària de la ciutat, on 
s’integren les entitats que han posat 
el crit al cel.

Al Ple Municipal el doble desno-
nament va rebre els vots a favor de 
CiU, PP i PxC i les abstencions de 
PSC i la CUP. Aquests posiciona-
ments van ser fortament criticats 
per ICV-EUiA. Esteve Martínez as-
segura “no podem votar a favor de 
deixar dues famílies mataronines al 
carrer, mentre a Mataró hi ha 400 
pisos buits i es rescaten bancs amb 
diners públics”.

Coneguda la resolució, també 
la Plataforma d’Afectats per la 
Hipoteca de Mataró, la Federació 
d’Associacions de Veïns de Mataró 
i Podem Mataró han demanat expli-
cacions i que s’aturi el procés activat 
per l’Ajuntament. 

La FAVM, a més, ha anat més 
lluny i demana la dimissió de la re-
gidora Olga Ortiz. 

de dos casos en què els habitants 
de pisos de propietat municipal no 
complien els requisits establerts. 
Joan Mora va anar més enllà en la 
roda de premsa posterior al Ple i va 
lamentar que “un tema que s’havia 
tractat en junta de portaveus i on 
ningú havia oposat resistència, pos-
teriorment sorgeixin dubtes i debat”. 
L’alcalde va assegurar que “aquest 
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El clima, la platja, la proximitat 
amb Barcelona i la Costa Brava, 
així com l’oferta cultural de la ciutat 
són alguns dels factors que atrauen 
turistes des de fa prop de 5 anys. 
La connexió directa entre Girona i 
Mataró de Rodalies de Catalunya 
estrenada el mes de març ajuda 
al trànsit de turistes que visiten la 

costa catalana des del Cap de Creus 
i l’Alt Maresme i fi ns a Barcelona. 

També ho fan les més de 40 pro-
postes culturals que aquest any ha 
tirat endavant l’Ajuntament. Els 
edifi cis modernistes, els banys ro-
mans, l’orgue i la capella dels Dolors 
de la basílica de Santa Maria o la 
Nau Gaudí són algunes de les re-

PROMOCIÓ
REPORTATGE FOTOS: ARXIU

TEXT: MIREIA BIEL

No és estrany sentir parlar anglès, italià o francès per 
Mataró durant els mesos d’estiu. Amb el temps, deixarà de ser 
inusual trobar estrangers deambulant pels carrers més cèntrics 
buscant un lloc per sopar. De fet, ja és inútil sentenciar que 
Mataró no atrau turistes. A l’espera que fi nalitzi la temporada 
d’estiu el pròxim 15 de setembre, Mataró recorda les xifres 
del 2013, quan el turisme va créixer un 4,2 per cent respecte 
de l’any anterior. I en un escenari com aquest, també queden 
enrere les persianes abaixades de les botigues durant l’agost 
i els eixos comercials pràcticament deserts. 

www.totmataro.cat/reportatge
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comanacions que fan portals com 
minube.com per a una estada a 
Mataró. El centre comercial de La 
Roca Village, a 15 minuts de Mata-
ró a través de la C-60 també crida 
els turistes. 

Impuls d’imatge

Per tant, l’arribada de turistes i vi-
sitants puntuals no és casual. No 
respon únicament al fet que cada 
vegada és més fàcil viatjar i trobar 
informació a la xarxa sobre indrets 
abans desconeguts, sinó també a 
l’organització d’actes durant els 
caps de setmana de la resta de l’any 
i a la projecció dels atractius de la 
ciutat. En els darrers temps s’ha po-
sicionat arreu la Nau Gaudí, s’han 
posat en valor els edifi cis modernis-
tes i s’han engegat campanyes com 
la de la Reina del Maresme del 
2013. Sense oblidar, tampoc, 

Mataró fi nalitzarà la temporada d’estiu amb xifres rècord i amb els ulls posats a la Festa del Cel

Oberts
al turisme

Tot repor 1640.indd   1 09/09/14   11:59
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la celebració dels Mataró Opportu-
nity Weekend, el Mataró Showroom 
al Port, el Festival d’Orgue o les Nits 
de Jazz a Torre Llauder, entre altres 
fi res i esdeveniments. 

Miquel Rey, regidor de Promoció 
Econòmica, preveu que els resultats 
d’aquesta temporada d’estiu seran, 
de nou, positius. “Es confi rma la 
tendència de creixement de visitants 
a la ciutat i fi ns i tot podem dir que 
hi haurà una millora superior a la 
del 2012-2013”, explica Rey, que 
afegeix que “tot indica que cada ve-
gada les estades són més llargues, 
així com també la despesa que fan 
els turistes a la ciutat”. A quinze 
dies que surtin les dades ofi cials, 
l’Ofi cina de Turisme de Mataró ha 
atès un 25 per cent més de turistes 
que l’any passat, de 7.000 a 8.500. 
Segons Rey, “malgrat que el turista 
rus ha baixat prop d’un 5 per cent 
com a conseqüència del confl icte 
amb Ucraïna i la devaluació del 
ruble, es confi rma que són els fran-
cesos i els alemanys els principals 
visitants de la zona”. 

De cara al turisme 

Davant d’aquesta nova situació, 
per tant, tampoc és sorprenent que 
sectors com el comerç i l’hostaleria 
aprofitin i s’adaptin a les noves 
demandes. No gaire anys enrere, 
l’agost era un mes gairebé fan-
tasmagòric, en què comerciants 
i restauradors aprofi taven per fer 
vacances i abaixar la persiana. Des 
de fa un parell d’anys, però, el pa-
norama ha canviat. L’augment del 
turisme i la competència amb un 
pol comercial com pot ser Granollers 
han fet que els comerços aprofi tin 
l’agost. 

Segons Miquel Rey, “davant 
l’oportunitat de negoci del turisme, 
comerciants i restauradors s’han 
adaptat a les noves demandes” i 
han optat per no abaixar la persiana 
o fer-ho menys dies. A més a més, 
Rey ha avançat que “l’Ajuntament 
ja treballa des de fa temps amb la 
Unió de Botiguers per consensuar 
l’obertura dels comerços els diven-
dres i els dissabtes al migdia”, amb 

la idea de donar continuïtat a les ne-
cessitats dels visitants que puguin 
arribar durant l’any. 

L’estiu ha estat “atípic”, tal com 
explica Teresa Robert, presidenta 
de la Unió de Botiguers, i això ha 
fet que les vendes fossin irregu-
lars. “Quant als turistes, no tenim 
la percepció que hagi incrementat 
el nombre de turistes com fa dos 
anys”, tot i que sí que reconeix que 
cada vegada més, els comerços 
tanquen menys a l’agost. Segons 
Robert, “ha estat durant la setma-
na del 15 d’agost quan s’ha optat 
per tancar, tenint en compte que es 
tractava d’una setmana més curta i 
en què hi ha hagut relleu de turistes, 
ja fossin estrangers o nacionals”.

Tot, però, sense alterar el model 
comercial tradicional implantat a 
Mataró, atès que, sobretot són ne-
gocis familiars i no grans marques. 
I és que, com afi rma Robert, “ja 
s’allarguen horaris a les tardes i mol-
tes botigues regentades per famílies 
necessiten fer vacances almenys uns 
dies a l’any”. 
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Nou públic

Tot i així, el sector del comerç ce-
lebra que aquests turistes arribin 
a la ciutat. “Acostumen a ser pa-
relles joves amb fills o parelles de 
mitjana edat i jubilats”, assegura 
Robert, que afegeix que predomi-
nen els holandesos, els francesos i 
els alemanys. 

La meteorologia, tanmateix, no 
ha acompanyat aquest estiu i, en 
conseqüència, no ha afavorit la 
campanya de vendes d’estiu. Els 
efectes de la crisi econòmica i les 
pluges gairebé diàries, no han ajudat 
a fer una bona temporada. Robert 
assegura que la campanya ha estat 
“atípica i irregular” i “igual que hi 
ha botigues que han igualat o millo-
rat en relació a l’any passat, n’hi ha 
d’altres que han quedat per sota, en 
funció de l’article que els és propi”. 

La Festa al Cel, l’esprint final
Molts municipis turístics intenten 
allargar la temporada al màxim i 
Mataró, enguany, també ho farà. 

Segons Miquel Rey, la Festa al Cel 
“és una fita que ha de portar molta 
gent a Mataró”. La cita tindrà lloc 
el pròxim 28 de setembre i, segons 
comenta Rey, “s’estan oferint packs 
turístics per a assistir-hi en concor-
dança amb hotels i tour-operadors”.

 La Unió de Botiguers, com confir-
ma Robert, també s’hi ha apuntat “i 
les botigues baixarem al port aquell 

Destí estratègic
Si dormir a un hotel de Barcelona costa, de mitjana, més de 100 euros 
cada nit, a Mataró els preus oscil·len entre els 55 i els 80 euros per nit. 
Aquest fet fa que molts turistes optin per la capital del Maresme per les 
seves estades. L’any passat, més de 19.000 estrangers van pernoctar a 
Mataró entre el juny i l’agost. Aquesta xifra va suposar el 62,9 per cent 
dels visitants que van dormir a Mataró en tot l’any. Tots els hotels de 
Mataró i també el Càmping Barcelona van incrementar la seva ocupació, 
un fet que Rey preveu que es repeteixi aquest any, quan probablement 
se superin les xifres una altra vegada i probablement s’arribi als 20.000. 

dia per aprofitar-ho”. 
La Festa al Cel serà el final d’un 

estiu molt positiu per a la ciutat, 
segons indiquen les xifres, i l’inici 
d’una temporada que, igual que 
l’anterior, vol posicionar Mataró com 
una ciutat en la qual “cada cap de 
setmana hi passen coses”: des del 
MOW fins a la Festa del Port, pas-
sant per fires, trobades i concerts. 
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De la mà de l’Institut Tecnològic 
LEITAT de Terrassa, l’empresa Clean 
Tech Dolo Group, ha estat reco-
neguda per desenvolupar la millor 
tecnologia europea de reciclatge 
d’aigües grises d’Europa. Es tracta 
d’un nou impuls el Kit Water Dolo, 
que permet reutilitzar l’aigua de les 
dutxes i els rentamans dels hospitals 
per omplir les cisternes dels lavabos 
reduint el consum d’aigua en més 
d’un 50 per cent. La tecnologia, 
que ha rebut un certifi cat de bones 
pràctiques en el marc del programa 
Bohealth fi nançat per la Comunitat 
Europea, ja s’està instal·lant als 

www.totmataro.cat/empentaamb empenta

Reconeixement europeu per a Doló

1

hospitals de Vic, Manlleu i Camp-
devànol, i ben aviat farà el salt a 
hospitals d’arreu d’Europa, reconeix 
el seu propietari, el mataroní Xavier 
Doló. El projecte Bohealth està cofi -
nançat per la Comunitat Europea en 
el marc de l’instrument fi nancer Life 
El seu objectiu és donar un impuls 
al Sector Salut per reduir l’impacte 
mediambiental dels hospitals. És 
en aquest projecte que Clean Tech 
Dolo Group ha presentat el Kit 
Water Dolo, el seu sistema de reci-
clatge d’aigües grises d’hospitals. 
Xavier Doló, el seu creador desta-
ca que gràcies a la prova pilot que 

es va fer a fi nals de l’any passat a 
l’Hospital de Campdevànol, el Kit 
Water Dolo va ser inclòs entre les 
propostes incloses en el projecte que 
incloïen, entre d’altres, solucions 
per fer les radiografi es amb mate-
rials menys contaminants o preparar 
les ambulàncies per funcionar amb 
biodièsel, per exemple.

Després que cinc auditores externes 
avaluessin les diferents solucions 
presentades per fer més sostenibles 
els hospitals, el Kit Water Dolo va ser 
escollida com la millor tecnologia 
europea de reciclatge d’aigües gri-

@totmataro
twitter.com/totmataro

tot empenta 1,2 1640.indd   2 09/09/14   13:13



NÚM. 1640
DEL 12 AL 18 DE SETEMBRE DE 2014

amb empenta 2

El Kit Water Dolo 
permet un estalvi 
del 50 per cent en 
consum d’aigües 
grises als hospitals 
catalans

ses i va rebre un certifi cat de bones 
pràctiques que, segons Xavier Doló 
“li ha d’obrir moltes portes en un fu-
tur” perquè “tot hospital que a partir 
d’ara vulgui obtenir subvencions 
per millorar la seva sostenibilitat 
haurà de tenir en compte aquesta 
tecnologia”.

