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- COMPRAMOS SU PISO AL CONTADO -

GL9844 - LLAVANERES  
Último piso tipo ático - dúplex 
con terraza de 18 m². Vivienda 
con gran salón junto a cocina 
equipada. Planta superior con 
baño completo y un único 
ambiente de 40 m² aprox. 
Obra semi nueva con 
ascensor. 
Precio: 115.000€

GL11222 -Z. JARDILAND 
Excelente piso en zona de máxi-
ma tranquilidad. Sup 95 m², 4 
hab. (2 dobles), 2 baños, cocina 
offi ce, gran salón en 2 ambientes 
con salida a balcón-terraza. 
Parking y trastero incluidos. 
Oportunidad.  
Precio: 193.000€

GL11103 - CERDANYOLA  
Piso reformado de 2 habitacio-
nes, salón, cocina de fórmica, 
baño completo y galería. 
Suelos gres y ventanas de
aluminio. Para entrar a vivir. 
Una ocasión! 
Precio: 40.300€

GL10251 - Z. CERDANYOLA 
1º piso de altura de 65  m² 
totalmente reformado para entrar 
a vivir. 3 habitaciones, salón, 
cocina offi ce como nueva con 
salida a terraza de 14 m² y baño. 
Posibilidad de fi nanciación 100 %. 
Producto bancario.
Precio: 52.900€

GL11332 - ZONA CER-
DANYOLA Primer piso en 
comunidad reducida. Salón anexo 
a cocina de postformato toda 
reformada. 3 habitaciones, 
patio de 18 m². Listo para 
entrar a vivir. 
Precio: 53.000€

GL9573 - CENTRO/
EIXAMPLE Piso 3 habit.  im-
pecable. Totalmente reformado. 
Totalmente exterior. Cocina 
independ+ galería, baño 
completo y salón-comedor. 
Calefacción y 2 ascensores. 
¡Atención a su precio! 
Precio: 108.000€

GL10338 - Z. SALESIA-
NOS Piso alto con ascensor de 
3 habitaciones, completamente 
reformado salón orientado a mar, 
cocina equipada, baño completo, 
3 habitaciones dobles.
Gran oportunidad.
Precio: 77.000€

¿QUIERE VENDER? ¡LLÁMENOS! T. 93 193 45 35

ZONA CENTRO - PLAZA DE CUBA
¡EN EXCLUSIVA PARA NUESTROS 

CLIENTES! 
28 PLAZAS DE APARCAMIENTO EN 

FINCA DE RECIENTE CONSTRUCCIÓN

DESDE 10.200€ / UNIDAD

ZONA VÍA EUROPA
¡PRÓXIMA VENTA DE 6 PISOS EN 

FINCA CON PISCINA COMUNITARIA!
VIVIENDAS DE 2-3 HABITACIONES

CON PARKING OPCIONAL
¡PIDA INFORMACIÓN!

GL11294 - MOLINOS  
Piso de 90 m² listo para entrar 
a vivir. Comunidad reducida. 
Cocina y baño totalmente 
reformados, gran salón con 
chimenea, 3 habitaciones más 
despacho. Oportunidad. 
Precio: 116.000€

Pèrits Judicials

Certifi cado Energético 
en Trámite

Un concepto diferente de gestión inmobiliaria Un concepto diferente de gestión inmobiliaria

c/Miquel Biada, 107 local • Mataró        T. 93 193 45 35
www.gruplaudem.com      info@gruplaudem.com

T. 93 193 45 35

www.gruplaudem.com
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Ramón Torralba (Gerente)
CONSULTE NUESTRA WEB!!

TENEMOS MÁS DE 300  INMUEBLES

¿QUIERE VENDER? ¡LLÁMENOS! T. 93 193 45 35

GL 11247 ARGENTONA: 
Excelente casa a 3 vientos, 

seminueva. Lista para entrar a vivir. 
Piscina privada con 

zona de barbacoa, garaje 
para varios coches, gran salón, 

cocina súper offi ce, 5 habitaciones 
y 4 baños. Terraza de 80 m² más 

sala con llar de foc a nivel. 

GL 11267 ARGENTONA: 
Zona exclusiva. Espectacular torre 
a 4 vientos en parcela de 600 m². 

298 m² construidos, 4 habitaciones, 
4 baños, garaje para 4 coches. 
Vistas panorámicas, 2 terrazas. 
Zona privada tipo residencial. 

Excelente ubicación. 

PRECIO: 

417.000€

PRECIO: 
405.000€

25 AÑOS A SU SERVICIO CON LA 
MÁXIMA SERIEDAD Y PROFESIONALIDAD.

Ramón Torralba (Gerente)

CONSULTE NUESTRA WEB!!
TENEMOS MÁS DE 300  INMUEBLES

Un concepto diferente de gestión inmobiliaria

CONSULTE NUEVA PÁGINA WEB.
¡TENEMOS MÁS DE 300 INMUEBLES!

c/Miquel Biada, 107 local • Mataró        T. 93 193 45 35
www.gruplaudem.com      info@gruplaudem.com www.gruplaudem.com
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ciutat

ICV vol confl uir a les municipals amb 
altres forces d’esquerres

 
La Festa al Cel: 
Per què a Mataró?

Èxit desbordant del retaule històric 
Carles i Belisa

Júlia Castelló, 
somnis olímpics

Codi QR 
Llegeix el Tot Mataró
al teu mòbil o tablet.

Inici amb victòria a casa del 
Auto Net&Oil Boet

Mataró espera unes 200.000 persones per 
veure la Festa al Cel

és notíciaés notícia
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LA NOVA 
MANERA DE 
COMPRAR 

ALIMENTACIÓALIMENTACIÓ

Escolliu el dia i l’hora 
que passareu a recollir-la

Us la carreguem al vostre
cotxe en 5 minuts

Feu la vostra compra a 
www.iquodrive.com

GRATIS*4€amb el codiTM93

26

I A MÉS BENZINERA
3 CÈNTIMS/LITRE 
de descompte amb la targeta client

MATARÓ

Polígon
industrial 
el Rengle

Ctra
. de Barcelona

Nacional II

Nac
ional 

II

Ronda Mataró

CABRERA
DE MAR

Ctra. Nacional II, núm. 70, Cabrera de Mar 
(al costat de Brico Depôt)
*Descompte vàlid per compra mínima de 40€. Promoció vàlida fins 31/10/14 No acumulable a altres promocions.

amb la garantia:
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Quim Fernàndez serà el 
proper Alcalde?

 L’ENQUESTA

LA PREGUNTA

Vota l’enquesta a 

davant de totdavant

Al moment d’escriure això encara era estiu i el president 
de la Generalitat no havia signat el decret de consulta, 
d’acord amb la llei recentment aprovada. Lògicament, 
ningú l’havia recorregut ni l’havia suspès. És curiós, per-
què segurament quan el lector tingui la versió impresa 
d’El Tot a les seves mans, tot ja haurà canviat. I és que la 
incertesa, que crèiem que marcaria la tendència econòmi-
ca d’aquesta dècada amb la crisi que sembla que acaba 
però el seu fi nal no arriba mai, s’ha manifestat també en 
la política, especialment de casa nostra.

Aquesta tardor vindrà, segurament, marcada per aques-
ta incertesa. Podrem votar el 9 de novembre? I a partir 
d’aquí, totes les teories que se’ns puguin acudir i més: 
tancs i Guàrdia Civil impedint votar, convocatòria de 
plebiscitàries, països que deambulen per la Via Làctia, 
etcètera. Estem vivint una època que, si més no, és inte-
ressant. Sincerament, a mi em fa molta il·lusió. Aquells 
que vau tenir l’oportunitat de votar l’actual Constitució, 
sabem que ho vau fer encara amb el llit del dictador ca-

FIRMA
OPINIÓ ENGINYER TÈCNIC INDUSTRIAL

T’agrada que es faci la 
‘Festa al Cel’ a Mataró?

JORDI FERNÀNDEZ I FÀBREGAS

Ja és tardor
www.totmataro.cat

NÚM. 1642
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DUES DETENCIONS PER 
TRÀFIC DE DROGUES

CARLES I BELISA,
MATARÓ REP UNA REINA

lent i amb l’esperança que darrere hi havia certs aires 
de canvi. Més de trenta anys després, aquells que no 
vam poder-hi dir la nostra, i que tampoc sabem el que 
és viure en una dictadura, se’ns presenta l’oportunitat 
de ser partícips d’una política en majúscules, de veure 
com el cicle electoral queda aparcat per cedir prioritat 
a aspectes de país. Perquè alguns s’escudaran en la 
llei, però fi ns i tot declaracions d’aquestes van lligades 
a una estratègia política. Per altra banda, tots aquells 
que sí que hi éreu llavors teniu a l’abast l’oportunitat 
d’un nou gir, havent guanyat una maduresa democràtica 
que, per desgràcia, era impossible haver desenvolupat 
plenament a l’època.

Tot plegat s’intensifi ca aquesta setmana de setembre i 
s’allargarà, ben bé, fi ns a fi nals de novembre. Quasi una 
tardor per moure el país en un sentit o altre. O fi ns i tot 
per no moure’l. Però estigueu convençuts que d’aquesta 
incertesa en queda exclòs el ja incorporat costum de 
menjar castanyes amb màniga curta.

59,8%  No.

38,2%  Sí.

2%  Ns/Nc

 L’ALBERT MUÑOZ ENS ENVIA AQUESTA FOTO D’UN TRACTOR DEL SERVEI  L’ALBERT MUÑOZ ENS ENVIA AQUESTA FOTO D’UN TRACTOR DEL SERVEI  L’ALBERT MUÑOZ ENS ENVIA AQUESTA FOTO D’UN TRACTOR DEL SERVEI  L’ALBERT MUÑOZ ENS ENVIA AQUESTA FOTO D’UN TRACTOR DEL SERVEI 
MUNICIPAL DE NETEJA DE LA PLATJA EMPANTENEGAT A TRENC D’ONESMUNICIPAL DE NETEJA DE LA PLATJA EMPANTENEGAT A TRENC D’ONES

ALBERT MUÑOZ

CASTIGAT  No cessen aquest tipus de 
notícies a casa nostra, un indicatiu 
clar que hi ha problemes amb aquest 
tipus de negocis il·lícits. 

APLAUDIT  L’obra de Pere Anglas 
sobre la Guerra de Successió ha hagut 
de prorrogar al Museu per un èxit de 
públic desbordant. 

tot davant 1642.indd   1 23/09/14   11:21
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Les fotos de família a les escoles 
eren habituals en dies de celebra-
ció. En aquesta imatge cedida per 
Ana Iñiguez, hi apareixen totes les 
alumnes de l’escola Sagrat Cor de 
Jesús, La Coma. Data de la dècada 
dels anys 40 i les noies que hi apa-
reixen celebren el mes de Maria, tal 
indiquen “les corones de fl ors que 
hi ha al darrere”, segons Iñiguez. 

Ho celebraven conjuntament pe-
tites i grans. De fet, la quarta i la 
sisena de la primera fi la començant 
per la dreta són la Carmen Labalsa i 
la Carmina, “millors amigues durant 
la infantesa”. La darrera ha inspirat 
un dels personatges del llibre ‘El 
antepasado del norte’ que Iñiguez 

ha publicat fa poc. 

Futur sòlid
La postguerra va ser molt dura pels 
infants i l’educació va trigar uns 
anys a regularitzar-se. De mica en 
mica, molts nens i nenes van poder 
tornar a l’escola, però la guerra i la 
misèria de la recent Guerra Civil els 
va marcar. “Les nenes estudiaven 
el que ara equivaldria a l’educació 
bàsica”, remarca Iñiguez, que as-
segura que el seu futur sovint era 
molt sòlid. “Algunes noies que te-
nien diners i capacitat marxaven a 
continuar els estudis a Barcelona”, 
explica, mentre que moltes altres 
“feien un curs i acabaven conver-
tint-se en mestres”. 

foto antigafoto

de fa 5 anys

de fa 15 anys

de fa 25 anys

les portadesles www.totmataro.cat/fotoantiga
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CURSOS 
D’ANGLÈS
ESCOLA MERITXELL
CIC IDIOMES MATARÓ

Curs escolar 
setembre 2014

MATRÍCULA 
OBERTA

MATRÍCULA 
OBERTA GRATUÏTA
Cursos escolar
setembre 2014

Escola Meritxell: C/ Moianès, 17
08304 Mataró · Telf: 93 755 65 50

escolame ellri xt

www.fundaciomeritxell.cat

5% 
DESCOMPTE
SOBRE L’IMPORT DEL CURS
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Mataró espera 200.000 persones a la Festa al Cel

Tot està a punt per rebre la Festa 
al Cel. Dispositius de seguretat, or-
ganització, consells de mobilitat i 
activitats lúdiques. Ja està tot pre-
parat perquè totes les mirades se 
centrin en Mataró aquest 27 i 28 de 
setembre, que espera rebre prop de 
200.000 persones gràcies a aquest 
esdeveniment. 

Mataró serà la seu de la Festa al 
Cel aquest cap de setmana, amb la 
voluntat que es converteixi en un 
dels plats forts del calendari mata-
roní de tardor. La popular exhibició 
d’avions i piruetes que oferia cada 
any Barcelona per tancar les festes 
de la Mercè va suspendre’s a l’últim 
moment l’any 2013. L’Ajuntament 
de Barcelona i el Ministeri de Fo-
ment no van poder acordar les 

condicions per celebrar el festival 
per l’afectació que aquest causava 
en l’espai aeri de la capital catalana. 
Des d’un bon inici, Mataró va pos-
tular-se per acollir-la. I de fet, ha 
aprofi tat certs avantatges logístics 
per muntar el que l’Ajuntament vol 
que sigui el principal esdeveniment 
de la tardor a la ciutat els pròxims 
anys. El director del festival, Daniel 
Ventura, explica que el cel de Ma-
taró permetrà veure “entrenaments 
divendres i dissabte”, a més a més 
d’un espectacle de llum i pirotèc-
nia dissabte a la nit. I tot gràcies a 
la llunyania respecte de l’Aeroport 
del Prat. 

Complexitat màxima 
L’Ajuntament de Mataró i l’Aeroclub 

FESTA AL CEL
NOTÍCIA

TEXT: MIREIA BIEL

és notíciaés www.totmataro.cat

FOTOS: CEDIDES

Barcelona-Sabadell han organitzat 
conjuntament la Festa al Cel que 
se celebrarà dissabte i diumenge 
al Port de Mataró. Ventura remarca 
la complexitat d’un esdeveniment 
d’aquestes característiques, ja que 
“s’han de muntar dispositius per 
terra, mar i aire”. Cal tenir a punt 
els equips de salvament marítim 
perquè les piruetes tenen lloc sobre 
el mar, tenir controlat l’espai aeri i 
un bon dispositiu que garanteixi la 
mobilitat. I és que s’esperen prop de 
200.000 persones, la meitat del que 
assumia Barcelona, però una xifra 
molt signifi cativa per a un municipi 
com Mataró. 

La Festa al Cel reunirà 17 pilots 
i equips de professionals del sector 
de l’aeronàutica. Segons Ventura, es 

Al festival aeri hi participaran alguns dels millors equips d’aviació del continent

Es noticia 1642.indd   2 23/09/14   18:11
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tractarà d’una exhibició que estarà 
“a l’altura dels festivals més impor-
tants d’Europa”. Pel cel de Mataró, 
hi volaran patrulles civils, però tam-
bé aparells espectaculars. S’hi podrà 
veure, entre altres, la patrulla ASPA 
– de l’exèrcit espanyol de l’aire- , 
aeronaus de la Patrouille de Fran-
ce, l’equip de l’Eurocopter Tigre ET 
i, fins i tot, un Airbus 320 de 200 
metres de la companyia Vueling. 

Espectacle assegurat
Ventura explica que la participació 
d’aquestes patrulles d’aviació om-
plirà de dibuixos i piruetes el cel de 
la ciutat. “Les naus petites dibuixen 
línies al cel i fan piruetes verticals, 
horitzontals i en rotació”, concreta 
Ventura, mentre que “els equips 
compostos fan formes, mosaics i 
dibuixos gràcies a la proximitat que 
hi ha entre ells mentre volen”. En 
definitiva, “es tracta d’un espectacle 
que no pretén més que demostrar 
el control absolut de la nau per part 
dels pilots, així com la coordinació 
dels equips”. 

Què  h i  ha  més  en l l à  de 
l’espectacularitat? La Festa al Cel, 
segons Ventura, congrega desenes 
de professionals “que es dediquen 
professionalment als festivals” i al-
tres que els utilitzen per “demostrar 
el control absolut” i “la perfecta sin-
tonia” del vol. Tanmateix, la Festa al 
Cel és també un aparador comercial 
pel sector de l’aeronàutica. Segons 
Ventura, “aquest esdeveniment vol 
ser una connexió emocional amb el 
món de l’aviació” que no generi úni-
cament espectacle, sinó també “un 
reclam per aquest sector”. 

 botigues, hotels i restaurants, bolcats a la Festa

Aquest és un cap de setmana ple d’oportunitats per als sectors del comerç, 
l’hostaleria i la restauració. No només s’espera que l’ocupació hotelera de 
Mataró i l’Alt Maresme sigui alta, sinó que molta gent vingui a passar el dia 
a la ciutat. És per això que s’han organitzat cercaviles i activitats tant al Port 
com al centre històric i s’han allargat els horaris comercials el dissabte a la 
nit. Tal com explica Fransina Bigorra, cap d’activitats de la Unió de Botiguers, 
“hem muntat un village comercial juntament amb el Gremi d’Hostaleria”. En 
total, prop de 60 estands de comerç i restauració que s’instal·laran formant 
un passadís a la zona reservada per a l’aparcament que hi ha entre l’entrada 
a la passarel·la del Port i l’hotel Atenea. Bigorra assegura que “s’espera un 
públic molt massiu, això s’ha d’aprofitar comercialment i és una bona opor-
tunitat per donar a conèixer què hi ha la ciutat.  

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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Nova ubicació de les banderes a 
l’edifi ci de Via Pública 

Les banderes ofi cials tornen a onejar 
a l’edifi ci de Via Pública, ara en una 
nova ubicació. L’Ajuntament ha can-
viat de lloc els emblemes, i ara els 
pals queden adossats a una de les 
façanes de l’edifi ci. Amb la mesura 
es pretén augmentar la seguretat 
de les banderes després que una 
d’elles, la bandera espanyola, ha-
gués estat sostreta en tres ocasions 
en pocs mesos. L’edifi ci de Via Pú-
blica, que acull entre altres serveis 
la Policia Local, és una de les seus 
municipals on onegen les banderes 
d’Espanya, Catalunya, Mataró i la 

Unió Europea, com també ho fan 
a l’Ajuntament. La presència de la 
bandera espanyola sempre ha estat 
criticada per sectors independentis-
tes i a aquest efecte s’ha relacionat, 
almenys des del Partit Popular, la 
desaparició en tres ocasions de la 
bandera d’aquest equipament.

Precisament el PP va denunciar 
la desaparició de les banderes dient 
“El fet que en un indret com aquest, 
que teòricament hauria d’ésser dels 
més segurs de la ciutat, es pro-
dueixin aquests fets només pot obeir 
a dues causes, o bé una manca de 
seguretat evident, o una manca de 
voluntat política per tal d’acabar 
amb els mateixos”, asseguraven, 
acusant el govern. 

POLÍTICA
NOTÍCIA REDACCIÓ

La bandera espanyola 
havia estat sustreta en tres 
ocasions en pocs mesos   

Dos detinguts passen a 
disposició judicial per 
possessió de drogues 

La detenció provoca un 
escorcoll policial al carrer 
Castaños     

Passen a disposició judicial dues 
persones detingudes aquest cap de 
setmana per un presumpte delicte 
contra la salut pública. Les deten-
cions es van produir després que els 
Mossos d’Esquadra paressin un ve-
hicle i trobessin al seu interior droga 
i grans quantitats de diners.

Investigació oberta
Arrel d’aquesta detenció, els Mossos 
van entrar en un habitatge del carrer 
Castaños en el qual es van trobar més 
quantitats de droga i diners. La inves-
tigació continua oberta. 

SUCCESSOS
NOTÍCIA REDACCIÓ

MATARÓ
barri a barri

per anunciar-vos-hi truqueu al 93 796 16 42 o envieu un correu a mataro@totmataro.cat

SI ETS D’AQUEST BARRI

ANUNCIA’T!

TENS UN NEGOCI?
SURT A L’ESPECIAL
BARRI A BARRI DE:

CERDANYOLA 03-10-2014
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ICV vol confl uir amb altres forces 
d’esquerres per a les municipals 

Iniciativa per Catalunya Verds de 
Mataró ha iniciat el procés de pri-
màries intern per escollir el seu 
cap de llista de cara a les eleccions 
municipals. Només es coneix un 
candidat que ha mostrat la voluntat 
d’encapçalar la llista ecosocialista 
i que no és altre que el seu actual 
portaveu a l’Ajuntament Esteve Mar-
tínez. Tot i això, el partit inicia el 
procés per confl uir amb altres forces 
d’esquerra a la ciutat. ICV de Mata-
ró voldria un moviment com el de 
‘Guanyem Barcelona’ que encapçala 
Ada Colau, a la capital del Maresme.

Segons Miguel Guillén, secretari 
d’organització d’ICV de Mataró, “la 
nostra voluntat és que el nostre par-
tit formi part d’una candidatura que 
vagi més enllà de les nostres sigles. 
En els propers mesos treballarem 
per tal que a Mataró hi hagi una 
candidatura d’esquerres potent, on 
confl ueixin els diferents moviments i 
forces d’esquerres de la ciutat”. Per 
a Guillén, “el moment excepcional 
que vivim ens obliga a arribar a 
acords, centrar-nos en allò que ens 
uneix i deixar de banda les diferèn-
cies. Com a Barcelona, on ICV està 
treballant per la confl uència amb 
Guanyem Barcelona, pensem que a 
Mataró es donen les condicions su-
fi cients per un Guanyem Mataró”. 