Doló explica que el dispositiu que 
ha creat permet un estalvi molt 
important d’aigua, de més del 50 
per cent, simplement canalitzant 
l’aigua dels rentamans i les dutxes 
per utilitzar-la de nou per omplir 
les cisternes dels lavabos. De mo-

ment, aquesta tecnologia ja s’està 
instal·lant als hospitals de Camp-
devànol, Manlleu i Vic i s’han rebut 
quatre comandes més.

Entre els plans de futur més im-
mediats, Doló explica que està 
treballant amb una empresa pun-
tera en energies renovables per fer 
el sistema encara més sostenible. 
L’objectiu és que el Kit Water Dolo 
funcioni de manera autònoma sense 
estar connectat a la xarxa elèctrica. 
Així, afegeix, s’aconseguiria estalviar 
els 20 cèntims d’electricitat que 
costa depurar 1.000 litres d’aigua. 

Doló destaca que el reconeixement 
europeu “els obrirà moltes portes” 
perquè “no és el mateix reutilitzar 
l’aigua d’una comunitat de veïns 
que fer-ho en un hospital, on els 
requeriments sanitaris són molt 
més estrictes”. Per últim, Doló ex-
plica que el seu producte ha rebut 
el reconeixement europeu perquè 
es pot adaptar a les necessitats de 
cada centre. “La competència ha 
fracassat perquè instal·laven siste-
mes molt rígids que no s’adaptaven 
a tots els espais, metre que el nostre 
kit es fabrica en funció d’on ha de 
col·locar-se”, explica.
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El centre tecnològic avançat Ce-
temmsa,  ha nomenat a Joan 
Carles Fajardo nou Director Gene-
ral. Mataroní de 42 anys, Fajardo 
és llicenciat en Administració i 
Direcció d’empreses, Màster en 
mercats fi nancers i en societat de 
la informació i del coneixement i 
Diplomat en economia aplicada.  El 
nou director també col·labora com a 
docent universitari d’assignatures de 
grau i de màster relacionades amb 
organització d’empresa i innovació 
a l’UOC, TCM, entre d’altres. Joan 

Carles Fajardo, membre de l’equip 
directiu de CETEMMSA des de l’any 
2001, ha ocupat diferents llocs de 
responsabilitat, sent el seu darrer 
càrrec el de Director Financer. Amb 
un clar perfi l de gestió empresarial 
i relacional, comenta que “des de 
la direcció general el meu objectiu 
és aprofundir en la sostenibilitat del 
model de negoci i en les relacions 
territorials i institucionals”. Subs-
titueix en el càrrec a Anna Escoda, 
també mataronina, que l’havia ocu-
pat els darrers anys.

 La junta també va aprovar per una-
nimitat la incorporació de Carbures 
Europe S.A. com a nou patró del 
centre tecnològic. Segons explica 
Ivan Contreras, el seu represen-
tant, “la incorporació de Carbures 
a Cetemmsa ha de representar un 
impuls en el desenvolupament de 
noves estructures de fi bra de carboni 
que afegeixin noves funcionalitats 
com ara la sensorització,  millo-
rant d’aquesta manera el procés de 
fabricació i les prestacions del pro-
ducte fi nal”.

Nou director general de Cetemmsa

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

tot empenta 3,4 1640.indd   2 09/09/14   10:16



NÚM. 1640
DEL 12 AL 18 DE SETEMBRE DE 2014

amb empenta 4

d’aquesta revista, la primera pensa-
da exclusivament en format digital 
interactiu amb l’esport català com 
a aposta. El projecte, nascut des 
del Grup de Comunicació El Tot, 
està creixent i aquesta setmana ha 
estrenat també una col·laboració 
setmanal a ‘El Club de la Mitjanit’ 
de Catalunya Ràdio.

L’excapità del Barça de bàsquet 
Roger Grimau és la imatge de la 
portada d’aquesta cinquena Fosbury 
que també recull altres reportatges 
sobre l’esport de les cistelles. La 
mataronina Núria Martínez hi té 
protagonisme en un reportatge sobre 
la importància del bàsquet femení 
a Turquia, es repassa la trajectòria 
d’Helena Boada o la història dels 
Mundials per una banda o del primer 
partit jugat a Catalunya per l’altra. El 
record del Dream Team de Barcelona 
‘92 o la història dramàtica de Boban 
Jankovic també tenen lloc al número 
actual de Fosbury.

La Fosbury també toca molts 
altres esports com l’atletisme, 
l’handbol, triatló, hoquei o futbol 
sala. També aposta per donar con-
tingut específi c sobre l’actualitat 
castellera i entrevista el número 1 
mundial en llançament de bitlles: 
Jason Belmonte.

La Fosbury és a més d’un mitjà a 
disposició de tot el món poliesportiu 
una eina publicitària útil pels seus 
anunciants.

Coincidint amb la disputa del Mun-
dial de bàsquet, aquest esport 
centra els continguts de la Fosbury 
05, la d’aquest mes de setembre. 
La Fosbury és ‘la revista digital de 
tot l’altre esport català’ i es pot lle-
gir on-line a fosbury.cat o bé des de 
les seves aplicacions a Google Play 
i Apple Store. És el cinquè exemplar 

El bàsquet centra 
la Fosbury 05

- 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

FEMCRÉIXER 
LES IDEES

TÀCTIC.CAT MÉS QUE WEBS
www.TACTIC.CAT - 93 790 97 73
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COMPRA  VENDA

COMPRAMOS MAQUINARIA de hos-
telería de ocasión. Interesados/as 
654.311.506 /666.452.600 
CACHORROS DE PASTOR Alemán y de 
Golden Retriever. Económicos. NZ 
L2500100 Teléfono 651.034.525

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. edifi cable para promoción de vi-
viendas. 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
ES LLOGA PIS DE 2H. Tot exterior. Al 
centre de Llavaneres. Un pis per 
planta. Preu: 525€  despeses in-
closes. 93.790.56.79 matins, o 
658.908.773
CERDANYOLA. Piso tipo loft, con altillo 
con 2 habitaciones, baño con ducha, 
cocina de diseño, ocasión, solo 360€. 
651.862.517
CERDANYOLA. Local de 78mts. ideal 
cualquier actividad, solo 260€ . 
626.529.009
PL. FIVALLER. Piso tipo loft amueblado y 
equipado, 390€. 626.529.009
Z. TORRIJOS. Piso semi-nuevo, 2h. bal-
cón, comedor con cocina americana, 
baño, semi-amueblado, buen piso, 
500€. 651.862.517
CERCO HABITACIÓ LLOGUER a Mataró. 
225€ màxim. Persona 65 anys, no 
fumador ni bebedor. 657.449.230 

LLOGÓ HABITACIÓ noia estudiant, da-
vant Renfe. 616.380.718
SE ALQUILA BAR en buena zona. Por no 
poder atender. Mataró. 609.345.400 
ALQUILO HABITACIÓN. 687.665.743 
ALQUILO HABITACIÓN 669.986.519 
LLOGO HABITACIÓ I plaça pàrquing. 
93.799.45.55 /696.306.141 
LLOGO CARNICERIA. Preu molt econò-
mic. C/Miquel Biada. 649.802.701 
A L Q U I L O  H A B I TA C I Ó N  s e ñ o r . 
634.741.131 
 

TREBALL

UNIVERSITÀRIA AMB EXPERIÈNCIA 
busca feina cangur matins, o també: 
despertar, esmorzar, portar escola... 
657.148.472
CUIDO MAYORES. 631.282.404
NOI 45 ANYS CATALÀ. S’ofereix cuidar 
gent gran. Trucar 14:00 a 21:00h. 
652.641.439 
HERBALIFE DISTRIBUIDOR indepen-
diente. Oportunidad de negocio. 
687.541.307 
EMPRESA LÍDER en el sector amplia 
plantilla fi ja. Se requiere estudios bá-
sicos, catalán hablado-escrito y buena 
presencia. Entrevista personal en el 
630.593.341 
SE NECESITA OFICIALA owerlock y repun-
te. Interesadas llamar: 93.757.87.74 
ES NECESSITA MANICURISTA amb 
experiència menor de 30 anys. 
609.840.940 
CHICA BUSCA TRABAJO limpieza. 6€/
hora. 631.331.317

CLASSES

R E F O R Ç  E S C O L A R  e x p e r i è n c i a . 
667.534.065

REFORÇ ESO, BATXILLERAT, Universitat. 
650.960.680 
GRADUADA IMPARTEIX CLASSES parti-
culars d’anglès i de reforç escolar a 
domicili. 677.274.076 Núria

PROFESSIONALS
 

GRUP D’HAVANERES Mestre d’Aixa. Hava-
neres, cançó marinera. Festes majors, 
festes carrer, festes privades, aniversaris, 
etc. Informació 605.68.62.69havane-
res@mestredaixa.com

TRASPASSOS 
LLOGUERS

C&M
GESTIONES INMOBILIARIAS

T/F 937 965 148 / M 607 966 423

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

www.cymgestionesinmobiliarias.com

PISOS DE ALQUILER
REF. A-7235 LLANTIA, 2 hab. más vestidor, cocina office, amueblado y electrodomésticos..............500€ T.I.
REF. A-1265 ESTACION, piso de 2 hab. y terraza de 40m2,  cocina americana...................................525€ T.I.
REF. A-6157 VISTA ALEGRE,  Piso con terraza de 25m2, 2 hab., 1 baño, cocina americana...............550€ T.I.
REF. A-1411 CENTRO,  piso de 3 HAB. baño y aseo, calefacción y ascensor........................................600€ T.I.
REF. A-6174 Z. MOLINOS, bajo 3 hab., antes 4,  2 baños, cocina office, pk incluido.............................600€ T.I.
REF. A-7236 LLANTIA, bajo con entrada indep., 3 hab., baño y aseo, cocina americana...................625€ T.I. 
REF. A-1405 CENTRO, terraza de 12m2, 2 hab., baño y aseo, cocina independiente...........................650€ T.I.
REF. A-5153 CIRERA,  Piso de 4 hab.más estudio con terraza de 100m2, baño y 2 aseos................650€ T.I.
REF. A-2303 PZA. CATALUNYA, Dúplex seminuevo, 2 hab. más despacho, cocina americana..........630€ T.I.
REF. A-2312 EIXAMPLE, piso de 80M2, 2 hab., 1 baño, amueblado, electrodomesticos.....................675€ T.I.
REF. A-6179 CAMI DE LA SERRA, piso seminuevo, 3 hab antes 4., cocina office, pk incluído............700€ T.I.
REF. A-1407 Z. CENTRO, piso de 90m2 con electrodomesticos, 3 hab.,1 baño completo..................750€ T.I.

 CERDANYOLA: 
             ESTANCO INDIANO: Carrer Roselló, 4

   

 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:
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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
CASAMENTS. SOPRANO posa el cant 
a la teva cerimònia. Fes que aquest 
dia tan especial sigui inoblidable. 
625.947.230 Rosa
PAVIDNET: Neteja, manteniment i abri-
llantats. Pressupost sense compromís. 
93.7577683 - 607.249.790 
LAMPISTERÍA, FONTANERÍA, electrici-
dad, aparatos eléctricos, reparación 
lavadoras, calentadores, calderas. 
697.725.158 
LAMPISTERÍA FERNÁNDEZ. Repara-
ciones, instalaciones. Agua, gas 
y  e lect r ic idad.  93.799.64.77 
/607.194.711 /610.565.628 
MUDANCES ECONÒMIQUES David. 
639.312.848 
PINTOR. Presupuestos ajustados. 
607.480.942
REFORMAS DEL HOGAR. 607.480.942
MASAJES ORIENTALES. C/Gatassa 23. 
688.009.231 
PINTOR PROFESIONAL. Pintura en gene-
ral y decorativa. 635.106.282
SE HACEN TRABAJOS de pladur, yeso, 
ignífugo. 635.106.282
JOVEN CON FURGONETA para transporte 
o recados. 93.536.01.77 
ORDINADORS, TABLETS, SMARTPHONES, 
reparem. 662.599.273 
MASAJES TERAPEUTICOS Y relajantes. 
Xavier. 616.309.131 
INFORMÁTICO A DOMICILIO. Repara tu 
ordenador desde casa. 607.665.679 
PALETA ECONÓMICO 697.685.580 
PINTOR ECONOMICO 663.721.181 

PROFESSIONALS
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C&M
GESTIONES INMOBILIARIAS

T/F 937 965 148 / M 607 966 423

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

www.cymgestionesinmobiliarias.com

PISOS DE ALQUILER
REF. A-7235 LLANTIA, 2 hab. más vestidor, cocina office, amueblado y electrodomésticos..............500€ T.I.
REF. A-1265 ESTACION, piso de 2 hab. y terraza de 40m2,  cocina americana...................................525€ T.I.
REF. A-6157 VISTA ALEGRE,  Piso con terraza de 25m2, 2 hab., 1 baño, cocina americana...............550€ T.I.
REF. A-1411 CENTRO,  piso de 3 HAB. baño y aseo, calefacción y ascensor........................................600€ T.I.
REF. A-6174 Z. MOLINOS, bajo 3 hab., antes 4,  2 baños, cocina office, pk incluido.............................600€ T.I.
REF. A-7236 LLANTIA, bajo con entrada indep., 3 hab., baño y aseo, cocina americana...................625€ T.I. 
REF. A-1405 CENTRO, terraza de 12m2, 2 hab., baño y aseo, cocina independiente...........................650€ T.I.
REF. A-5153 CIRERA,  Piso de 4 hab.más estudio con terraza de 100m2, baño y 2 aseos................650€ T.I.
REF. A-2303 PZA. CATALUNYA, Dúplex seminuevo, 2 hab. más despacho, cocina americana..........630€ T.I.
REF. A-2312 EIXAMPLE, piso de 80M2, 2 hab., 1 baño, amueblado, electrodomesticos.....................675€ T.I.
REF. A-6179 CAMI DE LA SERRA, piso seminuevo, 3 hab antes 4., cocina office, pk incluído............700€ T.I.
REF. A-1407 Z. CENTRO, piso de 90m2 con electrodomesticos, 3 hab.,1 baño completo..................750€ T.I.