POÍTICA
NOTÍCIA

Inicia procés de primàries 
pensant a adoptar la fórmula 
de ‘Guanyem Barcelona’   

PxC encara no ha escollit 
el seu cap de llista per 
les municipals

Mònica Lora vol esperar 
uns mesos abans de decidir 
repetir d’alcaldable      

Plataforma per Catalunya encara 
no té alcaldable segur a Mataró. La 
setmana passada el Tot Mataró infor-
mava erròniament que Mònica Lora 
seria cap de llista de la formació 
a les pròximes eleccions munici-
pals, però si bé és cert que el partit 
l’ha proposat, l’actual portaveu a 
l’Ajuntament encara no ha accep-
tat i prefereix demorar a principis 
de 2015 l’elecció del cap de cartell.

Lora es troba actualment en estat 
de gestació i assegura que vol es-
perar abans d’acceptar altra vegada 
encapçalar la candidatura de PxC. 

POLÍTICA
NOTÍCIA REDACCIÓ
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Festa al Cel

cial omplirà d’activitats el front 
marítim. L’Ajuntament espera que 
l’esdeveniment ajudi a “revalorit-
zar” la ciutat. Des de l’organització 
valoren la ubicació de Mataró, que 
permet un millor programa aeri per-
què a diferència de Barcelona està 
més allunyada de l’aeroport del Prat.

Amb tot, el govern municipal espera 
que la Festa al Cel sigui un èxit que 
es pugui repetir més anys i ajudi a 

Una gran festa aèria, amb sis hores 
d’exhibició entre la tarda-vespre de 
dissabte i el matí de diumenge, i mig 
centenar d’aeronaus entre militars 
i civils. Aquests són els principals 
ingredients de la Festa al Cel, que 
després d’un any sabàtic es traslla-
da enguany a Mataró. La capital del 
Maresme té a punt un dispositiu de 
seguretat i mobilitat per rebre més 
de 100.000 visitants. Per amenitzar 
la seva estada, un village comer-

Un Festival per “revaloritzar la ciutat”
La Festa al Cel és l’aposta per dinamitzar, també, comerços i restauració

“revaloritzar” la ciutat. En aquesta 
primera edició s’esperen al voltant 
de 150.000 persones segons alguns 
càlculs que fa l’Administració. El 
consistori té a punt un pla de mo-
bilitat i protecció civil per donar 
resposta a aquest volum de gent.

Per amenitzar l’estada dels visitants 
s’ha previst un gran village comer-
cial al Port de Mataró, amb una 
quarantena d’expositors i una tren-

Tot Festa al Cel 1 i 2.indd   2 24/09/14   11:39



NÚM. 1642
DEL 26 DE SETEMBRE AL 2 D’OCTUBRE DE 2014

acrobàtic francès Nicolas Ivanoff 
de Hamilton. 
Dissabte també hi haurà un espec-
tacle d’exhibició aèria de més petit 
format, que començarà amb una 

tena de restaurants. D’altra banda, 
el Museu de Can Marfà acollirà una 
exposició aeronàutica i l’Aeroport de 
Sabadell obrirà al públic el dissabte 
perquè els afi cionats puguin veure 
de prop alguns dels avions que par-
ticiparan al festival.

Militars i civils
L’Ajuntament ha programat també 
un ampli ventall d’activitats perquè 
el públic familiar pugui gaudir-ne 
durant tot el cap de setmana. El plat 
fort de l’espectacle d’acrobàcies aè-
ries el protagonitzarà la Patrouille de 
France i la Patrulla Aspa, que junta-
ment amb l’Eurocopter Tigre són els 
tres participants militars. 

La resta de patrulles, avions, avione-
tes, parapents i helicòpters són de 
caràcter civil i, d’entre ells hi des-
taca, per exemple, el premiat pilot 

Un Festival per “revaloritzar la ciutat”
La Festa al Cel és l’aposta per dinamitzar, també, comerços i restauració

enlairada de globus aerostàtics i un 
dirigible, continuarà amb diverses 
actuacions de vol acrobàtic i fi na-
litzarà amb un espectacle insòlit 
d’avions amb llums i pirotècnia. 
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Festa al Cel

per a l’ocasió, ja que hi haurà im-
portants restriccions de circulació. 
Així, la carretera N-II i l’avinguda 
del Maresme es talla al trànsit tot 
el diumenge, en el tram comprès 
entre Porta Laietana i la Riera de 
Sant Simó. El tall s’amplia entre les 
7 i les 22h afectant des del Rengle 
fi ns a la rotonda Elisabet Cristina de 
Brunsvic -Antic Experience-.
 
També és important saber que hi ha 

Mataró prepara un dispositiu es-
pecial de mobilitat i seguretat per 
acollir el diumenge 28 de setembre 
la Festa al Cel, el festival aeri més 
important de l’Estat, que es trasllada 
en aquesta edició a la ciutat, i per 
la qual es preveu una gran afl uència 
de públic.

L’organització recomana accedir a la 
ciutat en transport públic i utilitzar 
els aparcaments especials habilitats 

Cal parar atenció a l’afectació en la circulació
Recomanen moure’s a peu el diumenge 28 i el Mataró Bus serà gratuït

una zona restringida totalment al 
trànsit entre el Camí Ral i l’avinguda 
del Maresme, que està destinada a 
facilitar l’afl uència de vianants a la 
zona de les platges. De la mateixa 
manera, el passeig Marítim quedarà 
tallat al trànsit ja des de la matinada 
de dissabte, per facilitar el mun-
tatge. Diumenge, a més, quedarà 
prohibit l’accés a la platja de Sant 
Simó per raons de seguretat rrela-
cionades amb el Festival.

Tens un negoci a
CERDANYOLA?

Més informació a:
T. 937 961 642

 info@totmataro.cat

ANUNCIA’T!
La propera setmana

fem el teu
Especial Mataró Barri a Barri  
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me, a tocar de la rotonda de la ronda 
Barceló i l’aparcament de Renfe.

Mataró Bus gratuït
Es modifi ca completament el ser-
vei de Mataró Bus. Els autobusos 

Aparcaments especials
Aquells que es desplacin en vehi-
cle privat tenen l’opció d’aparcar 
en alguna de les tres grans zo-
nes d’aparcament amb un total 
de 9.000 places gratuïtes que 
s’habiliten aquest dia al voltant de 
la ciutat i que són els dels centres 
comercials Mataró Parc i Carrefour, 
els dels polígons Les Hortes del 
Camí Ral, el Rengle i Pla d’en Boet, 
l’aparcament excepcional situat so-
bre la calçada de l’N-II, entre Sant 
Simó i la rotonda d’Elisabet Cristi-
na de Brunsvic -que en serà l’únic 
punt d’accés-.
 
També estan oberts aquest dia els 
11 aparcaments de pagament que 
hi ha a la ciutat i s’habilita una im-
portant zona d’estacionament per a 
motocicletes a l’avinguda del Mares-

Cal parar atenció a l’afectació en la circulació
Recomanen moure’s a peu el diumenge 28 i el Mataró Bus serà gratuït

urbans són gratuïts durant tota la 
jornada i el servei es transforma en 
tres línies amb busos llançadora 
per facilitar l’accés a la zona de les 
platges. Les tres línies parteixen des 
del centre comercial Mataró Parc. 
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la Festa al Cel i concentra molts dels 
afi cionats a aquesta que hi ha.

Per a tots ells es recomana, es-
pecialment a l’espectacle aeri de 
diumenge, que utilitzin el transport 
públic per arribar des de Barcelona 
i especialment el tren. Renfe re-
força el servei de la línia R1 entre 

No només hi haurà afectacions de 
trànsit intern per Mataró el diumen-
ge en motiu del festival aeri sinó 
que el gran mal de cap del servei de 
mobilitat és com gestionar l’arribada 
d’espectadors de fora la ciutat, 
especialment els provinents de Bar-
celona. Cal recordar que la ciutat 
comtal manté encara la relació amb 

25.000 places extra de Rodalies
El tren és l’opció escollida com a idònia pels assistents a la Festa al Cel des de Barcelona

les 8.30 i les 11.30 hores per fa-
cilitar l’arribada a la ciutat i també 
entre les 14.30 i les 20 h per fer 
possible una tornada esglaonada. 
Amb aquesta freqüència (8 trens/h) 
Renfe ofereix unes 25.000 places 
addicionals, cosa que representa 
una capacitat de transport d’unes 
50.000 persones. 
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Festa al Cel

l’empresa Ultramagic, fabricant 
de globus aerostàtics d’Igualada, 
són els guardonats d’enguany dels 
premis Cristòfol Juandó i Josep 
Canudas, que reconeixen les perso-
nes i entitats que destaquen per la 
seva tasca de divulgació aeronàuti-
ca. Els premis es lliuraran en el marc 
de la Festa al Cel, el festival aeri més 
antic i important d’Espanya, que 
tindrà lloc a Mataró el diumenge 28 
de setembre.

La Festa al Cel no només és un fes-
tival aeri per al gaudi de milers de 
persones sinó que la seva importàn-
cia va més enllà, com esdeveniment 
de referència del món aeronàutic 
de Catalunya i el sud d’Europa. És 
en aquest sentit que en motiu del 
festival aquest gremi aprofi ta per 
rendir homenatge i premiar alguns 
dels seus membres més destacats.

Álvaro Bultó, a títol pòstum, i 

Reconeixements a Álvaro Bultó i Ultramagic
El conegut paracaigudista i presentador de televisió va morir l’any passat i rebrà un premi a títol pòstum

 Álvaro Bultó Sagnier (1962-2013), 
conegut paracaigudista, presentador 
de tv i aventurer, va participar en 
nombroses ocasions a la Festa al 
Cel com a membre del “Proyecto 
Alas” realitzant el vol amb vestit 
d’ales. L’Álvaro i els seus companys 
Santi Corella, Toni López i Armando 
del Rey van ser els pioners d’aquest 
tipus de vol. El vídeo de presenta-
ció de la Festa al Cel d’enguany fa 
precisament un record per a aquest 

El conegut paracaigudista i presentador de televisió va morir l’any passat i rebrà un premi a títol pòstumEl conegut paracaigudista i presentador de televisió va morir l’any passat i rebrà un premi a títol pòstum
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mis es van crear l’any 1998 i s’han 
atorgat sempre en el marc d’aquest 
festival aeri. 

Els guardons són sempre un record 
de Cristòfol Juandó Rafecas (1848-

polifacètic esportista.
 
L’empresa igualadina Ultramagic és 
el segon fabricant de globus aeros-
tàtics del món, i únic a tot Espanya. 
Ultramagic fabrica entre 80 i 120 
globus anuals, el 80% dels quals es 
destina a l’exportació. L’alcalde de 
Mataró, Joan Mora, lliurarà aquests 
premis el diumenge 28 de setembre 
just després de l’exhibició aèria, en 
el petit acte protocolari amb el que 
es donarà per tancada la part prin-
cipal de la Festa al Cel.
 