 CERDANYOLA: 
             ESTANCO INDIANO: Carrer Roselló, 4

   NÚM. 1640
DEL 12 AL 18 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

 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
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UÑAS GEL, MASAJE, depilación. Econó-
mico. 631.331.317
EXCLUSIVO MASAJES PROFESIONALES 
662.257.120

TAROT  VIDÈNCIA...

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

TAROT MATARÓ. 666.639.976

VARIS

INSTALACIÓN DEPORTIVA, de Mataró, 
muy bien situada, con muchos años 
de prestigio y unas Instalaciones y De-
coración exquisitas. Busca profesores 
de Taichí, Yoga, Pilátes o similar, con 
grupo ya formado de alumnos, aunque 
sean pocos. Abstenerse profesores 
que buscan iniciar grupo. Llamar a 
639.781.674

CONTACTES

JOVENCITA, SALIDAS. 632.640.376
JAZMÍN. 632.191.588
RUBÍ 19. 631.625.990
KAREN JOVENCITA. Servicio completo. 
688.290.749
MASAJES CON FINAL feliz. 632.673.621
CINTIA. 632.640.364

KIARA 19 AÑITOS. 632.236.369
ESTRELLA 48 simpática y cariño-
sa, pecho grande. Piso particular. 
688.253.126 
ASIÁTICAS, JOVENCITAS, GUAPAS. Nue-
vas en Mataró. 24h. Salidas domicilio. 
688.560.112 
LAIA  40 CATALANA .  Besucona . 
687.072.165  

¡¡SUPER OFERTA!! Dúplex sólo 50€ . 
698.504.933 (24h.) 

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

PROFESSIONALS

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

 8   1  2   6 

      9 7  4 

  6    5    

 4  5    9 1  

    5 9   4  

  3  4 7     

 5 4    7   9 

      8 4 2  

  9    4    

sudokusudoku www.totmataro.cat
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havaneres
cançó marinera

mestre d’aixa
www.mestredaixa.com 605.68.62.69
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comprendre com va viure la ciutat 
de Mataró aquest moment històric.

“No és una exposició més”
L’alcalde Joan Mora va fer un encès 
parlament en el qual va ressaltar 
la importància d’entendre “el per-
què de la nostra història, aquesta 
no és una exposició més”. Mora va 
recordar com era Mataró en aquella 
època, la seva projecció comercial i 
va destacar la voluntat emprenedo-
ra dels mataronins d’aquells temps, 
voluntat que encara perdura.  Abans 
que Mora, Joan Giménez va assegu-
rar que “si la història és la mestra de 
la vida, conèixer-la ens ha d’ajudar 
a entendre el perquè som qui som”.

Obra de teatre
“Carles & Belisa. Mataró rep una 
reina”, l’obra dirigida per Pere An-
glas i amb música de Joan Vallcorba 
pren ara el testimoni dels actes del 
Tricentenari. La peça és un retaule 
musical que fa un recorregut pels 
esdeveniments més signifi catius al 
voltant de la Guerra de Successió a 
Mataró. L’obra teatral es podrà veure 
els dies 13, 14, 20 i 21 al Museu. 

el preludi d’una visita a la mostra 
comissariada per Joan Giménez. El 
mateix historiador va fer de guia per 
explicar el contingut d’una mostra 
que és el pal de paller i acte princi-
pal de la celebració del Tricentenari 
a la ciutat.

L’exposició pretén facilitar una 
comprensió global del confl icte a 
través de diferents elements i objec-
tes propis de la col·lecció del Museu 
i també de préstecs, que ajuden a 

Dissabte passat es va inaugurar 
l’exposició “Mataró 1714. Entre 
dos mars i dues corones” al Museu 
de Mataró i l’Ateneu de la Funda-
ció Iluro. Un acte protocol·lari i un 
tastet teatral de l’obra ‘Carles i Be-
lisa: Mataró rep una Reina’ van ser 

CULTURA
NOTÍCIA CUGAT COMAS

culturacultura www.totmataro.cat
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Inaugurada l’exposició central del 
Tricentenari a Mataró 

L’Alcalde recorrda que “no és 
una exposició més” i insta a 
aprendre de la història

c-12 cultura 1714.indd   1 09/09/14   17:11



Els alcaldes imputats declaren pel 
cas dels sobresous de la FMC   

Els 40 alcaldes de la Federació Ca-
talana de Municipis -FMC- imputats 
per haver cobrat, suposadament, 
dietes irregulars entre 2011 i 2012 
van començar a declarar el passat 
dimecres 3 al jutjat de Sabadell que 
investiga el cas. Els dos primers a 
declarar van ser l’exsecretari general 
de l’entitat Adolfo 
Moreno Sansano 
i l’exalcalde de 
Sabadell i expre-
sident de la FMC, 
Manuel Bustos, 
amb Joan Mora i els alcaldes de 
l’Hospitalet i el Prat de Llobregat 
citats també per al primer dia dels 
quatre marcats per la jutgessa.

Mora: “Aquí no hi ha res”
Mora va ser el quart imputat a de-
clarar i, posteriorment, atenent els 
mitjans de comunicació, assegurava 
que “aquí no hi ha res” i defensava 
la seva “honorabilitat i la dels altres 
alcaldes”. Mora assegurava, però, 
que “no tot es deu haver fet bé a la 
Federació quan 40 alcaldes hem de 
venir fi ns aquí a explicar-nos”.

L’alcalde defensava la legalitat 
de les “assignacions” que els alcal-
des cobraven “per la nostra feina 
a la Federació”. “Tot es declarava 
a hisenda i tot era correcte”, va 

POLÍTICA
NOTÍCIA REDACCIÓ - ACN

Baron recorda que “tot es 
declarava” mentre Mora veu el 
cas “infl at innecessàriament” 

Les dades d’atur indiquen 
una pujada a l’agost en 
11 persones 

El mes d’agost ha trencat la dinà-
mica a la baixa de l’atur mataroní i 
ha vist com 11 persones es queda-
ven sense feina. Segons dades de 
l’Observatori del Mercat de Treball 
de Mataró el nombre d’aturats en 
acabar el vuitè mes de l’any, era de 
13.169 persones, el que suposava 
el 20,04 per cent. L’increment és 
mínim i s’adiu amb la tendència 
generalitzada. Només a nivell ma-
resmenc s’ha creat ocupació amb 
una pujada mínima del 0,04 per 
cent. La variació interanual mataro-
nina és a la baixa, del 6,73 per cent 
deixant la capital del Maresme amb 
una tendència a la baixa del nombre 
de desocupats més important que 
Barcelona, Granollers o Manresa.

El clàssic agost
Mataró segueix sent la ciutat de més 
de 50.000 habitants amb més des-
ocupació de Catalunya, si bé el mes 
d’agost no es pot considerar compa-
rativament com a dolent. Malgrat 
que el 2013 l’atur va baixar, aquesta 
dada es podria considerar anecdòti-
ca, ja que l’agost no és un mes que 
històricament hagi estat positiu per 
a l’ocupació. Si s’observen les xifres 
del 2007 al 2012, es pot observar 
que l’atur va pujar en més de 350 
persones de mitjana. 

 

ECONOMIA
NOTÍCIA REDACCIÓ

El lleuger repunt trenca la 
dinàmica a la baixa i deixa la 
taxa en un 20,04 per cent      

ciutatciutat www.totmataro.cat/ciutat
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subratllar. Preguntat pel fet que 
l’assignació als batlles apareix com a 
“dietes” als pressupostos de la FMC, 
Mora va indicar que els alcaldes “te-
nim responsabilitats polítiques i no 
executives a la FMC”.

Baron: “Absolutament legals”
Un dia després que ho fes l’actual 
alcalde, dijous 4, va ser el torn de 
declarar de Joan Antoni Baron, 
exalcalde de la ciutat. Baron va as-

segurar que tots 
els cobraments 
que els alcaldes 
rebien de la FMC 
eren “absoluta-
ment legals”. Ho 

va dir després de declarar com a im-
putat als Jutjats de Sabadell pel cas 
de les dietes irregulars de la FMC.
“Tot es declarava a hisenda i es prac-
ticaven les retencions de l’IRPF”, va 
dir. Baron, que va ser alcalde fi ns al 
2011, va recordar que les retribu-
cions es feien per la “dedicació i la 
responsabilitat”. El maresmenc va 
ser el sisè imputat a comparèixer 
davant la jutgessa en la segona jor-
nada de declaracions.

Bustos, promotor
Segons la investigació, Bustos 
hauria promogut un sistema de 
sobresous camuflats segons el 
lloc que ocupaven els alcaldes en 
l’organigrama de l’entitat i no segons 
els desplaçaments o àpats fets. 

ARXIU

No tot es deu haver 
fet bé si 40 alcaldes 

hem de venir a 
explicar-nos

ACN
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La Riera 48:

Podem Mataró a l’Ajuntament?

Van treure gairebé 2.200 vots a les eleccions eu-
ropees a Mataró, superant a formacions com el PP 
al barri de Cerdanyola, en una campanya que aquí 
els va costar menys de 60 euros, segons recorden 
orgullosos. Són el cercle local -així en diuen ells, 
en comptes d’agrupacions- de Podemos, nascut el 
passat mes de febrer, tot i que no es van presentar 
fi ns al 12 de juliol amb un acte amb Carlos Jiménez 
Villarejo. De fet, parlen amb la retòrica del moviment 
de Pablo Iglesias, usant expressions com “empode-
rar” els ciutadans, “polítics del poble”, “assemblea 
ciutadana” i idees com “portar la política dels despa-
txos al carrer”. Aprofi ten a fons internet i les xarxes 
socials, on pengen les actes de les seves assemblees, 
un altre senyal d’identitat del moviment, per allò de 
demostrar el màxim de transparència que n’és una 
de les senyes. 

Porten tot l’agost treballant, a reunió pràcticament 
diària. Somriuen en explicar-ho, com si estiguessin 
aconseguint fer fàcil allò que és molt difícil: mobi-
litzar la gent. Una mostra: aquest dijous dia 4 eren 
gairebé 200 a Les Esmandies escoltant Arcadi Oli-
veras, promotor del Procés Constituent junt amb 
Teresa Forcades que sembla que acabarà confl uint 
precisament amb Podemos en l’àmbit català. 

Ja han decidit presentar-se a les pròximes elec-
cions municipals. I en solitari. No hi haurà, doncs, 
un Guanyem Mataró ni res que s’hi assembli. “Serem 
molt respectuosos amb aquells partits amb qui ens 
assemblem, però no contemplem cap coalició elec-
toral, concórrer a les eleccions amb un altre partit”, 
explica Montse Morón, auxiliar d’infermeria del barri 
de Cirera, provinent de diversos moviments socials 
però que diu haver-se activitat políticament amb 
el moviment 15-M -la PAH local o el moviment de 
les preferents de Laietana són altres elements que 
han ajudat a coadjuvar Podem a Mataró-. Junt amb 
ella Marc Giménez, antropòleg actualment a l’atur 
i portaveu ofi cial de la formació, i David Jordán són 
tres de les persones del nucli inicial de la formació.