Els premi Cristòfol Juandó reconeix 
persones, empreses, o institucions 
que han destacat en el sector 
aeroespacial, com ara l’empresa Ul-
tramagic; i el premi Josep Canudas 
homenatja a les persones i entitats 
que realitzen una important tasca de 
divulgació de l’aeronàutica. Els pre-

Reconeixements a Álvaro Bultó i Ultramagic
El conegut paracaigudista i presentador de televisió va morir l’any passat i rebrà un premi a títol pòstum

1917), aviador pioner de Vilanova 
i el Geltrú, i Josep Canudas i Bus-
quets (Barcelona, 1898 - Suïssa, 
1975), també pilot i un dels prin-
cipals propagadors de l’aviació a 
Catalunya. 
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través del seu directe, les cançons 
que publica el Super3. 

Aquesta temporada comença amb 
un renovat SP3, on després d’un 
càsting de quasi 700 persones, 
s’han escollit 4 solistes i 6 ballarins 
que canten i ballen magistralment 
les cançons del darrer àlbum “Con-
nectem” i els “hits” més coneguts 
dels 23 anys d’història del Super3.
Són 14 temes que interpreten 

La tarda de diumenge té una cita 
ineludible per als menuts en el 
marc que la Festa al cel. De 17 a 
19 h tindrà lloc al passeig del Ca-
llao “Somnis”, el nou espectacle del 
Club Super 3. Es tracta del quart es-
pectacle que TVC ha preparat amb 
la direcció artística de l’Àngels Gon-
yalons i la col·laboració de l’escola 
de teatre musical Memory i del Marc 
Parrot. Els SP3 és el grup musical 
del Super3 creat per potenciar, a 

Club Super 3: Final de festa en les millors mans
L’espectacle dels nou SP3 servirà de cloenda familiar de tot un cap de setmana d’actes

en directe sota un fi l conductor, 
que passa per a alguns dels som-
nis d’aquest grup d’amics que 
s’identifiquen com a generació 
Super3.

La Mireia, el David, la Joana i 
l’altre David, estan disposats a ex-
plicar els seus somnis a través de les 
cançons i dels valors del Super3. No 
hi faltaran les coreografi es ni la inte-
ractuació amb el públic. 
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Festa al Cel
Platges de Mataró
28/9/2014
Servei Especial per a la Festa al Cel 
/ De 8 a 22 h / La resta de servei 
quedarà suspès

Al cel amb 
Mataró Bus 

010*
Telèfon d’atenció ciutadana 

* Número de telèfon que cal marcar: 
des de Mataró: 010 i des de fora de Mataró: 

807 11 70 10
Cost de la trucada: El preu de 
les trucades dependrà en cada 

cas de les tarifes estipulades 
per cada operador. 

Horari: De 8 del matí a 19 h, 
de dilluns a divendres. Caps de 

setmana i festius, tancat. 

Mataró Bus és un servei públic de 
l’Ajuntament de Mataró gestionat 

per CTSA (Grupo Avanza)

www.matarobus.cat
matarobus@ctsaonline.com

CAP Cirera-Molins

Servei Gratuït
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Vine a informar-te!

• L’ÚNICA ESCOLA DEL MARESME
• 20 ANYS D’EXPERIÈNCIA 
• TREBALL GARANTIT  
  (consultar requisits)

Volaràs arreu
del món...

93 757 32 48

VISITA’NS A LA 
FESTA DEL CEL!!

MATARÓ - 2014

• L’ÚNICA ESCOLA DEL MARESME• L’ÚNICA ESCOLA DEL MARESME
• 20 ANYS D’EXPERIÈNCIA 
• TREBALL GARANTIT  
  (consultar requisits)

Volaràs arreu

VISITA’NS A LA 
FESTA DEL CEL!!

MATARÓ - 2014

TRIPULANT DE CABINA
PERSONAL D’AEROPORT

Pl. Espanya 18 - entl. 1a. - Mataró  • www.trabajarvolando.com

PLACES LIMITADES 
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a banda d’un esdeveniment com la  
Festa al Cel, sinó que hi col·laborarà 
amb el seu alumnat treballant al 
servei de protocol de la gran cita 
d’aquest diumenge.

La formació del personal TCP, que 
és com es coneix a la Tripulació de 
la Cabina de Passatgers, està molt 
reglada i per poder acabar treballant 

És probable que molts mataronins 
ignorin que a la ciutat, a la Plaça 
d’Espanya, hi ha un centre espe-
cialitzat en la formació d’hostesses 
i auxiliars de vol. Es tracta de l’únic 
centre de la demarcació de Barce-
lona d’Air Hostess, una institució 
acadèmica especialitzada en la for-
mació de personal de companyies 
aèries. Air Hostess no es quedarà 

El planter de les hostesses, al cor de Mataró
L’alumnat d’Air Hostess treballarà al servei de protocol de la Festa al Cel

en les línies aèries s’han de superar 
uns exàmens i llicències que només 
de la mà d’un centre especialitzat 
com Air Hostess pots assegurar.

Les hostesses i auxiliars del futur se-
ran diumenge a la Festa i estan avui 
en dia estudiant a Mataró. Qualsevol 
interessat pot buscar més informació 
a www.air-hostess.net  
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un acord per incloure’ls. López va 
recordar que en anteriors debats 
sobre el dret a decidir, el PSC sem-
pre ha estat decisiu votant a favor 
o abstenint-se: “És l’hora de la res-
ponsabilitat”.

El portaveu de CiU, Quim Fernán-
dez, va insistir fi ns a última hora 
al PSC per sumar-se a la moció de 
suport al 9-N, un fet que no s’ha 
acabat produint. L’alcalde, Joan 
Mora, afi rmava que “la consulta no 
va contra ningú” i va tancar el ple 
amb un “visca la democràcia!”.

Crida a la unitat
Des del grup d’ICV-EUiA es va fer 
una crida a la unitat dels partits 
favorables al dret a decidir i va la-
mentar el baix to en aquest sentit 
del PSC a la capital del Maresme: 
“No serà un camí fàcil, però si per-
severem, si ens mantenim unit i ens 

El ple de l’Ajuntament de Mataró 
va aprovar dimarts la moció de su-
port a la consulta del 9-N. Ho va 
fer contra tot pronòstic gràcies a 
l’abstenció del PSC, després d’una 
hora i mitja de debat i després que 
la resta de grups tombessin una 
moció alternativa dels socialistes en 
què es demanava l’acord amb l’estat 
espanyol per poder convocar la con-
sulta. L’abstenció dels cinc regidors 
del PSC presents al ple -tres regidors 
no hi van assistir al·legant motius 
personals- va facilitar l’aprovació de 
la moció per majoria simple amb els 
onze vots dels regidors de CiU, ICV-
EUiA i la CUP. En contra hi va votar 
el PP, PxC i el regidor no adscrit, su-
mant un total de vuit vots contraris.

Tot i l’abstenció, la portaveu del 
PSC, Montse López, va retreure, als 
grups proposants de la moció, man-
ca de voluntat de diàleg per cercar 

El Ple dóna suport al 9N per l’abstenció del PSC 
CiU, ICV-EUiA i CUP voten a favor i PP, PxC i un regidor no adscrit ho fan en contra

POLÍTICA
NOTÍCIA REDACCIÓ- ACN

ciutatciutat

mantenim forts, ni el PP ni el Tribu-
nal Constitucional ens podrà aturar”, 
va proclamar el portaveu ecosocia-
lista, Esteve Martínez.

El portaveu de la CUP, Xavier 
Safont-Tria, va destacar el paper 
del món local com a “motor” cap 
a la independència “després de 30 
anys de via autonomista mantenint 
l’estatus postfranquista a canvi de 
quotes d’autonomia limitades”. Es-
panya, pel regidor independentista, 
“ens condemna a la misèria”.

Els vots en contra, frontals
Des del PP es van pronunciar fron-
talment contraris al 9-N. El portaveu 
del PP, José Manuel López, també 
va retreure al govern municipal 
que hagi “instrumentalitzat” la 
maquinària municipal posant una 
pantalla gegant a la planta baixa de 
l’Ajuntament per seguir el debat i 
generant així un “ple-manifestació”. 
Des del PP qualifi quen la consulta 
de “referèndum” encobert.

En aquest mateix sentit va pro-
nunciar-se PxC. Mònica Lora, va 
carregar contra el que considera 
una consulta “antidemocràtica” 
que “exclou la resta de ciutadans 
espanyols i es deixarà votar un im-
migrant extracomunitari”. El regidor 
no adscrit -exregidor de PxC- Juan 
Gabriel Ponce, va qualifi car les as-
piracions independentistes com un 
“camí sense sortida”. 

www.totmataro.cat/ciutat
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ALUART

 A favor del 9-N

La convocatòria d’un Ple 
per debatre la moció de 
suport a la consulta del 
9N va estar precedida 
per una concentració de 
partidaris amb unes 150 
persones. La sessió es 
podia seguir, també, des 
d’una pantalla al vestíbul 
de l’Ajuntament. 
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La Riera 48:

David Bote: un candidat en construcció

David Bote té una cosa interessant en la política 
actual: sembla de veritat. No vesteix de polític –ni 
metafòricament ni literal-, no té una bona oratòria, es 
posa nerviós quan parla, perd una mica el fi l mentre 
discurseja... i això li dóna aire d’autenticitat. La seva 
curiosa combinació bilingüe –català com a idioma 
únic en la part formal dels seus discursos i autoa-
punts irònics en castellà- provoquen certa sorpresa 
en aquells que no el coneixen encara.

Tot això es va poder veure el 23 de juliol a Tecno-
campus, on es va presentar com a alcaldable pel PSC 
amb una molt bona entrada de públic, per cert. Allà, 
David Bote va plantejar el seu programa polític, que 
consisteix a aconseguir “només” que puguin sorgir 
més Davids Botes: noves generacions de mataronins 
que tinguin les mateixes oportunitats que va tenir 
ell –és doctor en Físiques- provenint d’una família 
de classe mitjana baixa, a condició que s’esforcin al 
màxim. Un discurs, per tant, meritocràtic, exigent, 
que recupera la tradició de l’esforç i el sacrifi ci del 
socialisme primogènit, que no és exactament el ma-
teix que el “socialisme protector” que sembla més 
en voga actualment.   

Que Bote va agafant perfi l propi queda clar amb 
la política d’aliances internes que va teixint: si 
bé inicialment la seva candidatura era una aposta 
avalada i promoguda pels seus amics Xesco Gomar 
–primer secretari local-, Carlos Fernández –secretari 
d’organització del PSC Maresme- i Javi Naya –secre-
tari de política municipal del PSC Mataró-, de cara 
a l’acte de presentació com a candidat a fi nals de 
juliol, l’alcaldable socialista ja va corregir el rumb 
confi ant la coordinació de l’acte a qui precisament 
tothom suposava que seria la nova cap de llista so-
cialista fa uns mesos, Alícia Romero. A més, amb 
els dos exalcaldes –Mas i Baron- que aquell dia eren 

OPINIÓ

a l’acte però que no van ser convidats a parlar –error 
garrafal del candidat- David Bote hi va reprenent el 
contacte. La conclusió d’aquesta vertiginosa evolució 
-que ha provocat les lògiques friccions amb el nucli 
inicial- és que l’històric i professional Esteve Terradas 
passarà pròximament a exercir de cap de campanya en 
substitució de Javi Naya. És, en molts sentits i també 
en aquest, un candidat en construcció.

 Admet estar tot just coneixent una mica a fons la ciu-
tat que diu voler governar. Com que ningú li adjudica 
el paper de polític, els autòctons dels barris amb gran 
percentatge d’immigració li admeten coses com “jo ja 
no em sento com a casa”. La dedicació intensa que 
està fent cada tarda i els caps de setmana a l’ofi ci 
d’alcaldable li està permetent copsar i olorar el carrer de 
molt a prop i adonar-se que, en el cas que tingui respon-
sabilitats de govern, haurà d’anar una mica més enllà 
del que van fer els seus predecessors, posant en pràc-
tica allò de “els mateixos drets i deures per a tothom”. 
En aquest sentit, assegura que no li tremolarà el pols 
a l’hora de prendre decisions políticament incorrectes.

Bote sap que la ciutat, en gran mesura, funciona amb 
el software implantat per les esquerres –i especialment 
el seu partit- des de la represa democràtica, però també 
sembla ser conscient que cal descarregar-se de forma 
immediata les actualitzacions disponibles al núvol ne-
cessàries perquè el projecte torni a ser creïble. Aquesta, 
davant les òbvies difi cultats de marcar perfi l en el camp 
nacional –veure la moció pel 9N votada aquest dimarts 
a l’Ajuntament-, és la seva esperança per poder obtenir 
uns bons resultats el pròxim mes de maig. 

www.totmataro.cat
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Tornem a l’escola

A l’hora d’escollir l’extraescolar és 
important:

- Escollir les activitats que millor 
s’adaptin a les característiques i als 
gustos dels infants i comptar amb la 
seva opinió.
- Seleccionar-les en funció del seu 
programa, qualitat. Busqueu ac-
tivitats lúdiques, fi ns i tot si són 
formatives.
- No els apunteu a massa activi-
tats, perquè encara puguin disposar 
d’algun temps lliure. 
- Incentiveu la responsabilitat i per-
severança en allò que decideixin fer, 
però sense forçar-los a continuar si 
volen abandonar una activitat.
-  Utilitzeu les activitats per substi-
tuir hores de televisió o sofà.
-  Respecteu les di ferències 
d’interessos i gustos dels germans 
i amics.

S’ha d’evitar escollir i imposar acti-
vitats segons els gustos dels pares, 
escollir activitats de qualsevol ti-
pus només per mantenir els nens 
ocupats, convertir l’oci del nen en 
un temps per rendibilitzar o sobre-
carregar l’agenda i privar el nen de 
jugar i descansar. Tampoc és volgut 
anar canviant d’activitat per caprici, 
recórrer a activitats per mantenir els 
nens allunyats, ni pretendre que els 
germans facin el mateix.

Després 
de l’escola, 
què s’ha 
de fer?
Què cal tenir en compte 
a l’hora d’escollir 
l’extraescolar dels fi lls
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probabilitats de patir un atur de 
llarga durada en comparació amb 
els que mai no han estudiat o no 
han fet cap formació a l’estranger 
i, cinc anys després d’haver-se gra-
duat, la seva taxa de desocupació 

l’impacte del programa d’intercanvi 
d’estudiants de la Unió Europea 
Erasmus demostra que els graduats 
amb experiència internacional tenen 
més possibilitats de trobar feina. 
D’altra banda, tenen la meitat de 

Els joves que estudien o fan una 
formació a l’estranger no només 
adquireixen coneixements acadè-
mics, sinó que també milloren les 
capacitats clau que més valoren els 
empresaris. Un nou estudi sobre 

Erasmus: millor perspectiva laboral
el 92 % dels empresaris, quan volen contractar algú, busquen alguns dels trets de personalitat que impulsa el conegut programa

Tornem a l’escola
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Erasmus: millor perspectiva laboral
el 92 % dels empresaris, quan volen contractar algú, busquen alguns dels trets de personalitat que impulsa el conegut programa

és un 23  per cent inferior.  Aquest 
estudi, fet per experts independents, 
és el més important de la seva mena 
i ha rebut gairebé 80 000 respos-
tes d’estudiants i empreses a les 
enquestes.

El nou estudi demostra que el 92% 
dels empresaris, quan volen con-
tractar algú, busquen alguns dels 
trets de personalitat que promou el 
programa Erasmus, com ara la to-
lerància, la confi ança en un mateix, 
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la capacitat per resoldre problemes, 
la curiositat, el saber quins són els 
nostres punts forts i els nostres 
punts febles i la nostra fermesa 
d’esperit a l’hora de fer una entre-
vista de feina. 

Els tests fets abans i després que els 
estudiants hagin passat un període 
de temps a l’estranger revelen que 
els estudiants del programa Erasmus 
obtenen una puntuació més alta pel 
que fa a aquests trets de personali-
tat, fi ns i tot abans d’haver començat 
l’intercanvi; quan se’n tornen, el di-
ferencial de puntuació pot arribar a 
ser fi ns i tot del 42% respecte de la 
resta d’estudiants. 

Les enquestes de l’estudi fetes a 
través d’internet han abastat 34 
països; s’han analitzat les respos-
tes de més 75.000 estudiants i 
antics alumnes, més de 55 000 
dels quals han estudiat o han 
fet una formació a l’estranger. 
També han contestat l’enquesta 
per internet 5.000 treballadors, 
1.000 centres d’ensenyament 
superior i 650 empresaris, 55 
% dels quals de pimes. L’estudi 
qualitatiu se centra en vuit paï-
sos bastant diversos pel que fa 
a la seva grandària i ubicació. 
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es troba en risc d’exclusió social 
rebrà una beca menjador aquest 
curs. Per això, ha exigit al Govern 
que sigui “més proactiu” i “més 
valent” per trobar solucions. La Fa-
pac també ha criticat el fet que el 
Departament d’Ensenyament hagi 
“abandonat” l’escolarització dels 0 
als 3 anys. 

dels alumnes en “itineraris se-
gregats”, entre altres mesures de 
“resistència”. 

La Fapac també ha denunciat 
que des del 2008 el Departament 
d’Ensenyament destina mil euros 
menys per alumne i any i ha alertat 
que només 1 de cada 4 infants que 

La Federació d’Associacions de 
Mares i Pares d’Alumnes de Cata-
lunya ha anunciat que continuarà 
la seva campanya de resistència a 
la LOMCE. Ha instat els centres 
que mantinguin el funcionament 
democràtic dels consells escolars, 
que conservin els llibres de text o 
que promoguin la no incorporació 

Els pares insten a “resistir” la LOMCE
La Federació d’associacions de pares demanen als centres que no acatin la nova llei

Tornem a l’escola
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Dates: 
Del 30 de setembre 
al 5 d’octubre

Hora: 
Diversos horaris

Lloc: 
Diversos indrets

- Programació 
completa en aquesta 
mateixa secció - 

L’AFPM ES DESPULLA, 
3A SETMANA FOTOGRÀFICA

L’AFPM, l’associació de fotògrafs 
professionals de Mataró, pretén 
dinamitzar la cultura al voltant de 
la fotografi a a la ciutat de Mataró 
i, com cada any, organitza la set-
mana fotogràfi ca. Dimarts vinent 
donen el tret de sortida a la III 
edició del festival, emmarcat sota 
el nom “3a setmana fotogràfi ca: 
L’AFPM es despulla”, en la que la 
setmana girarà al voltant del Nu. I 
es duran a terme diferents actes re-
lacionats amb la fotografi a i oberts 
a tots aquells que s’hi vulguin acos-
tar. Aquells que vulguin participar 
en les activitats proposades per 
l’AFPM, tindran l’oportunitat de 
gaudir de la fotografi a sempre sota 

ACTES

guia culturalguia cultural

TEATRE I DANSA

‘Calidoscopio humano sobre 
el amor’
Quatre escenes teatrals en clau d’hu-
mor que ens expliquen com entenen 
l’amor diferents personatges en dife-
rents situacions. 
Divendres 26 setembre l 22h l 
Cafeteria Alarona (Pl. Santa Maria, 6. 
Mataró) l Entrada gratuïta.

‘La bella adormida’
Marc Abril dirigeix aquesta adaptació 
del clàssic de Charles Perrault amb 
moltes novetats en l’apartat tècnic.
Dies 27 i 28 setembre l 18:30h l Sala 
Cabanyes (La Riera, 110. Mataró) l 
Preu: 12€. També: 4 i 5 d’octubre.

“Carles & Belisa. Mataró rep 
una reina” 
Retaule musical que recorda l’arribada 
de l’arxiduquessa Elisabeth Cristina a 
Mataró l’any 1708. De Pere Anglas, 
amb música de Joan Vallcorba. 
Dies 27 i 28 de setembre l 18 i 19h 
l Can Serra. Museu de Mataró (El 
Carreró, 17. Mataró).

Glofussss! El conte del 
globus vermell
Clown, drama, poesia es fusionen en 
aquest espectacle de moviment que 
endinsa l’espectador en un viatge vital 
crític ple de refl exions a la recerca 
del ballon rouge de la infantesa. Amb 
Maria Garriga i Bertus Companyó.
Diumenge 28 setembre l 19h l Can 
Gassol (Pl. de la Pepa Maca, 15. 
Mataró)l Preu: 5€.

“Fuita”
Representació teatral d’una comèdia 
de Jordi Galceran, on res és el que 
sembla. Dirigida per Gracia Esparza. 
Dies 27 i 28 setembre l Dissabte a les 
19h i diumenge a les 18h l La Sala 
d’Argentona (Plaça Nova, 14, Argento-
na) l Entrada: 8€.

INFANTIL

L’hora del Conte a Argentona
“Les nostres festes”. A càrrec de Maria 
Mora. Dos personatges molt peculiars 
i molt argentonins, ens explicaran les 
diferents festes de la vila d’Argentona.
Divendres 26 setembre l 19h l Bibli-
oteca Municipal d’Argentona (C. Gran 
3-5. Argentona)

www.totmataro.cat/agenda   

el criteri d’un col·lectiu de professio-
nals, que vetllaran per la qualitat de 
les propostes culturals.

Aquestes propostes volen apropar 
la fotografi a al ciutadà de diverses 
maneres: mitjançant una exposició 
dels membres de l’associació al vol-
tant de la temàtica del nu, una con-
ferència d’un fotògraf de renom com 
és Miquel Arnal, una masterclass 
amb un fotògraf que treballa a nivell 
internacional, Siqui Sánchez. Un ra-
lly fotogràfi c i una sessió de portes 
obertes d’alguns estudis fotogràfi cs 
de la ciutat.

Espai patrocinat per

‘La bella adormida’
Marc Abril dirigeix aquesta adaptació 
del clàssic de Charles Perrault amb 
moltes novetats a l’apartat tècnic.
Dies 27 i 28 setembre l 18:30h l Sala 
Cabanyes (La Riera, 110. Mataró) l 
Preu: 12€. També dies: 4 i 5 d’octu-
bre.

www.totmataro.cat/agenda
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Et convido a casa
Activitat familiar. Coneixerem la vida i 
l’obra artística de Jordi Arenas i disse-
nyarem un cartell.
Diumenge 27 setembre l 12h l Can 
Serra. Museu de Mataró (El Carreró, 
17. Mataró)

Sortim en família
Presentació de la programació familiar 
de teatre, música i dansa. Organitzen: 
Ajuntament de Mataró, Casal l’Aliança, 
Binixifl at Titelles, Grup Xarxa Mataró i 
Circulant Circ en Moviment.
Dissabte 27 setembre l 20h l Davant 
l’Ajuntament de Mataró

“Gretel I Hansel” 
Espectacle familiar a càrrec de la Cia. 
Zum Zum.
Diumenge 28 setembre l 18h l Teatre 
Principal d’Arenys de Mar (C. de l’Esglé-
sia, 45-47). Preu: 6€. Anticipada: 5€. 