El maig que ve es veuen amb almenys un regidor 
a l’Ajuntament -amb la participació de les anteriors 
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municipals, del 53,21 per cent, només repetint els 
resultats de les europees ho tindrien pràcticament as-
segurat-, un edil que ha de lluitar per la defensa dels 
drets socials, tot allò que és públic: el transport públic, 
que creuen que és un “desastre” -volen recuperar la idea 
d’una estació central d’autobusos, aprovada al ple de 
l’Ajuntament a proposta de la CUP però mai executada-, 
la sanitat -”no deixarem que es faci cap més retallada ni 
als CAPs ni a l’Hospital de Mataró”, indiquen- o el servei 
públic de l’aigua, que denuncien que l’Ajuntament vol 
privatitzar. En relació a Aigües de Mataró, de fet, Po-
demos assegura també que l’Ajuntament que vol pagar 
amb diners d’Aigües de Mataró els costos que tindrà per 
la ciutat la Festa del Cel, uns 250.000 euros.

Entre els que poden témer més la seva presència -en 
privat ja en són conscients- hi ha precisament la CUP, 
que avant la lettre va saber llegir el creixent malestar 
polític molts anys enrere relligant-los amb l’ideari inde-
pendentista. Abans, fi ns i tot, l’Alternativa Vecinal de 
Mataró, nucleada sobretot a Cerdanyola, ja va fer for-
ça forat al barri arran de la crisi de les zones blaves el 
2003 i va tornar-se a presentar el 2007. Podrien sumar 
el miler de vots que històricament EUiA (per exemple 
el 1999) era capaç de treure a Cerdanyola. I fi ns i tot 
també alguns dels que, en aquest barri i també a Ro-
cafonda, el 2011 es van deixar seduir pels cants de 
sirena xenòfobs de Mònica Lora.

Una nova formació, per tant, que donarà encara 
més dinamisme al futur consistori, tenint en compte 
que -a diferència d’aquestes candidatures anteriors 
de l’esquerra alternativa a la ciutat, a l’esquerra del 
PSC- en aquest parlem d’un moviment amb una gran 
implantació ja a Catalunya i a Espanya i una presència 
extraordinària als mitjans de comunicació, especialment 
aquells que els són afi ns com La Sexta. Entre els seus 
possibles handicaps, la defi nició light en relació al debat 
sobiranista: es mostren a favor del Dret a Decidir però 
no es posicionen sobre la independència, com ICV. 

www.totmataro.cat
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castellscastells

Els Capgrossos retroben gamma i 
sensacions a Sabadell

Els Capgrossos ja tornen a ser aquí. 
Com cada inici de setembre, després 
de l’aturada d’un calendari tan cen-
surat com el dels castellers de casa 
nostra, hi havia la incertesa de veu-
re en quin estat de forma afrontava 
la colla el seu primer compromís 
important després de les vacances. 
Sabadell és plaça exigent, una de les 
més respectables de la dita zona no 
tradicional. I el context obligava als 
blaus a no amagar-se. No ho van fer 
i, vistos els resultats i les maneres, 
es pot dir que els de la camisa bla-
va tornen a ser allà on van arribar al 
juliol per mèrits propis. A la capital 
vallesana van signar el 2 de 8, el 4 
de 9, el 7 de 8 i el pilar de 6. I ho van 
fer amb efi ciència de recursos i sol-
vència en el resultat. Bones notícies.

Pocs minuts després de les dot-
ze els Capgrossos ja muntaven una 
torre de 8 que serà el plat més rei-
terat aquest setembre. Al segon peu 
la torre va pujar conscient i ferma, 
tot i que va perdre posicions per la 
meitat, a quarts, després de l’aleta. 

Si realment els de blau pensen 
en la torre de 9 pel Concurs, hi ha 
dues coses que van quedar clares 
diumenge a Sabadell: han de mi-
llorar l’estructura, sí, però aquesta 
apunta maneres i al cap i a la fi  el 
que toca és anar-la fent i a cada re-

petició millorar-la.

4 de 9 marca de la casa
En segona tanda i amb la inesti-
mable ajuda de les altres colles a 
la pinya, als Capgrossos els sortien 
els números per fer el 4 de 9. El van 
plantar també al segon peu i revestit 
de canvis, fet que sempre demana 
un punt més d’implicació. Aquesta 
tensió es va notar en una carregada 
canònica, exemplar en els temps i 
execució, i una baixada menys fi na. 
Aquesta tendència a esllenegar-se, 
a desdibuixar-se, fi ns i tot quan hi 
ha menys pes a dalt, ja va ser tòni-
ca dels 4 de 9 blaus que, malgrat 
el detall, mantenen la fi abilitat i 
confi ança. Una bona dosi de sen-
sacions, recuperar el “nou” aviat 
i fer-ho com ho van fer. I una gran 
notícia el reguitzell de novetats en 
la seva alineació.

Si del 4 de 9 es parlen de nove-
tats, amb el 7 de 8 fi nal es podria 
parlar de petites revolucions a tots 
els nivells. Només una vegada, fa 
dos anys a Esplugues, els Capgros-
sos havien completat una estructura 
relativament nova al món casteller i 
ahir li van tornar a fer les dues aletes 
a Sabadell. El 7 va patir en la baixa-
da pel desgast de formes als pisos 
baixos però no va perillar en excés, 
és una estructura que es pot defen-
sar. En ratxa, els de blau també van 
tornar a passejar el pilar de 6 de 
comiat, dels més macos de l’any. 

CASTELLS
NOTÍCIA CUGAT COMAS

Fan 4 de 9 i torre de 8 del 
segon tram i recuperen el 7 
de 8 després de dos anys

AL CONCURS, ENTRE LA VELLA I LA JOVE DE TARRAGONA  

El món casteller viu cada setembre d’any parell una mena d’acceleració 
amb motiu clar: la celebració del Concurs de Castells de Tarragona. Els 
Capgrossos en prendran part a la gran jornada del diumenge 5 d’octubre 
i dissabte van conèixer la ubicació i l’ordre en què s’alçaran els castells. 
Els blaus actuaran entre la Jove de Tarragona i la Vella de Valls, dues 
caps de sèrie i a la segona part del quadre d’actuacions, a la part fi nal 
de cada ronda. Les entrades pel Concurs ja s’ha exhaurit i els Capgros-
sos faran campanya per sumar el màxim de gent a la pinya el dia 5. 

www.totmataro.cat

ELS CASTELLS  Sabadell

Capgrossos de Mataró:
2 de 8f, 4 de 9f, 7 de 8, pd6.
Castellers de Barcelona:
5 de 8, i3 de 9f, 3 de 8, 4 de 
8a, pd6c.
Minyons de Terrassa:
2 de 9fm, 4 de 9fc, 3 de 9f.
Castellers de Sabadell:
5 de 8, 2 de 8fc, id3 de 9f, 3 
de 8.
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per María Olga Cid Cuadras Parapsicòloga, diplomada i col·legiada
l'hi ofereix els serveis de Tarot, Clarividència, Hipnosi, Mediumnitat, Cartes Astrals, 
Amulets de protecció, Solució de problemes Paranormals, Anàlisi de somnis, 
tècniques de relaxació i desenvolupament de facultats psíquiques.

 Tlf. 609 301 320                                                                                Solidària contra la crisi

horòscopshoròscops www.totmataro.cat/horoscop

Horòscop per Centre Parapsicològic Acuario

ARIES (21/3 al 20/4)

Pensa abans de parlar, no n’hi ha 
prou amb dir que el problema el 
té l’altre. Cuida els detalls. Treball: 
no estiguis pendent dels altres. 
Passa del que no et concerneix 
i viuràs més relaxada, és millor 
posar distància.

TAURE (21/4 al 21/5)

En perfecta sintonia amb una 
persona a la qual acabes de 
conèixer, però vés amb compte 
si tens parella. Treball: tot té el 
seu temps i aquests dies la falta 
de previsió pot complicar-te les 
coses. Aprèn de l’experiència.

BESSONS (22/5 al 21/6)

Si et demanen un favor i has 
de canviar de plans, no et 
penediràs, pots acabar molt 
entusiasmada. Treball: hauràs 
d’esforçar-te per resoldre un 
problema que es resisteix. No 
ho deixis per demà.

CRANC (22/6 al 23/7)

Pots viure moments passionals 
si deixes de costat compromisos 
socials que limiten els teus plans. 
Treball: et compliques la vida as-
sumint tasques d’uns altres i des-
prés et queixes que no t’ajuden. 
Centra’t en les teves coses.

LLEÓ (24/7 al 23/8)

Et vindrà bé deixar-te portar. 
Enamorar-te de les persones que 
et posa la vida, fes-ho ja. Treball: 
aquesta setmana hi ha tensions 
que has d’evitar, perquè la teva 
ambició està apuntant massa alt. 
Aprèn a dir no.

VERGE (24/8 al 23/9)

Si estàs en un bon moment, pensa 
que aquesta etapa durarà mentre 
alimentis la il·lusió. Posa-li enginy 
i tendresa. Treball: hauràs de 
retardar un lliurament però no 
és culpa teva, així que relaxa’t i 
hauràs d’esperar.

BALANÇA (24/9 al 23/10)

Quan l’amor entra al teu cor, 
ho saps, així que viu-l’ho sense 
preguntar-te quant ha de durar. 
Gaudeix. Treball: creus que algú 
no t’està tractant amb respecte. 
Expressa-ho, si deixes passar el 
temps, no tindrà solució.

ESCORPÍ (24/10 al 22/11)

Tornar a veure una persona que 
havia desaparegut del teu horitzó 
remourà el teu interior. Refl exiona 
i explica-li el que sents. Treball: 
alguns canvis arriben sense avisar, 
però hi ha possibilitats professio-
nals en un futur immediat.

SAGITARI (23/11 al 21/12)

No et queixis per no tenir tota la 
llibertat que desitges. Tens molta 
més sort de la que creus. Treball: 
has de canviar d’estratègia i no ho 
tindràs fàcil. T’hauràs de superar, 
però ho faràs bé.

CAPRICORN (22/12 al 20/1)

Setmana d’intenses emocions. És 
possible que sigui perquè tens les 
coses més clares i deixes enrere 
els dubtes. Treball: saps que pots 
superar el que et proposis i donar 
pas a les estratègies que et regalen 
noves perspectives.

AQUARI (21/1 al 19/2)

Amb l’amor trepitjant-te els 
talons, no podràs escapar d’una 
relació que et portarà a la felicitat. 
Rendeix-te als encants d’algú que 
s’ha proposat seduir-te. Treball: el 
teu poder de convicció és la clau 
del teu èxit.

PEIXOS (20/2 al 20/3)

Et toca arreglar una situació entre 
membres de la teva família. Si 
estàs disposada a escoltar, podràs 
arbitrar. Treball: la teva opinió val 
molt, però tingues més confi ança 
en tu. Demostra que pots, no és 
el moment de fl aquejar.

JOSEP ARACIL I XARRIÉ
 PRESIDENT D’EUROSÈNIOR

Compartir i no 
competir

sèniors

joarxa@gmail.com

L’eslògan que per sobreviure cal 
ser competitius, convertint-se en 
emprenedors innovadors i creatius, 
acaba essent una falsa sortida, que no 
soluciona el problema de l’atur, sinó 
que l’ajorna. L’efecte papallona, que 
consisteix a dir que l’aleteig de les 
ales d’una papallona es pot sentir a 
l’altre costat del món, posa en evidèn-
cia que tot està relacionat amb tot, 
per tant en un món que es regeix per 
la competitivitat, aquesta és sempre 
variable. Una empresa competitiva, 
acabarà essent inexorablement subs-
tituïda per una altra més competitiva, 
que a la vegada també ho serà per una 
altra, encara més competitiva.

La lluita per la supervivència huma-
na, mitjançant la competitivitat, no té 
futur i és pròpia de primats animals, 
que encara no han pres consciència 
de la seva diferència amb l’espècie 
animal, substanciada per la capacitat 
de pensar. És evident que encara no 
som realment humans, clarament 
demostrat amb la nostra incapacitat 
per a l’alliberament de la nostra 
animalitat, perquè no som capaços 
de modifi car el nostre comportament 
social, amb la substitució de la lluita 
per ser més competitius pel de l’ajuda 
mútua, basada en l’Autosufi ciència 
Territorial, amb una organització 
comunitària, que produeixi localment 
totes les seves necessitats bàsiques, 
intercanviant amb territoris propers, 
els seus sobrants i mancances, amb 
uns coneixements globals plenament 
compartits mitjançant Internet. Pro-
duir localment i pensar globalment, 
és el seu principi bàsic, canviant el fet 
de competir pel de compartir.
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Maria Rabassa programa a la Saleta 
‘Cartes d’Amor’ de A.R Gurney en un 
altre duel interpretatiu entre Josep 
Maria De Ramon i Imma Llorens.