Empedrat de contes
Narració de “Rondalles de Mallorca”, a 
càrrec de Ferran Pisà.
Dimarts 30 setembre l 18h l Biblioteca 
Pompeu Fabra (Pl. Occitània. Mataró)

Llegim el conte
“La Bruixa de Pocapalla”, adaptació 
de Xosé Ballesteros a partir del conte 
popular, il·lustracions d’Ana Pillado.
Dijous 2 octubre l 17:30h l Biblioteca 
Fundació Iluro (Mataró)

XERRADES I LLIBRES

“El procés català, on estem?”
Conferència amb el col·lectiu Praga. 
Amb Dolors Feliu, Josep Maria Vilajo-
sana i Marc Marsal Ferret. 
Divendres 26 setembre l 20h l Saló de 
Pedra (c/ Ramon Par, 1. Argentona)

‘L’Església dels pobres’
Xerrada-col·loqui a càrrec de Joan 
Godayol i Colom, bisbe. Organitza: 
Associació Cristianisme al Segle XXI.
Dilluns 29 setembre l 20h l Sala 
d’Actes de la Fundació Iluro (C. Santa 
Teresa, 61. Mataró) 

“Biodansa, l’expressió 
corporal del jo intern”
Sessió teòrico-vivencial.  
Dimarts 30 setembre l 19h l Fundació  
Hospital (C. Sant Pelegrí, 3. Mataró)

‘La memòria i el record’
59ena. Festa de la vellesa. Confe-
rència a càrrec del Dr. Josep Maria 
Guanyabens, president d’Aules Sènior 
de Mataró.
Dimarts 30 setembre l 19h l Sala 
d’Actes de la Fundació Iluro (C. Santa 
Teresa, 61. Mataró) 

Espai patrocinat per

‘La bella adormida’
Marc Abril dirigeix aquesta adaptació 
del clàssic de Charles Perrault amb 
moltes novetats a l’apartat tècnic.
Dies 27 i 28 setembre l 18:30h l Sala 
Cabanyes (La Riera, 110. Mataró) l 
Preu: 12€. També dies: 4 i 5 d’octu-
bre.

Hora del conte en col·laboració de 
la Colla Castellera Capgrossos de 
Mataró. Narració del conte a càrrec 
de Mercè Reixach. En acabar, visita 
guiada al local dels castellers i un 
taller de castells.

HORA DEL CONTE ESPECIAL

“I quin és el meu lloc?”

Dimecres 1 d’octubre l 18h l 
Biblioteca Pública Antoni Comas (C. 
Prat de la Riba, 110. Mataró)

DANSA

Comença la nova temporada estable de 
teatre amb un espectacle de dansa de 
la Camut Band. Recrea el món màgic 
dels ballarins que fan sons i música 
amb els peus mentre ballen. 

Sonoritats. Tap Dance & 
Rhythm of Sounds

Dissabte 27 setembre l 21h l Teatre 
Monumental (La Riera, 169. Mataró) l 
Platea: 21€. Amfi teatre: 17€.
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Cicle ‘Paraules de dones’
Xerrada “Idees bàsiques i jurídiques 
pel dia a dia”, a càrrec de Susana 
Sánchez (advocada). Organitzat per: 
Associació l’Hora Violeta.
Dijous 2 d’octubre l 19h l Casal l’Ali-
ança (C. Bonaire, 25. Mataró). Preu: 
Sòcies: gratuït. No sòcies: 3€.

Tardor Literària: “Victus”
Amb la presencia de l’autor del llibre, 
l’escriptor Albert Sánchez Pinyol.
Dijous 2 d’octubre l 20h l Saló de 
Pedra (c/ Ramon Par, 1. Argentona)

VARIS

3a Setmana Fotogràfi ca 
Masterclass sobre retrat a càrrec del 
fotògraf Siqui Sánchez.
Dimarts 30 setembre l De 19 a 22h l 
Estudi 2d (C. Catalunya, 24, Mataró)
Jornada de portes obertes d’estudis de 
l’AFPM: Abril Bodas (Rda. Ramon Tur-
ró, 16) - Raquel Romero (C. Carreró, 
31, 1r) - Estudi 2d (C. Catalunya, 24) 
- PHOTO Ferran Barjuan (C/ Argento-
na, 11 1r 2a) - Upuntquatre (C. Sant 
Benet 17, 1r pis)
Divendres 3 octubre l De 16 a 19h
Conferencia a càrrec del fotògraf de 
moda Miquel Arnal.
Divendres 3 octubre l 19:30h l Estudi 
2d (C. Catalunya, 24. Mataró)
2n Ral·li Fotogràfi c AFPM.
Diumenge 5 d’octubre l De 9 a 14h l 
El Públic (C. d’en Xammar, 6. Mataró)

CURSOS

Cursos Taller d’Idees
Tallers integradors, per a persones 
amb i sense discapacitat. Artteràpia, 

Moviment expressiu, Circ, Tribukada 
(grup de percussió), El cos com a ins-
trument, Creacions artístiques, Cuina 
creativa i Parlem de Cinema.
Informació: tallerdidees@tallerdidees.
org o tel. 687.270.897 l Preu cursos: 
40€ al trimestre.

Curs de ceràmica 
Inici del curs: 2 d’octubre. Tallers per 
a adults i infants. 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. 

FESTES I FIRES

Festa del cel
DISSABTE 27: 20h, Xarangues i 
animacions: Cercaviles animades pels 
carrers i places del centre històric.
DIUMENGE 28: D’11 a 14h a les 
Platges de Mataró, Exhibició aèria.
De 15 a 17h al Passeig marítim, 
Xarangues. De 17 a 19h al Passeig del 
Callao, Espectacle del Club Súper 3. 
Dies 27 i 28 setembre l Mataró

III Trobada de Percussió de 
Foc
Trobada de colles de percussió que for-
men part de colles de foc, ja sigui de 
diables o de bestiari de foc. Organitza: 
Diables d’Argentona.
Dissabte 27 octubre l 18h l Sortida: 
Plaça Nova fi ns a l’Escola Bernat de 
Riudemeia (Argentona)

Fira del Col·leccionisme
Punt de trobada de col·leccionistes i 
particulars.
Diumenge 28 setembre l De 9 a 14h l 
Riera, davant del C.C. Calisay (Arenys 
de Mar)

RUTES I VISITES

La Casa Coll i Regàs
Visita audioguiada a l’edifi ci modernis-
ta creat per l’arquitecte mataroní Josep 
Puig i Cadafalch el 1898. 
Dissabte 27 setembre l 10,30h l 
Casa Coll i Regàs. Fundació Iluro (c/ 
Argentona, 55)

El campanar i l’orgue de 
Santa Maria
Visites comentades, en el marc de les 
Jornades Europees de Patrimoni. 
Dissabte 27 setembre l D’11 a 13h i 
de 17 a 19h (grups reduïts cada mitja 
hora) l Basílica Santa Maria (Mataró) l 
Inscripcions: 93.758.26.98.

Visita guiada a la Vil·la 
romana de Torre Llauder
Restes d’una de les vil·les senyorials 
del territori de la Iluro romana.
Dissabte 27 setembre l 12h l Clos 
Arqueològic de Torre Llauder l Gratuïta

El Modernisme a Mataró
Ruta guiada per conèixer els principals 
arquitectes de l’època, en especial 
Josep Puig i Cadafalch.
Diumenge 28 setembre l 11h l Des de 
l’Ajuntament (Mataró)

Passejada per l’Arenys 
Modernista
Jornades Europees del Patrimoni.
Diumenge 28 setembre l 11h l Centre 
Cultural Calisay (Arenys de Mar) l Ins-
cripció: museus@arenysdemar.cat
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Obertura del curs. SOCIOLOGIA: “El 
gran desafi ament. Una tardor per fer 
història”, conferència a càrrec de Salva-
dor Cardús, professor de sociologia de 
la UAB. Al acabar, concert.

CONFERÈNCIA

Aules Sènior d’extensió 
universitària de Mataró 

Dimecres 1 d’octubre l 17h l Foment 
Mataroní (c/ Nou, 11. Mataró). 1r 
trimestre. Acte exclusiu per a socis.

RUTA GUIADA

Amb motiu de la celebració del 
Tricentenari dels fets de 1714, la ruta 
proposa un recorregut pels espais 
més signifi catius de l’època ubicats al 
centre de la ciutat, una etapa històrica 
determinant per a la localitat.

Ruta Mataró 1714

Dies 27 i 28 de setembre l 18h l 
Sortida: des de la Plaça de Santa 
Maria (Mataró)
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parlem de...

... Col·lectiva Sant Lluc 2014

L’Ateneu de la Fundació Iluro pre-
senta en les plantes 1 i 2, del 18 
de setembre al 2 de novembre de 
2014, l’exposició Col·lectiva Sant 
Lluc 2014. Aquest certamen arri-

ÀLVAR SÁEZ I PUIG
HISTORIADOR DE L’ART I 
GESTOR CULTURAL

ba a la seva 68a edició.
L’Associació Sant Lluc se 

suma amb aquesta mostra 
a la iniciativa “Mataró, ciu-
tat de valors” i s’adhereix al 
valor de la identitat corres-
ponent al mes de setembre.

Enguany són destacables 
com a canvis la proposta 
d’un tema obligatori: el de 
la identitat, no hi ha artis-
ta convidat, no hi ha jurat, 

la participació és oberta i no hi 
ha una selecció d’artistes joves.

Amb aquest format hom pot pen-
sar que la proposta fa un gir respecte 
altres iniciatives anteriors. És bo, 
però, analitzar diversos aspectes per 
fer-nos una idea d’on s’ha arribat.

En el cas dels artistes anomenats 

“primeres espasses”, mataronins o 
maresmencs,  la presència és nul·la o 
quasi nul·la. La majoria han optat per 
no presentar obra en aquesta edició.

El fet de convertir-se en participa-
ció oberta, sense cap mena de sedàs, 
ha produït de cap a peus una exposició 
de caràcter popular però mancada, 
en la majoria de casos, de rigor artístic.

L’aire fresc que pot tenir la mateixa, 
si ho comparem amb formats ante-
riors, és veure certes “cares noves”. 
La majoria d’elles, però, no estarien 
en circuits artístics convencionals.

És  d ’ag ra i r  e l  t r eba l l  de 
l’Associació Sant Lluc per l’Art en 
la seva lluita per què l’art sigui 
proper, participatiu, ciutadà, etc., 
tot i els riscos que aquest fet pot 
comportar.   
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exposicionsexposicions

“Dibuixos empresonats”
Dibuixos i escultures de Iago Vilamanyà.
Sala d’exposicions de La Presó (La Ri-
era, 117. Mataró) l Fins al 5 d’octubre. 

Can Palauet (C. d’en Palau, 32. 
Mataró). 
Exposició Skate Invaders.
Fins al 19 d’octubre.
Hic et Nunc. Sobre paradoxes demo-
cràtiques.
Fins al 5 de desembre.

Visions
A càrrec de Col·lectiva, equip docent 
de Digifoto.
Digifoto (Av. Maresme, 283. Mataró). 
Fins al 31 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. 

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.

Biblioteca Antoni Comas 
(C. Prat de la Riba, 110. Mataró).
“Capgrossos de Mataró, 18 anys”: 
Exposició fotogràfi ca.
Fins al 15 d’octubre.
El “domini màgic” de Joan Vinyoli  
Del 22 de setembre al 12 d’octubre.

Col·lecció Bassat. Quatre 
dècades, cinquanta 
artistes. 1940 - 1979
40 anys destacats en varietat, movi-
ments i troballes de tot l’art català.
Museu d’Art Contemporani- Nau Gaudí 
(c/ Cooperativa, 47. Mataró) l Fins al 
22 març. 

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

“Seny i rauxa a Les 
Santes” 
La Destil·leria Espai Cultural (Camí Ral, 
282. Mataró) l Fins al 7 d’octubre.

El Públic (C. d’en Xammar, 6. Mataró) 
l Inauguració: dijous 2 d’octubre a les 
20h. Fins el 25 d’octubre. 

EXPOSICIÓ AFPM

“Nu”

Dins de la 3a setmana fotogràfi ca, els 
membres de l’AFPM presenten una 
exposició col·lectiva entorn al treball del 
Nu, des de diversos enfocaments: l’ero-
tisme, la publicitat, nu artístic, dramàtic...

www.totmataro.cat/exposicions
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Col·lectiva Sant Lluc
Ateneu Fundació Iluro. La Riera, 92. 
Mataró. Fins al 2 de novembre.

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

Fons d’art de l’Associació 
Sala de l’Associació Sant Lluc - Casal 
Nova Aliança (c/ Bonaire, 25. Mataró) l 
Fins al 30 de setembre.

Original - Espai d’Artesans 
(Pl. Angel Guimerà, 4. Vilassar de Mar).
Àngels Salgado: Pintura Oli sobre Tela.
Bentramat: Fils, colors i trames.
Fins al 4 d’octubre. 

‘Mosaics mediterranis en 
evolució’
Exposició de Miquel Ortega.
Hotel Atenea Port (Passeig Marítim, 
324. Mataró) l Fins al 15 de maig.

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

Begemot Art Gallery (c/ Fray Luís 
de León, 24. Mataró) l Inauguració: 
divendres 31 maig a les 20h. Fins al 
20 de juny. 

EXPOSICIÓ JOAN POCH

“Les cares d’asterió”

Comprèn tot l’univers creatiu de 
Joan Poch: dibuix, pintura, escultura i 
ceràmica. Neix a partir de l’obsessió 
que l’autor sent per la mitologia grega i 
sobretot per la figura del Minotaure.

www.totmataro.cat/exposicions

núm. 1642
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Estudi AURUM interiorisme  
(C. Montserrat 33. Mataró).  
Fins al 31 d’octubre.

EXPOSICIÓ ESCULTURES

“Orgànica”

Exposició d’escultures de Gerard Ale-
jandro, amb la que l’artista es proposa 
investigar en les formes naturals a 
partir del treball amb materials nobles 
com la fusta o el marbre. 

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

‘Mites’
Pintura i escultura de Joan Poch.
Espai Cultural Can Bisa (C. Montser-
rat, 8. Vilassar de Mar. l Fins el 26 
d’octubre.

Colors, textures i 
emocions
Pintures acríliques de Gemma Vila Serra.

Sala d’Exposicions del CC Calisay (Ri-
era del Pare Fita, 31. Arenys de Mar) l 
Fins al 28 de setembre.

Mataró fa recerca sobre
el canvi climàtic 
Seguiment dades de l’estació meteoro-
lògica i mesurador del CO2 atmosfèric.
Can Serra. Museu de Mataró (El Carre-
ró, 17. Mataró). Exposició permanent.
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Associació de gent gran la 
Gatassa. Av. de La Gatassa, 25. 
Mataró. Telf: 93.757.87.30.
• Dissabte 30 de setembre a les 
17h: Actuació musical del Grup de 
Play-Back del casal. • Excursions: 
Diumenge 12 octubre: excursió 6 
dies a Penyiscola, hotel Papa Luna 
de 4 estrelles, 1a linea de mar. Preu 
per persona 289 euros. Dijous 20 
de novembre, excursió a la Costa 
Daurada. Sortida a les 8h. Gran buffet 
de Cambrils. Preu per persona: 37,50 
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 gent gran Jaume 
Terradas. c/ Argentona, 59. int. 
93.7579952. Mataró. 
Activitats del casal: • 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. 

Casal de gent gran de 
Cirera. Rda. Frederic Mistral, 3-5. 
Mataró.
• Ball, cada diumenge de 17 a 20h. • 
Català escrit i parlat (div.), Gimnàs-
tica (dilluns i dimecres), Informàtica 

(dilluns, dimarts, dimecres i dijous 
matí i tarda) Patchwork (divendres), 
Ioga (dilluns i dimecres), Ball en línia 
(dilluns), Country (dimecres) • Petanca 
(de dilluns a divendres). Ple i ratlla 
(dimarts tarda). Jocs de taula: billar, 
cartes, domino (cada dia).

UDP. Casal de gent gran 
Les Santes-Escorxador. 
c/ Floridablanca, 118. Mataró. Telf: 
93.790.36.72. 
• 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 (Dilluns, dimarts, dimecres i 
divendres). • Art Floral (Divendres). • 
Bingo (Dijous). • Ping-pong (Dimarts i 
divendres matí). • Informàtica (dilluns, 
dimarts i divendres). • Jocs de taula.

Casal gent gran de l’Havana. 
Camí Ral, 163. Mataró. 93.169.67.47. 
• Activitats matins: Gimnàstica de 
Manteniment. Gimnàstica Passiva. In-
ternet. 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.  

gent grangent gran
www.totmataro.cat/gentgran

NÚM. 1642
DEL 26 DE SETEMBRE AL 2 D’OCTUBRE DE 2014

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, hava-
neres, taller memòria, tai-txi, ioga, 
anglès i relaxació. Informàtica: power-
point, photoshop i imatge digital. • 
Petanca i jocs de taula.

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.

 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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  S’ENLAIREN GUANYANT
 L’ Auto Net&Oil Boet Mataró comença la 

lliga amb un triomf davant el Granollers
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Sergi Homs
El pivot mataroní va debutar 
amb victòria amb el Boet i 
amb 16 punts va ser el màxim 
anotador del seu equip.

CN Mataró La Sirena
La Sirena va signar amb el Cen-
tre Natació Mataró la renovació 
del patrocini del primer equip 
femení de waterpolo.

 AGENDA STAFF    EL TOT ESPORT

REDACTOR EN CAP DEL TOT ESPORT

JOSEP GOMÀ

El divendres passat vaig tenir la sort 
de presenciar el primer partit de l’OK 
Lliga 14-15, que es va jugar al Pavelló 
Jaume Parera, entre el CH Mataró, que 
estrenava patrocinador (Mis Ibérica), i 
tot un històric com és el Reus Deportiu, 
en un partit que em portava records, 
ja que quan era petit havia viscut un 
partit de semifi nals de Copa d’Europa 
entre l’Esport Ciclista Mataró (prece-
dent de l’actual CH Mataró) i el mateix 
equip reusenc. El 10 de març de 1968 
la pista central del Velòdrom, alesho-
res coberta, va viure un partit dramàtic. 
L’equip mataroní tenia la lliga pràc-
ticament a la mà, ja que eren líders, 
després d’haver guanyat a Reus per 2-3 
i haver guanyat a casa per 3-0. Però a 
la Copa d’Europa a Reus es va viure un 
ambient terrorífi c i els locals van guan-
yar per 3-1. La pista reusenca va ser 
clausurada per un any... però el resultat 
no es va tocar. A la tornada a Mataró 
l’ambient també va ser indescriptible 
amb unes grades plenes de gom a gom, 

amb més de dues mil persones. A la 
segona part va haver-hi una “tangana” a 
la pista i l’àrbitre va suspendre el matx, 
que es va jugar a porta tancada al Palau 
de Barcelona, tot i que a les grades no 
havia passat res, i l’EC Mataró només 
va poder guanyar per 1-0.

Ara s’ha pogut viure un partit vibrant, 
amb total esportivitat, i en el qual un 
equip jove com el mataroní, acabat 
d’ascendir, va plantar cara a un dels fa-
vorits i el va fer patir fi ns al fi nal, enmig 
de l’entusiasme d’una graderia que feia 
molt bon aspecte. El ritme de joc és 
trepidant i la veritat és que val la pena 
viure-ho en directe, ja que l’hoquei pa-
tins, igual que altres esports de pista, 
viscuts de prop guanyen moltíssim. Esta-
ria bé que els afeccionats mataronins a 
l’esport s’hi acostessin aquesta tempora-
da per veure la millor lliga del món, d’un 
esport tan nostre com és aquest, i en 
el qual de ben segur podríem obtenir el 
títol mundial si arriba el moment en què 
Catalunya pugui tenir selecció pròpia. 

Espectacular retorn de la millor lliga de món
    Un Mataró- Reus que portava records i deixa esperança

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

HANDBOL
1A ESTATAL.  JOVENTUT MATARÓ - SANT ESTEVE 

SESROVIRES. Dissabte a les 18h al Pavelló 
Teresa Maria Roca.

FUTBOL
SEGONA CATALANA. CIRERA - LLOREDA. Dissabte 
a les 16:30h al Municipal Cirera.

FUTSAL
TERCERA DIVISIÓ. FUTSAL ALIANÇA MATARÓ - 

RACING PINEDA. Diumenge a les 10:45h al 
Pavelló Teresa Maria Roca.

FUTBOL
SEGONA CATALANA. CE MATARÓ - EQUIPO JA. 

Diumenge a les 17h al Camp del Centenari.

BÀSQUET
COPA CATALUNYA. PLATGES - ARTÉS. Diumenge 
a les 18:30h al Palau Josep Mora.

FUTBOL
TERCERA CATALANA. MATARONESA - LIVERPOOL. 

Dissabte a les 17h al Municipal del Camí del 
Mig.

FORA

HOQUEI
OK LLIGA. LICEO -  MIS IBERICA CH MATARÓ. 

Dissabte a les 19h a La Corunya

BÀSQUET
COPA CATALUNYA MASCULINA. ONYAR - AE BOET 

MATARÓ. Dissabte a les 18h a Onyar.

BÀSQUET
COPA CATALUNYA FEMENINA.  ARENYS - PLATGES. 

Diumenge a les 12:45h a Arenys.