Protagonisme de la música
L’accent musical marcarà el darrer 
tram de temporada. Romeo i Ju-
lieta, obra més que coneguda de 
Shakespeare, farà doble forat a la 
programació. Per una banda se’n 
farà un concert operístic a la Sale-
ta i a posteriori pujarà com a obra 
a l’escenari gran de la mà d’Enric 
Lucena i Toni Luna. La música re-
cuperarà força pel 26 d’abril amb 
un concert del Cor Ciutat de Mataró 
amb motiu de Sant Jordi i sobretot 
amb l’espectacle fi nal, per Fires, 
amb el xou musical de Mamma Mia.

a banda. Marc Abril s’estrenarà en 
la direcció de l’obra nadalenca de 
la qual Josep Maria Codina en farà 
la nova imatge. A banda del gran 
espectacle coral anual, la Sala es 
posa en mans de l’ampli reguit-
zell de directors de la casa en una 
programació que arrancarà, com ja 
s’està convertint en habitual, amb 
una reposició. La versió de la Be-
lla Adormida tornarà als escenaris 
entre fi nals de mes i principis de 
setembre. Li prendrà el relleu a la 
Saleta ‘El curiós incident del gos a 
mitjanit’, de Mark Haddon i amb di-
recció de Pere Vàzquez. També per 
primer cop la Sala programa a Can 
Gassol amb Medea segons la versió 
d’Esteve Albert, dins els actes de-
dicats a l’activista mataroní. Josep 

La Sala Cabanyes ha engegat la seva 
maquinària, i amb l’estrena del nou 
curs presenta la temporada que 
arrenca aquest setembre i arribarà 
al juny del 2015. Serà una tempo-
rada de cares noves començant per 
la de la nova Presidenta de l’entitat, 
Anna Gené, sorgida de l’assemblea 
convocada després de la dimissió de 
Toni Grané. Gené s’estrena amb una 
temporada “lògicament continuista 
perquè la va preparar l’anterior jun-
ta i perquè molts dels que hi som 
en aquesta ja hi érem” i va esbos-
sar que una de les línies d’actuació 
dels nous dirigents serà “canviar 
procediments a l’hora de fer les 
coses, treballarem en les mateixes 
línies però incidint i cuidant molt el 
com es fa”. 

La programació presentada en 
roda de premsa en un vestíbul del 
teatre ple de tots els seus protago-
nistes, contempla nou espectacles, 
vuit més els Pastorets. I dues nove-
tats, un abonament a vuit d’aquests 
espectacles i l’arribada del musical 
‘Mamma Mia’. La presentació de 
l’any passat va estar marcada per 
la polèmica arran d’una gestió dels 
permisos d’obres que es va arrosse-
gar durant tot l’any. Aquest curs la 
Sala té les espatlles cobertes i no 
tindrà ensurts a aquest efecte amb 
els drets d’autor.

Els Pastorets, ja se sap, mengen 

TEATRE
NOTÍCIA CUGAT COMAS
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La Sala Cabanyes s’atreveix amb ‘Mamma Mia’
La nova Junta es postula per canviar més “el com” es fan les coses que no pas el què

ANNA ALUART

La versió pròpia de ‘Mamma Mia’ 

A cada presentació de temporada hi ha la incògnita de quina serà l’aposta 
de la Sala per l’espectacle de Fires. Aquest any és l’espectacle Mam-
ma Mia, inspirat en les mítiques cançons d’Abba com a fi l conductor. 
Antoni Blanch comanda l’espectacle que se n’anirà a les nou funcions 
i que confi a a Georgina Blanch la direcció musical i a Carla Pérez la 
coreografi a. Mamma Mia tancarà una temporada pensada segons Joan 
Peran en què “tots els públics hi tinguin reclams, en què hi ha una 
mica de tot com infantil, musical o dramàtic”. La nova Junta de la Sala 
busca anar més enllà dels 8.000 espectadors en aquesta temporada 
i espera que el nou abonament de vuit espectacles a 70 euros ajudi a 
fi delitzar encara més el públic.
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Setembre: sense abaixar la guàrdia
SOCIETAT

ARTICLE HOSPITAL VETERINARI DEL MARESME

Convé també testar amb una 
senzilla anàlisi de sang que la 
nostra mascota no s’ha endut cap 
“sorpresa” d’estiu. Un diagnòstic 
precoç és l’única garantia d’èxit del 
tractament.

Aprofi ta’t dels avantatges de la 
“Campanya de Medicina Preventiva” 
de la tardor 2014.

Aquest setembre tan especial, mar-
ca, un cop més, el fi nal de l’estiu. 
És un mes deliciós per gaudir de 
les nostres mascotes a l’exterior, als 
nostres parcs i muntanyes. 
Però atenció: convé no abaixar la 
guàrdia en la prevenció de paràsits 
externs i interns.

Ha estat un estiu més humit del  
que és normal, i aquest factor, junta-
ment amb la calor de fi nals d’estiu, 
genera les condicions idònies per-
què els paràsits es multipliquin de 
forma exponencial. Malalties com 
la Leishmaniosi o l’Ehrlichiosi que 
transmeten mosquits i paparres, 
s’acostumen a diagnosticar després 
de l’estiu. Recomanem, doncs, se-
guir protegint amb antiparasitaris i 
repel·lents fi ns a l’entrada del fred.
DRA. VIRGINIA SÀEZ FERNÀNDEZ - SERVEI DE DERMATOLOGIA DE L’HOSPITAL VETERINARI DEL MARESME

Setembre: sense abaixar la guàrdiaSetembre: sense abaixar la guàrdia

Aquest setembre tan especial, mar-
ca, un cop més, el fi nal de l’estiu. 
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El nou programa de suport al món local de 
la Diputació de Barcelona injecta
50 MEUR als municipis
La Diputació de Barcelona ja 
compta amb el nou Programa 
de suport a les inversions locals, 
dotat amb 50 MEUR, per tal de 
continuar aportant recursos al 
suport de les activitats i serveis 
que presten els ens locals, es-
pecialment d’aquells destinats 
a garantir la qualitat de vida de 
les persones.

Per al president de la Diputació 
de Barcelona, Salvador Esteve, el 
programa «vol ser una resposta 
eficaç i ràpida a la insuficiència 
financera derivada del context 
de crisi», i per això es desglos-
sa en dues vies: «el suport a les 
inversions financerament sos-
tenibles -en compliment del que 
determina la llei estatal-, dotat 
amb 35 MEUR, i el suport a la 
prestació adequada de serveis 
públics locals -a lliure dispo-
sició dels municipis-, amb 15 
MEUR». «La Diputació no distin-
geix entre pobles grans i petits: 
la nostra feina és treballar per 
l’equilibri territorial amb l’ob-
jectiu que els serveis públics 
estiguin a l’abast de tothom».

Segons el president, la Diputació 
de Barcelona ha fet un gran es-
forç per dotar amb el màxim de 
recursos la línia de suport a la 
prestació de serveis públics 
locals, «perquè volem garantir 
l’autonomia local», tot i que, 
en compliment de la Llei de 
Racionalització i Sostenibilitat 
de les Adminstracions Públiques 

(LRSAL), aquesta només pot su-
posar el 30% del programa. 

El programa de suport a les in-
versions locals, dotat amb 50 
MEUR, que es va aprovar a la 
Junta de Govern de la Diputació 
de Barcelona, ha considerat es-
pecialment, en el repartiment de 
recursos, un factor de millora per 
a aquells municipis amb pobla-
ció inferior als 1.000 habitants 
per donar compliment a la volun-
tat de la Diputació de Barcelona 
d’enfortir específicament l’as-
sistència i la cooperació amb 
els petits municipis.

En aquest sentit, Esteve destaca 
que «en l’any de celebració del 
centenari de la constitució de 
la Mancomunitat de Catalunya, 
sentim com a propis els prin-
cipis que van impulsar la seva 
obra, i per això renovem el 
nostre compromís de treballar 
activament amb els municipis 
de menor població per garan-
tir que les seves comunitats 
gaudeixen dels serveis i de les 
condicions adients».

La finalitat del nou progra-
ma és donar una resposta 
ràpida i eficaç a les neces-
sitats derivades del context 
de crisi econòmica  i de la 
situació d’insuficiència fi-
nancera en què es veuen 
immersos els municipis. 

Els municipis petits,
la prioritat de la Diputació 
de  Barcelona

Amb l’objectiu de vetllar pels 
municipis que, pel fet de te-
nir un baix volum de població, 
disposen d’una estructura or-
ganitzativa menor, la Diputació 
de Barcelona ha establert una 
“Línia específica de suport al 
petit municipi”. Així, la cor-
poració tindrà una especial 
consideració, en totes les se-
ves accions, amb els municipis 
de menys de 1.000 habitants,  
que requereixen un suport i 
una assistència ajustada a les 
seves capacitats, característi-
ques i necessitats. 
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El nou Programa de suport a les inversions locals, presentat a Rupit i Pruit, està dotat amb 50 MEUR

Cal tenir en compte que el 30% 
dels municipis de la demarca-
ció de Barcelona no arriben al 
miler d’habitants i «no disposen 
de recursos tècnics i jurídics 

suficients», segons el president, 
dificultat que s’intenta pal·liar 
amb la posada en funciona-
ment d’una «línia de suport  i 
d’atenció especial, que permetrà 
als responsables municipals la 
interlocució amb els responsa-
bles de les polítiques de suport 
als governs locals de les quals 
es poden beneficiar».

rals. Són els anomenats Programes 
complementaris, i al llarg d’aquest 
mandat se n’han activat tres: “Su-
port a la solvència financera local”, 
per finançar el manteniment de 

la prestació de serveis locals, es-
pecialment dels serveis mínims o 
obligatoris; “Urgència social”, per 
cobrir les situacions d’urgència i el 
sosteniment dels equips professio-
nals de serveis socials, i per garantir 
la prestació de serveis d’atenció 
domiciliària, de transport adaptat 
i d’atenció d’infants; i “Suport a 
l’economia productiva local”, per 
finançar plans locals d’ocupació, 
conservar el patrimoni singular lo-
cal, i mantenir i millorar els camins 
locals.

Per canalitzar les peticions, sugge-
riments o dubtes que puguin tenir 
els responsables municipals, la 
Diputació de Barcelona posa a 
la seva disposició la búst ia 
petitmunicipi@diba.cat

La Xarxa de Governs Locals 
dóna resposta a les necessi-
tats reals del món local

Crèdit: Òscar Ferrer / Diputació de Barcelona

El nou programa de suport al món 
local s’emmarca dins els programes 
complementaris del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015”. La Xarxa 
és l’instrument preferent de la Dipu-
tació de Barcelona per a l’exercici 

de les seves funcions d’assistència i 
cooperació local. A través d’aquest 
Pla es realitza la transferència de 
recursos tècnics, econòmics i mate-
rials als ens locals de la demarcació 

mitjançant diferents instruments.
Amb caràcter general, en el marc 
de la Xarxa de Governs Locals, les 
necessitats locals són ateses a tra-
vés de les línies de suport de les 
Meses de concertació, que abasten 
projectes locals a desenvolupar en 
el període de mandat, i dels recur-
sos d’assistència i cooperació dels 
Catàlegs de serveis que, cada any, 
la Diputació oferta als governs lo-
cals amb la finalitat de fomentar les 
seves polítiques i garantir la pres-
tació dels serveis públics arreu del 
territori. 
Complementant les Meses i els 
Catàlegs, la Xarxa inclou altres ins-
truments de caràcter contingent per 
pal·liar els efectes econòmics de 
situacions d’emergència o conjuntu-
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Argentona va fer el passat divendres 
5 un assaig previ a la Via Catalana. 
Des de la Paret de les Mentides, al 
carrer Gran. Aquest punt va ser el 
vèrtex de la V que es va fer en un 
acte organitzat per la secció local 
de l’Assemblea Nacional Catalana 
i va comptar amb una setantena 
de persones assistents entre elles 
l’alcalde, Ferran Armengol de CiU, 
i regidors com Xevi Collet de Tots 
per Argentona.

Dos dies després, diumenge 7, el 

Centre d’Estudis Argentonins Jaume 
Clavell va organitzar la primera sor-
tida teatralitzada “Els argentonins i 
el poble al 1714” en la que un grup 
de 5 actors -interpretant el Coronel 
Francesc Lleonart, l’emperadriu 
Elisabeth de Brunswick, el rector 
Fèlix Olivella, el sastre Josep Grau i 
el comerciant Mateu Gener Calopa- 
van fer entendre millor com es vivia 
aleshores i van acostar la història a 
grans i petits.

Aquest diumenge 14 també es 
farà una altra sortida, però aquesta 
serà pels voltants del poble i de la 
mà de l’entitat Natura. 

SOCIETAT
NOTÍCIA REDACCIÓ

La primera visita teatralitzada 
a l’Argentona del 1714 
continuava els actes

argentonaargentona www.totmataro.cat/argentona

Prop de 70 persones participen en 
l’assaig de la Via Catalana

S’acosta la Festa Major 
del Cros, el cap de 
setmana del 19 al 21

El barri s’engalanarà i 
ambientarà al voltant del 
moviment hippy

La Comissió de festes del barri del 
Cros organitza el cap de setmana del 
19, 20 i 21 de setembre la Festa Ma-
jor. La traca i el pregó, que enguany 
anirà a càrrec de l’Espai Jove del 
Cros, marcaran l’inici de tres inten-
sos dies de festa. El programa està 
ple d’activitats lúdiques, culturals i 
propostes musicals, que es clouran 
diumenge 21 de la mà dels Diables 
d’Argentona. El barri s’engalanarà i 
ambientarà al voltant del fenomen 
hippy i el lema “Flower power”. 

FESTES
NOTÍCIA REDACCIÓ

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: ALBERT FRANCIA ALBAS

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.mudanzasocm.com

+

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

35€ * 35€ *
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Aquests treballs suposaran al pas 
previ a les obres d’arranjament 
d´aquesta  zona que l’Ajuntament 
pretén habilitar, dotant-lo d’ús 
provisionalment com a espai pú-
blic i per a ampliar la superfície 
d’aparcament en superfície de cal 
Guardià. L’objectiu fi nal del govern 
és consensuar un projecte per a 
aquesta zona tan emblemàtica i 
cèntrica del municipi.

L’equip tècnic del projecte està 
format per un arqueòleg director, dos 

ofi cials d’arqueologia, un dibuixant 
i una directora encarregada de la 
coordinació i redacció de l’estudi 
bàsic. Es preveu que els treballs 
es puguin prolongar durant un mes 
i mig i posteriorment s’ha fi xat un 
termini màxim de tres mesos per a 
què l’empresa lliuri a l’Ajuntament 
la memòria defi nitiva.

Detalls tècnics
El projecte d’intervenció arqueològi-
ca que s’ha iniciat aquest setembre 
inclou treballs d’enderroc del mur 
de contenció existent així com les 
rases de sondeig i les neteges neces-
sàries per a determinar si hi ha més 

URBANISME
NOTÍCIA REDACCIÓ

S´ha posat en marxa una 
intervenció per avaluar l´estat 
de la necròpolis

NÚM. 1640
DEL 12 AL 18 DE SETEMBRE DE 2014 

Comencen els treballs 
arqueològics a can Doro

S’acosta la Festa Major 
del Cros, el cap de 
setmana del 19 al 21

inhumacions. També es contemplen 
els treballs d’excavació i estudi dels 
enterraments i restes del material 
arqueològic que es puguin localitzar.

Cal recordar que es tracta d’una 
zona molt sensible, situada en 
l’entorn de protecció del Bé Cultural 
d’Interès Nacional de can Puig i Ca-
dafalch i molt proper a dues mines, 
la capella i la font de Sant Domingo, 
que estan també catalogats com a 
béns d’interès local.

Aquest espai de protecció arqueo-
lògica de can Doro ja va ser objecte 
d’intervenció als anys 2005-2006. 
En aquella actuació es va identifi car 
la masia de cal Guardià, les mines 
d’aigua i la necròpolis de l’època alt 
medieval dels segles IX-X i de les 
quals es van excavar 15 inhuma-
cions de fosses. La memòria fi nal  ja 
va apuntar la possibilitat de trobar 
més inhumacions en diversos punts 
que llavors no es van excavar. 

descarrega’t l’app a www.fosbury.cat

T’agrada el 
bàsquet?

SETEMBRE |  2014
WWW.FOSBURY.CAT#05
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Arenys homenatja “la valentia” dels 
municipis que van celebrar consultes

Arenys de Munt va homenatjar el 
passat diumenge 7 “totes les per-
sones que van fer possible” les 
consultes populars sobre la inde-
pendència de Catalunya a 554 
municipis entre el 2009 i el 2011 
per “l’esforç, superació i valentia”. 
Així ho va destacar l’impulsor de la 
consulta a Arenys de Munt el 13 
de setembre de 2009, Josep Manel 
Ximenis, que va recordar que els 
voluntaris d’aquells municipis van 
superar “moltes pors, entrebancs i 
amenaces del govern espanyol i dels 

ARENYS DE MUNT
SOCIETAT REDACCIÓ  - ACN

Ximenis demana als líders 
polítics que “superin les 
seves pors” per poder votar

mateixos ajuntaments”. Ximenis va 
recordar que aquelles onades de 
consultes van crear una “situació 
molt propícia per arribar on som 
avui” i va demanar als líders polítics 
que “també superin les seves pors” 
perquè es pugui votar el 9-N.

Precedent pel 9-N
Unes 2.500 persones, segons els 
organitzadors, van participar en el 
cinquè Aplec per la Independència, 
que va homenatjar les comissions 
organitzadores de les consultes 
populars. “No hi ha d’haver cap 
problema perquè la gent voti, ja que 
votar és normal aquí i a tot arreu. 
Si votem, ningú ens ho pot prohi-

El comerç de Vilassar surt al carrer

El pròxim dissabte 20 de setembre, 
el comerç de Vilassar de Mar surt 
de nou al carrer per celebrar una 
nova edició de la Nit de Comerç 
que vol acomiadar l’estiu i donar la 
benvinguda a la tardor amb força. 
Una nit festiva de la mà del comerç 
vilassarenc plena de continguts tant 
als carrers com a les botigues. Així, 
per exemple, música en viu, Dj’s, 
actuacions i tallers per als més pe-
tits, descomptes o regals, ompliran 
els carrers de la ciutat en un horari 

VILASSAR DE MAR
SOCIETAT REDACCIÓ

nocturn fora de l’habitual. La jorna-
da, organitzada per Vilassar Comerç, 
vestirà de gala el poble de les 20h. 
a les 24h. Així, després de l’èxit 
de l’any passat, Vilassar Comerç 
té gran expectatives pel que fa a 
l’assistència de públic. Els carrers 
que seran escenari d’actuacions es 
concentraran al centre i al nucli an-
tic, i molts comerços es desplaçaran 
de les seves botigues per treballar 
des de carpes, cosa que farà que 
encara hi hagi més oferta. 

bir. És el mateix que va passar a 
Arenys de Munt. La consulta també 
estava prohibida però vam votar. Si 
votem, ningú ens ho pot prohibir”, 
va asseverar Ximenis. Preguntat per 
si es podria reproduir una onada de 
consultes en cas que el president 
de la Generalitat, Artur Mas, no 
convoqués el 9-N, Ximenis va dir 
que “el Govern s’ha d’atrevir” i que 
“no calen solucions intermèdies”. 
“Ara hem de donar el testimoni als 
governants perquè puguem votar el 
9-N”, va remarcar Ximenis.

Aplec popular, cares conegudes
Amb les reivindicacions polítiques i 
l’homenatge als municipis que van 
organitzar les consultes, en què 
s’han lliurat obsequis a un repre-
sentant de cada comissió, l’aplec va 
tenir un caràcter marcadament po-
pular i va comptar amb una mostra 
d’entitats i de productes indepen-
dentistes, a més d’una cantada coral 
i ballada de sardanes a la Plaça de 
l’Església; un dinar popular, amb 
800 comensals, i una actuació 
castellera. 

Van ser a l’aplec, entre altres, 
els actors Toni Albà, Quim Masfe-
rrer i Joel Joan; l’advocada Magda 
Oranich; l’activista Èric Bertran, o 
polítics com l’alcalde de Vic i pre-
sident de l’Associació de Municipis 
per la Independència, Josep Maria 
Vila d’Abadal. 

Tot maresme 1640.indd   1 09/09/14   11:49



OPORTUNITATS DEL MES
45.000€

86.000€ 123.000€

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

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.

79.000€

CB8917 ROCABLANCA. Pis alt amb 
ascensor, de 80m2 amb 3 habs (2 
dobles), reformat, cuina, bany, terres, 
calefacció i vistes a mar. Únic. 

79.000€ 79.000€

85.000€ 99.000€

CB9815 CERDANYOLA-SORRALL 
Pis 1/2 altura, exterior de 75m2 amb 
3 habs (2dob), saló menjador amb  
balcó, sol i llum es pot entrar a viure. 

CB9819 CIRERA 1er pis 90 m2 pati a 
nivell de 25m2, 4 habs (3 dob), menj. 
25m2, llar de foc, cuina office de 14m2, 
bany ampli, exterior, únic. Ocasió!   

CB9833 ROCABLANCA Pl. baixa 
sense escales, exterior a carrer, 88m2 
de 3hab (2 dob), bany i cuina actua-
litzats, pati interior de 10m2. Molt bo.  

CB9837 PLA D’EN BOET Pis de 
80m2. reformat, impecable, 3 habs 
(2 dob), mitjana altura, sol i llum, 
zona tranquil·la. 

CB6000 BIADA-PIZARRO Pis amb 
pati a nivell de menjador de 25m2, amb 
ascensor, 75m2, 3hab dobles, exterior, 
bona compra per qualitats i preu. 

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

4129

OPORTUNITATS

Consulti a la 1a pàgina altres ofertes a Mataró

87.000€

ZONA ALTAMENTE COMERCIAL
REF. 11825 CERDANYOLA.C/ROSSELLÓ 
Zona altamente comercial.Piso totalmen-

te actualizado,impecable. altura media 
,bien orientado y perfect.distribuido 84 

m2. 3 dor.  Amplio salón, 
cocina totalmente equipada. 

MUY BONITO!!! 

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.

118.000€

DESTACA POR SU REFORMA
REF. 11855 CIRERA. Auténtica oportuni-
dad por características 3 vecinos.85m2 
total. actualizado . Perfecta distribución 
interior. Salón com. 22m2 “llar de foc”. 
Cocina reformada. 3 dor. + despacho.

Gres,puertas  roble,calef.,a /ac
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Si bé actualment resideix a Sant 
Andreu de Llavaneres, Iñiguez ha 
viscut a Mataró tota la seva vida. I és 
per això que, per experiència pròpia, 
però també a través del seu llibre, 
l’autora ha comprovat com la ciutat 
ha crescut, canviat i evolucionat. 
“No només han nascut nous barris, 
sinó que ha canviat també el centre: 
on abans hi havia cases, avui hi 
ha botigues”, explica Iñiguez, que 
aplaudeix, tanmateix, que es vetlli 
“per conservar el patrimoni”. Ara 
bé, per a l’escriptora, el pas dels anys 
ha incidit sobretot en les persones: 
“Ha canviat la nostra mentalitat”. 
Per a ella, “avui en dia, la gent és més 
neta, més autèntica i menys falsa”. 
Un fet, aquest últim, que també es 
refl ecteix a ‘El antepasado del norte’, 
ja que són molts els que critiquen 
infundadament els personatges que 
abandonen les seves llars.

ww

“Un ll ibre no comença quan 
l’escriptor n’escriu la primera lle-
tra, sinó quan cuina la idea a la seva 
ment”. Així ho explica Ana Iñiguez, 
autora de la recent novel·la històri-
ca, ‘El antepasado del norte’. Amb 
els ulls posats en persones de la 
seva família, Iñiguez fa néixer una 
historia de persones que canvien i 
que fugen de la península ibèrica 
al llarg de cent anys. Històries del 
passat explicades en ple present. 

‘El antepasado del norte’ és 
“un passeig històric d’un centenar 
d’anys pel triangle est de la Penín-
sula Ibèrica”, relata Iñiguez. La 
novel·la històrica d’aquesta autora 
mataronina repassa els 100 anys 
que hi ha des de la fi  de les guerres 
carlines fi ns a la transició democràti-
ca i ho fa a través de poblacions del 
País Basc, Navarra, Aragó, el País 
Valencià i sobretot, Catalunya.  

Mestra de professió i llicencia-
da en filologia, Iñiguez reconeix 
que “sempre he tingut vocació 
d’escriptora, però al posar-me a 

treballar, ho vaig abandonar”. Té 
escrits contes curts que no ha pu-
blicat mai i ha trigat quatre anys a 
materialitzar aquest llibre. “El pro-
cés de documentació ha estat molt 
llarg”, remarca, ja que ha consultat 
llibres i arxius històrics i ha fet di-
verses entrevistes. El que més l’ha 
fascinada, però, ha estat la cons-
trucció dels personatges, molts 
d’ells inspirats en membres de la 
seva pròpia família.

Una sèrie de personatges que 
no fan més que refl ectir el pas del 
temps, l’època en la que els ha tocat 
viure i les seves contradiccions. Iñi-
guez insisteix que “tots els capítols 
es defi neixen per un mes, una esta-
ció i un any” i tots ells “succeeixen 
en mesos de solstici, com són juny 
i desembre”. Una nova fórmula per 
retratar “persones que volen canviar 
la història que els ha tocat viure 
i que fugen del seu lloc d’origen 
empesos per la necessitat i per la 
situació política hostil”. 
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Ciutat canviant
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Defi neix-te
Poc diplomàtica.

Un llibre
‘El conte número tretze’ de Diane 
Setterfi eld.

Una pel·lícula
‘Els rebels del swing’ 
de Thomas Carter.

Un viatge
Andorra.

Un referent
James Joyce.

Un repte
Viure de l’escriptura.

Ana Iñiguez
històries del passat
ESCRIPTORA I AUTORA DE ‘EL ANTEPASADO DEL NORTE’ 
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perfilsPerfil a Ana Iñiguez  
Ana Iñiguez és mestra i escriptora. Escriptora des que fa pocs mesos va publi-
car la seva primera novel·la, ‘El antepasado del norte’. Un relat històric que fa 
un passeig pels 100 anys que van des de la fi de les Guerres Carlines fins a la 
Transició Democràtica i que explica la història de personatges inspirats en la 
família d’Iñiguez que van fugir i van decidir nedar a contracorrent. La primera 

part d’una història que segurament tindrà la seva continuació.

La setmana anterior...

Perfil a Gary Gibson 
Gary Gibson és un català adoptiu que va 

arribar a Mataró fa 27 anys. Periodista, pro-
fessor d’anglès i traductor, Gibson coneix 
ben de prop la realitat catalana des de la 

seva vessant més política. Després de treure 
a la llum el documental ‘Spain’s secret con-
flict’ el 2010, ara reflexiona sobre el procés 

sobiranista.

perfils

https://www.youtube.com/watch?v=RWhxs9ShFq0
https://www.youtube.com/watch?v=AUalvlVM0b4


¡SI QUIERE ALQUILAR O VENDER SU PISO, LLÁMENOS!

80.000�

COMPRAMOS SU PISO • SOLUCIONAMOS EMBARGOS

163.000� (27,1M)
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F. 

50
64
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F. 

50
66
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Z. CERDANYOLA ALTA. 
ECONÓMICO. PISO 
ALTO CON ASCENSOR 
TOTALMENTE REFOR-
MADO. 2 habitacio-
nes, baño con ducha, 
cocina fórmica con 
galería anexa, salón 
comedor, con terraza 
de 15m2, con cale-
facción, trastero.

RE
F. 

43
46

MOLINOS. Planta baja con en-
trada independiente y pk, patio 
de 12m2 y terraza de 24m2, 
4 hab., cocina fórmica, baño 
completo con ducha. OCASIÓN.
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ite

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

C.
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Z. O’DONNELL. Piso conser-vado, 
ascensor, 3 hab. (antes 4), cocina 
refor. lacada blanca, galería, baño 
completo bañera, patio 10m2, as-
censor. OPORTUNIDAD.

84.000€ 
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F. 
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23
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F. 
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31

MATARÓ. CASA EN MATARÓ CON PARCELA DE 450M2. Con barba-
coa, 190m2   con 4 hab., 3 baños completos, salón de 40m2 
con chimenea, cocina offi ce de 15m2, trastero, calefacción,  
garaje para 5 coches. NO LO DEJE ESCAPAR! 

C.
E.

 en
 tr

ám
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339.000€

CERDANYOLA ALTA. Primer piso 
conservado ideal inversores, 3 
hab. (2 dobl),  salón-comedor, 
cocina independiente de roble, 
galería tipo patio. OCASIÓN.

RE
F. 

43
35

56.000€ 

C.
E.

 en
 tr

ám
ite

EIXAMPLE. Piso totalmente 
reformado con plaza de pk y 
trastero incluido, 3 hab., baño 
grande con ducha y con ba-
ñera, cocina de haya, balcón 
exterior, calefacción, ascen-
sor. OCASIÓN.

CENTRO. OPORTUNIDAD POR 
ZONA/PRECIO. Piso para actu-
alizar a su gusto, 2 baños 
completos, 2 hab. dobl, salón 
con balcón exterior, 2 terra-
zas de 20m2/cada una y otra 
de 10m2, SOLO 1 VECINO.

MOLINOS. Planta baja con en-

C.
E.

 en
 tr

ám
ite

158.000€

CENTRO. OPORTUNIDAD POR 

C.
E.

 en
 tr

ám
ite

PZA. CATALUNYA. Piso con as-
censor conservado, de 3 habita-
ciones, 1 doble, baño completo, 
cocina fórmica galería anexa,, 
salón, 25m2 con balcón exterior. 
OCASIÓN POR ZONA Y PRECIO.

C.
E.

 en
 tr

ám
ite

135.000€

RE
F. 

23
44

RE
F. 

20
59

CENTRO. Piso alto con ascensor 
y vistas espectaculares,100% 
reformado, 3 hab. y despacho, 
baño y aseo, 2 balcones, coci-
na lacada, galería, calefacción, 
EXCELENTE POR ZONA Y PRECIO.

189.000€

RE
F. 

13
00

79.900€

139.900€

RE
F. 

13
04

RE
F. 

61
47

135.000€

115.000€ 

RE
F. 

20
44

EIXAMPLE. OPORTUNIDAD. 
Planta baja lista para entrar 
a vivir, cocina lacada blanca, 
patio de 12m2, baño comple-
to, 3 habitaciones (1 doble),  
calefacción.  OCASIÓN. 

C.
E.

 en
 tr

ám
ite

C.
E.

 en
 tr

ám
ite

CIRERA. Primer piso con entrada 
indep. y terraza de 15m2, 3 hab. 
2 dobles,  cocina offi ce de roble, 
galería, calefacción y a.a., insta-
laciones nuevas. REFORMADO.

148.000€
RE

F. 
50

91

C.
E.

 en
 tr

ám
ite

C.
E.

 en
 tr

ám
ite

86.000€ 

CERDANYOLA. Piso alto con as-
censor con balcón exterior muy 
soleado, 3 hab., baño completo, 
cocina fórmica, galería, muy 
conservado. OPORTUNIDAD.

RE
F. 

43
44

MATARÓ. CASA EN MATARÓ CON PARCELA DE 450M2. MATARÓ. CASA EN MATARÓ CON PARCELA DE 450M2. 

339.000€339.000€

C.
E.

 en
 tr

ám
ite
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T1.50099 - Mataró-Peramàs. Pis de 80 m², 
amb 3 hab., Bany complet, cuina offi ce, galeria, 
balco, terres de gres, ascensor, traster ¡¡Opor-
tunitat!!        Abans 137.260€  Ara 127.260€

T1.50195 - Mataró-Centre. Planta baixa de nova 
construcció tipo loft de 40 m², 1 hab. Cuina america-
na totalment equipada, bany complert ¡¡ A 5 minuts 
de la platja !!                                                      83.000€

T2.02506 - Mataró-Cerdanyola-Nord. Casa 
de poble en 2 plantes, baix 3 hab, cuina, bany, 
1er pis 3 hab, cuina, bany, galeria, terrat 74 
m², per actualitzar al seu gust,atencio al preu 
Ideal 2 famílies!! Oportunitat!!         98.000€ 

T1.08244 - Mataró-Centre.  Pis de 65 m2 de su-
perfície, amb terrassa, amb 3 dormitoris i total-
ment reformat. Sol tot el dia. Molt lluminós. Oca-
sió!!           Abans 180.000€  Ara 137.160€

T1.50099 - Mataró-Peramàs. Pis de 80 m², 
amb 3 hab., Bany complet, cuina offi ce, galeria, 

T1.08244 - Mataró-Centre.  Pis de 65 m2 de su-
perfície, amb terrassa, amb 3 dormitoris i total-

T1.50195 - Mataró-Centre. Planta baixa de nova T2.02506 - Mataró-Cerdanyola-Nord. Casa 
de poble en 2 plantes, baix 3 hab, cuina, bany, 
T2.02506 - Mataró-Cerdanyola-Nord. 
de poble en 2 plantes, baix 3 hab, cuina, bany, 
T2.02506 - Mataró-Cerdanyola-Nord. 

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

T1.50066 - Mataró-Centre. Gran pis de 100 m², 
3 hab. (Abans 4), bany complet, cuina ofi ce, ga-
leria, salo-menj. 30 m², balco, calef. ascensor, 
Vistes mar, molt asolellat, pl.aparc. opc. ¡¡Opor-
tunitat!!           Abans 200.000€   Ara 138.000€

T1.03531 - Mataró-Avda. América. Im-
pressionant atic de 110m² amb terrassa a 
nivell de 120m²!! Ascensor, 4 hab., 2 Banys, 
calefaccio. Increibles vistes!! Per entrar a 
viure!!           Abans 250.000€ Ara 167.260€ 

T1.05818 - Mataró. Centre. Precioso atico-ti-
po dúplex mejor que nuevo, de 60m2. Dispone 
de 2 habitaciones, balcón y terraza , equipado, 
con todos los electrodomésticos. ¡Oportunidad 
única!!                                                178.000€

  

T1.50236 - Mataró. Parc  Central. Pis de 75 m².  
de superfície, disposa d’1 hab doble, bany com-
plet, saló-menjador de 25 m², cuina totalment 
equipada, galeria, balcó, terres de parket, aa/cc, 
gargaratge ¡¡ Tot nou!!                         135.000€

OPORTUNITAT
DE LA SETMANA

T1.08638 -Mataró. Via Europa. Àtic de 100 m2  de 
superfi cie, que consta de 4 habitacions, 2 banys, 
cuina offi ce i amb  terrassa de 100m2. Pis molt 
lluminós i amb molt bones vistes. Plaça de parking 
inclos.     Abans 360.000€         Ara 260.000€
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T2.02506 - Mataró-Cerdanyola-Nord. Casa 
de poble en 2 plantes, baix 3 hab, cuina, bany, 
1er pis 3 hab, cuina, bany, galeria, terrat 74 
m², per actualitzar al seu gust,atencio al preu 
Ideal 2 famílies!! Oportunitat!!         98.000€ 

T1.08244 - Mataró-Centre.  Pis de 65 m2 de su-
perfície, amb terrassa, amb 3 dormitoris i total-
ment reformat. Sol tot el dia. Molt lluminós. Oca-
sió!!           Abans 180.000€  Ara 137.160€

 Pis de 65 m2 de su- T2.02547 - Mataró-Can Bruguera. Especta-
cular torre a 4 vientos de 350m2 de super-
fi cie, dispone de 4 hab + estudio, 3 baños, 
trastero, garaje para 2 coches. Jardín con 
piscina. Piso de alto standing.    1.300€/mes

T2.02708 - Sant Vicenç de Montalt. Z. Montalt 
Park. Casa adosada con muebles 2 plantas - 
120m2 4 habs. 2 Baños y 1 aseo. Balcon y terraza 
con solarium, bodega - bonita zona comunitaria 
con piscina y barbacoa !!!!                  1.150€/mes

T1.03531 - Mataró-Avda. América. Im-
pressionant atic de 110m² amb terrassa a 
nivell de 120m²!! Ascensor, 4 hab., 2 Banys, 
calefaccio. Increibles vistes!! Per entrar a 
viure!!           Abans 250.000€ Ara 167.260€ 

Lloguers

T1.09893 - Vilassar de Dalt. Piso amuebla-
do de 45 m2. Ideal parejas con 1 hab. doble. 
1 Baño completo, parquet. Cocina america-
na con electrodomesticos y con dos balcones 
- muy luminoso !!!!                       550€/mes

T1.09916 - Mataró-Centro. Gran piso de 90 m² 
de superfi cie, consta de 3 habitaciones, Baño, 
cocina offi cce, salón con salida al balcón - todo 
amueblado e inmejorable situacion - situado 
cerca de la estacion!!                      650€/mes

T1.08558 - Llavaneres. Espectacular piso de 
obra nueva 85m2, 3 habit., 2 baños. Zona comu-
nit. con piscina y jardí. Acabados 1ª calidad. A 2 
minutos playay estación. Impresionantes vistas 
al mar y al puerto.                                 860€/mes

Un equip de professionals al seu servei

Truqui’ns: 93 757 83 83
T1.09864 Mataró. Centro. Piso de 65 m² de 
superfi cie, dispone de 2 habitaciones. Baño con 
ducha, cocina, salon con galeria de 8 m² - Muy 
buena situacion !!!!                                400€/Mes 

T1.09581 Mataró. Centre. Piso 3 habitaciones, 
tiene un baño completo, pocos vecinos y fantas-
ticas vistas, con mucho sol.                    450€/Mes

T1.09811 Mataró. El Rengle. Zona Tecno-
campus. Apartamentos de 40m² de superfi cie, 
dispone de 1 habitación (Doble) baño, pequeña 
cocina - todo amueblado y equipados - parking y 
trastero y piscina, fabulosas vistas - ideal cortas 
estancias - estudiantes, ejecutivos y adaptados 
para mayores !!!                                     470€/Mes

T1.09887 Mataró. Pza. Granollers. Piso de 45 
m² de superfi cie, dispone de 1 habitación, 1 
Baño, salón y cocina americana - balcón y con 
parking opcional !!!!                             475€/Mes

T1.02654 Mataró. Semi Centro. Estudio de 40m² 
de superfi cie, con plaza de parking ¡¡Totalmente 
nuevo!!                                                       500€/Mes 

T1.03728 Mataró. Centro. Duplex semi nuevo 
amueblado dispone de 1 habitación, un baño 
completo, salón y con una terraza de 15 m²  de 
superfi cie!!!!                                           510€/Mes

T1.00424 Mataró. Centro Piso de 50 m² de su-
perfi cie, disposa de 2 habitaciones, Baño, coci-
na y salón - muy luminoso... !!!!         575€/Mes

T1.09921 Mataró. Centro. Magnífi co piso total-
mente reformado de 90m2 de superfi cie, dis-
pone de 3 habitaciones. 1 Baño. Cocina offi ce. 
Cierres de aluminio. Calefacción/aacc. Parquet. 
Balcón. Galeria. Muy luminoso!!         600€/mes

T1.50212 Mataró. Cirera. Pis de 110m² de su-
perfi cie,  té 2 banys complets, 1 aseo, gran cuina 
completament equipada, amb galeria, balcó, els 
tancaments d’alumini ¡¡Amb una fabulosa te-
rrassa de 100 m2!!                               650€/Mes

T1.09247 Dosrius. Piso nuevo sin amueblar de 
85 m² con 3 hab., Baño completo, cocina, salon 
con salida al balcon tipo terracita - parking in-
cluido - al centro del pueblo!!              650€/Mes

T1.09754 Mataró. Centro. Bonito piso de 90 m² de 
superfi cie, consta de 4 habitaciones, Baño, salón, 
cocina con galeria - oportunidad !!!         650€/Mes

T1.05135 Mataró. Vallveric. Piso nuevo de 60 
m². Completamente amueblado, 2 hab., Baño y 
terraza de 100 m. Zona comunitaria con piscina. 
Todos los gastos incluidos!!!                 700€/Mes

T1.09872 Mataró. Centro. Gran piso 100 m², 4 
hab., 2 Baños, cocina offi ce, galeria, salon, suelos 
de parquet y recien reformado !!!            700€/Mes

T1.00991 Mataró Parc Central. Gran piso 
100m2, amuebl, 3 habit., 2 Baños compl., exte-
rior, piscina comunit !!!!!                     750€/Mes

T1.09904 Mataró. Vista Alegre. Fabuloso piso de 
115m² de superfi cie. A estrenar! 4 Habs. (1 Hab. 
Suitte) 2 baños. Cocina offi ce. 2 Balcones, ga-
leria. Calefaccion. Ascensor. Maravillosas vistas 
mar y montaña !!!!                                  750€/Mes

T2.02607 Sant Andreu de Llavaneres. Gran 
casa adosada de cuatro plantas con 3 hab. Y 
tres baños - gran terraza de 25 m2. Agradables 
vistas a mar y montanya!!                  1.250€/Mes

T1.08099 Sant Andreu de Llavaneres. Tocant 
a mar. Espectacular pis d’obra nova 100m2 + 
terrassa 42m2, 4 habit., 2 banys, zona comu-
nitària amb piscina i acabats 1a qualitat. A 2 
minuts  platja i l’estació. Impressionants vistes 
al mar i al port.                                     1.300€/Mes

T2.02142 Mataró. Centro. Casa de 400m2 re-
formada, 3 hab. + Estudio, 2 baños + 1 aseo, 
jacuzzi, cocina ofi cce, aa/cc y calefaccion, garaje 
3 coches y gran despacho, 2 tzas, y sotano con 
ascensor.                                              1.800€/Mes

T1.01171 - Mataró - Presid. Tarradelles. 
Piso de 90 m² de superfi cie, con 4 habita-
ciones, Baño completo y aseo, cocina offi ce, 
gran salón con salida al balcón - piso alto 
con ascensor!                                 550€/mes

T1.08638 -Mataró. Via Europa. Àtic de 100 m2  de 
superfi cie, que consta de 4 habitacions, 2 banys, 
cuina offi ce i amb  terrassa de 100m2. Pis molt 
lluminós i amb molt bones vistes. Plaça de parking 
inclos.     Abans 360.000€         Ara 260.000€
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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

Financiamos su vivienda 
al 100%

Consúltenos!

185.000ˆ

= Tramitándose Certifi cado Energético

130.000ˆ

14560 - VILASSAR DE DALT. En el centro 
del pueblo y en exclusiva para nuestros 
clientes. Piso de 3 habitaciones, un baño 
completo, cocina equipada. Gran ocasión 
por situación y precio!  68.900€

38.000ˆ

Ref.14781

RDA. CERVANTES Piso de 3 
habitaciones, orientado a mar, 
salón comedor con salida a balcón, 
baño compl., cocina y mucho sol. 
Gran ocasión. Financiado 100%

MOLINOS Piso totalmente 
reformado 80m2 con 3 habita-
ciones y baño con bañera 
hidromasaje, ventanas aluminio. 
Comunidad reducida.

Ref.14793

86.000ˆ

OCASIÓN

CIRERA  Piso independiente 
de 90m2 completamente 
reformado, 3 habs dobles, gran 
salón de 24m2, baño completo
 y terracita superior. 

Ref.14565

139.000ˆ

CENTRO Piso seminuevo 70m2 
con ascensor, 3 habs, salón 20m2 
con balcón, cocina nueva 9m2, 
baño compl. y aseo. Parking incl. 

Ref.14493

Ref.13303

PERAMÀS Piso de media altura de 
65m2 completamente reformado y 
muy luminoso. 2 hab, baño compl.
a estrenar, orientado a mar. 

Ref.14676

C/BIADA Piso reformado de 2 
habitaciones, terracita a nivel 
de 18m2, cocina de 9m2 y baño 
restaurado, con calefacción. 
Muy soleado. 

Ref.14517

HABANA Dúplex seminuevo de
3 habs y estudio, salón con  
balcón, cocina equipada, 2 baños 
completos, terraza de 25m2 
a nivel de estudio. 

Ref.14752

130.000ˆ

C/BIADA Piso completamente 
reformado con ascensor, 3 habs, 
baño completo, cocina nueva, A/A 
y calefacción y todo de diseño. 

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.

Ref.14690

CERDANYOLA Piso de 3 
habitaciones, totalmente reformado 
salón con salida a balcón, cocina, 
baño completo con bañera, suelos 
de gres, excelente ocasión. 

56.000ˆ

14547 - JUNTO PL. STA. ANNA Piso nuevo a 
estrenar, con patio a nivel de 50m2, cocina 
independiente, baño completo con ducha, 
acabados de 1ª calidad y en comunidad 
reducida. 179.000€

14807 - CIRERA Piso de 88m2 con 4 habitaciones 
y patio a nivel de 25m2, salón de 22m2 con chime-
nea, baño completo, cocina apta para comer de 
10m2. En comunidad reducida. 79.000€

www.urbenia.es   info@urbenia.es

85.000ˆ

EIXAMPLE Piso completa-
mente reformado, 3 habs, 
cocina nueva y equipada, 
A/A y calefacción. Con mucho 
sol y exterior.

Ref.14813

220.000ˆ

Ref. 14748

Z. CAMÍ SERRA Espectacular pl. 
baja 100m2 mejor que nueva, 2 
patios  45m2 y 25m2, 4 habs, 2 
baños, amplia cocina 12m2. ¡Buen 
enlace! 

URGE VENTA. IDEAL INVERSORES

Compramos su piso.
Pagamos su hipoteca.

Reformamos su vivienda.
Y siempre estudiaremos su caso personalmente.

Consúltenos!  600 74 79 31
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www.urbenia.es    info@urbenia.es

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.14797

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

¡Llámenos! 
93 798 01 11

OCASIÓN

85.000ˆ

SALESIANOS Ático con 
terraza de 25m2, fi nca con 
ascensor, 2 habs dobles, cocina 
independiente, A/A y calefacción. 

Ref.14812

MOLINOS Piso totalmente 
reformado 80m2 con 3 habita-
ciones y baño con bañera 
hidromasaje, ventanas aluminio. 
Comunidad reducida.

OCASIÓN

CIRERA  Piso independiente 
de 90m2 completamente 
reformado, 3 habs dobles, gran 
salón de 24m2, baño completo
 y terracita superior. 

Ref.14811

79.000ˆ

ZONA ROCABLANCA Piso de 
3 habitaciones (antes 4), salón 
22m2 y patio de 15m2. Piso 
100% exterior  en esquina.

123.000ˆ

CENTRO Piso seminuevo 70m2 
con ascensor, 3 habs, salón 20m2 
con balcón, cocina nueva 9m2, 
baño compl. y aseo. Parking incl. 

147.000ˆ

Ref.14493

78.000ˆ

Ref.30708

CERDANYOLA NORTE 
Magnífi co piso de 3 habs, baño 
compl., cocina americana. 
Totalmente refor., sólo 2 vecinos. 

76.000ˆ

Ref.13303 OCASIÓN

PERAMÀS Piso de media altura de 
65m2 completamente reformado y 
muy luminoso. 2 hab, baño compl.
a estrenar, orientado a mar. 

93.500ˆ

Ref.14676

C/BIADA Piso reformado de 2 
habitaciones, terracita a nivel 
de 18m2, cocina de 9m2 y baño 
restaurado, con calefacción. 
Muy soleado. 

Ref.13717 OCASIÓN

99.000ˆ

C/BIADA Piso de 80m2 con terraza 
a nivel 20m2, actualizado, 3 habitac., 
dobles, salón con acceso directo a 
terraza y con ascensor. 

OCASIÓN

259.000ˆ

Ref.14517

HABANA Dúplex seminuevo de
3 habs y estudio, salón con  
balcón, cocina equipada, 2 baños 
completos, terraza de 25m2 
a nivel de estudio. 

189.000ˆ

Ref.14694 OCASIÓN

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

Ref.14402

169.000ˆ

JTO. VIA EUROPA Piso impecable 
de 80m2 con ascensor, de 3 habs, 
cocina indep. de 9m2 y 2 baños. 
Parking y trastero incluidos.

MOLINOS  Piso completamente 
reformado 90m2, 4 habs, 
gran salón con balcón, terraza, 
cocina nueva, baño completo y 
suelos de parquet. 

CERDANYOLA Piso de 3 
habitaciones, totalmente reformado 
salón con salida a balcón, cocina, 
baño completo con bañera, suelos 
de gres, excelente ocasión. 

OCASIÓN: 398.000€ 

105.000ˆ

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

Ref.14667

40210 - LA CORNISA. Vivienda unifamiliar 
de diseño con vistas únicas. Sup.310m2, 

parcela de 800m2, 5 habitaciones, 4 baños 
y jardín de 160m2. ¡Gran ocasión! 

Z. CAMÍ SERRA Espectacular pl. 
baja 100m2 mejor que nueva, 2 
patios  45m2 y 25m2, 4 habs, 2 
baños, amplia cocina 12m2. ¡Buen 
enlace! 

¿Quieres vender?
Nosotros te lo compramos!

Consúltenos!  
600 74 79 31

Compramos su piso.
Pagamos su hipoteca.

Reformamos su vivienda.
Y siempre estudiaremos su caso personalmente.

Consúltenos!  600 74 79 31

Vivienda unifamiliar 
de diseño con vistas únicas. Sup.310m2, 

parcela de 800m2, 5 habitaciones, 4 baños 
¡Gran ocasión! 

EVA Y ADRIANO
“Recomendaría Urbenia por su 
disponibilidad”. 
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VILASSAR DE MAR
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