WATERPOLO
SUPECOPA FEMENINA. CN SABADELL - CN MATA-

RÓ LA SIRENA. Dissabte a les 18h a la piscina 
del CN Sant Andreu.
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1A JORNADA 21 SETEMBRE

Ceset - Castellar. . . . . . . . .84-78
Sabadell - Cerdanyola . . . .77-80
Barberà - Onyar . . . . . . . . .71-53
BOET - Granollers . . . . . . .72-59
Sant Cugat - PLATGES . . 78-76
Artés - Vic . . . . . . . . . . . . . . .83-87
Manresa - MASNOU . . . . .50-56
Mollet - ARGENTONA . . .66-62

CLASSIFICACIÓ. Barberà, BOET 
MATARÓ, MASNOU, Ceset, Vic, 
Mollet, Cerdanyola i Sant Cugat 
2; PLATGES MATARÓ, Natació 
Sabadell, Artés, ARGENTONA, 
La Salle Manresa, Castellar, 
Granollers i Onyar 1

2A JORNADA 28 SETEMBRE

PLATGES - Artés
Onyar - BOET

El Platges vol la primera
Diumenge a les 18:30 hores el 
Platges de Mataró buscarà la 
primera victòria de la temporada 
davant l’Artés, un equip que va 
perdre a casa a la primera jor-
nada de lliga. El Boet per la seva 
part juga dissabte a les 18 hores 
a la pista de l’Onyar, els gironins 
són nous a la categoria i en 
teoria són un rival assequible. 

1A JORNADA 21 SETEMBRE

Lima Horta - Sese . . . . . . .65-52
Lleida - ARENYS . . . . . . . .49-54
PLATGES - Reus . . . . . . . . 74-30
Gramenet - Reus Ploms . .66-63
Cerdanyola - Barna . . . . . .79-52

CLASSIFICACIÓ. PLATGES, 
Cerdanyola, ARENYS, Lima 
Horta i Gramenet 2; Sese, Reus 
Ploms, LLeida, Grup Barna i 
Reus Deportiu 1.

2A JORNADA 28 SETEMBRE

ARENYS - PLATGES

Diumenge a les 12:45 hores el 
Platges de Mataró juga el derbi 
maresmenc de la categoria a la 
pista de l’Arenys, un equip que 
també ve de guanyar. 

Comencen amb bon peuComencen amb bon peuComencen amb bon peuComencen amb bon peu

El Platges perd després de dues pròrrogues

BOET. Carles Canals (8), Quim Franch (7), Marc Her-
moso (12), Sergi Homs (16), Joan Navarro (8) cinc 
inicial; Guillem Fernàndez (2), Marc Arnau (3), Jordi 
Belzunces, Marc Rubio (12), Marc Forcada, Albert 
Llanos, Joan Carceller (4).                 

L’Auto Net&Oil Boet Mataró va presentar les 
seves credencials per ser un dels equips forts 
de Copa Catalunya aquesta temporada, guanyant 
72-59 el Granollers en el primer partit de lliga.

COPA CATALUNYA MASCULINA

BÀSQUET    COPA CAT.

COPA CATALUNYA FEM

CRÒNICA REDACCIÓ

L’Auto Net&oil Boet Mataró inicia la 
Copa Catalunya amb una victòria 
contundent

L’equip entrenat per Alberto Peña s’ha re-
forçat aquest estiu a consciència amb jugadors 
amb experiència a Copa  i EBA com  Homs i 
Forcada i aspira a repetir l’èxit de la campanya 
passada quan va disputar les fases d’ascens. 

Presentació de la nova equipació
Divendres passat a la botiga 24Segons es va fer 
la presentació de la nova equipació que lluiran 
aquesta temporada el sènior masculí i el sènior 
femení del Boet Mataró. L’indumentària que 
és marca Spalding compta amb la presència 
del principal patrocinador de l’entitat taronja, 
Auto Net&Oil i la dels altres patrocinadors 
d’enguany com són Sp9rthouse, Dori-Dori i la 
botiga 24Segons.  

BOET. Jordi Serra (3), Rafa Prats (9), Nacho Ariño 
(10), Eric Mañés (25), Marc Coll (9) cinc inicial; Sergi 
Ventura (1), Ibe Oji (6), David Romero (10), Ferran 
Tardio, Puig, Cuixart (7).

MARCADOR. 16-17, 34-26, 47-41, 65-65, 73-73, 
78-76..

El masculí del Platges de Mataró va començar 
la lliga perdent 78-76 a la pista del Sant Cugat, 

El Boet pinta 
molt bé

El Platges líder

un dels equips que estan cridats a lluitar per 
l’ascens a Lliga EBA. L’equip entrenat per Joan 
González va caure en una de les places més 
complicades del campionat, en un partit que va 
necessitar de dues pròrrogues per decantar-se 
del costat dels locals. 

El local Roger Guardia va anotar la cistella 
de la victòria en el darrer segon. Justament 
abans, Eric Mañés, que havia forçat la primera 
pròrroga, va errar dos tirs lliures que haurien 
pogut donar dos punts d’avantatge al conjunt 
mataroní.   

Molt bona imatge tot i la derrota 
del conjunt de Joan González 

CB SANT 
CUGAT

PLATGES 
MATARÓ78 76

Inici pletòric del femení
COPA CATALUNYA FEMENINA

PLATGES. Helena Esteve (8), Sandra López, Carol 
del Santo (4), Núria Talavera (5), Teresa Gómez (7) 
cinc inicial; Laia Rubio (7), Laura Rovira (8), Esther 
Murat (2), Janita Badon (20), Katherine Madison (7), 
Monica Kosior (6).

MARCADOR. 16-6, 31-11, 51-16, 74-30. 

El femení del Platges de Mataró ha començat 
amb bon peu el seu camí per la Copa Catalunya 

després de derrotar a casa el Reus Deportiu 
74-30. Les mataronines es van mostrar molt 
superiors i es van desfer d’un rival que només 
va competir fi ns al segon període. La nord-
americana Janita Badon, un dels fitxatges 
d’aquest estiu, autora de 20 punts va ser la 
màxima anotadora de l’equip groc. 

Després d’aquesta victòria tan sobrada, 
el conjunt entrenat per Adrià Castejón és el 
primer líder del grup 2 de Copa Catalunya 
Femenina. Aquesta setmana les mataronines 
jugaran el derbi maresmenc de la categoria a 
la pista de l’Arenys Bàsquet.    

El Platges de Mataró és el  
primer líder de la categoria

PLATGES 
MATARÓ

REUS  
DEPORTIU74 30

AUTO NET& 
OIL BOET

CB 
GRANOLLERS72 59
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1A JORNADA 21 SETEMBRE

Manlleu - Tordera . . . . . . . . . . 5-1
Voltregà - Lleida . . . . . . . . . . . 4-4
Vilafranca - Alcoi  . . . . . . . . . . 6-1
Calafell - Igualada . . . . . . . . . 3-2
CH MATARÓ - Reus . . . . . . . 3-5
Noia - Liceo . . . . . . . . . . . . . . . 3-2
Cerceda - Vic . . . . . . . . . . . . . . 2-2

1A JORNADA 25 SETEMBRE

Vendrell - FC Barcelona

CLASSIFICACIÓ. Vilafranca, Man-
lleu, Reus de Deportiu, Calafell i 
Noia 3; Voltregà, Lleida, Cerceda 
i Vic 1; Vendrell, FC Barcelona, 
Igualada, Liceo, CH MATARÓ, 
Tordera i Alcoi 0.

2A JORNADA 28 SETEMBRE

Tordera - Cerceda
Lleida - Manlleu
Alcoi - Voltregà
Igualada - Vilafranca
FC Barcelona - Calafel
Reus Deportiu - Vendrell
Liceo - CH MATARÓ
Vic - Noia

Visiten un pista maleïda
Després de plantar cara al 
Reus en el primer partit de la 
temporada, aquesta setmana 
toca un dels desplaçaments 
més complicats, a la pista del 
Liceo. El CH Mataró només hi 
ha puntuat un cop, curiosa-
ment la temporada del darrer 
descens, quan van jugar-hi 
Roger Fernàndez, Jordi Bartrés, 
Casanovas, Roca, Formatjé, 
Puig i Figa, que va ser l’autor 
de l’empat en el darrer minut.  
El partit es jugarà dissabte a 
les 19 hores.  

Antecedents
2008-09 Liceo- Mataró 1-1
2007-08 Liceo- Mataró 4-1
2006-07 Liceo- Mataró 7-1
2001-02 Liceo- Mataró 6-3
1999-00 Liceo- Mataró 9-3
1998-98 Liceo- Mataró 6-2 
1997-98 Liceo- Mataró 8-0
1995-96 Liceo- Mataró 6-4.  

Derrota en un gran retorn a OK Lliga Derrota en un gran retorn a OK Lliga 

CH MATARÓ. Jordi Esteve, Aniol Mangas, Marc Pove-
dano (2), Eric Florenza, Eric Serra, Martí Casas (1), 
Marc Oliana, Adrià Aceituno (ps).

REUS DEPORTIU.  Roger Molina, Rubio (1), Pujol, 
Salvat (1), Costa, Platero, Selva (3), Coy, Torné, 
Velasco (ps).

GOLS. 5’ CASAS (1-0); 8’ Salvat (1-1); 34’ Selva (1-2), 
40’ Rubio (1-3); 43’ Selva (1-4); 47’ POVEDANO (2-
4); 49’ POVEDANO (3-4); 50’ Selva (4-5).

El CH Mataró, que a més estrenava a Mis Ibè-
rica (empresa dedicada a l’odontologia) com 
a patrocinador, va fer divendres passat el seu 
retorn a l’OK Lliga i, tot i haver perdut, va donar 
una molt bona imatge davant el Reus Deportiu, 
un equip que la temporada passada va acabar 
quart de l’OK Lliga.

Només es portava un minut i mig quan Martí 
Casas ja va veure la targeta blava per moure la 
porteria, però Selva va enviar el seu xut al pal. 
L’equip local va quedar ja dos minuts en infe-

OK LLIGA

HOQUEI   
OK LLIGA

CRÒNICA REDACCIÓ

El Mis Iberica CH Mataró va plantar 
cara, però va acabar cedint davant el 
potencial del Reus Deportiu

rioritat i el Reus es va llançar desaforadament 
a l’atac, però va topar amb un Jordi Esteve 
sensacional sota pals. I només recuperar tots 
els efectius, Martí Casas va transformar una 
falta directa en el primer gol del partit i de 
l’OK Lliga 14-15. Però tres minuts més tard, 
Salvat feia la igualada.

A la represa tot continuava igual, amb 
gran intensitat a la pista i fi ns i tot amb més 
ocasions per a l’equip local, però va sorgir la 
fi gura de Jepi Selva, tot un campió del món 
del 2013 amb la selecció espanyola, per 
trencar el partit. Es va carregar el seu equip a 
l’esquena, i amb dos grans gols i un altre de 
Rubio de penal al mig, van fer pujar l’1-4 al 
marcador quan només quedaven set minuts. 
Tot semblava decidit... 

Però a l’hoquei patins no es pot cantar vic-
tòria fi ns al fi nal i Marc Povedano, el fi txatge 
estrella de la temporada, va reduir diferències 
de penal quan faltaven tres minuts, i quan 
faltava un minut es va treure un xutàs impo-
nent que signifi cava el 3-4. Ara tot semblava 
possible encara... Però una certa precipitació, 
possiblement lògica, en l’equip groc, va fer que 
en una contra hi hagués una altra falta directa 
que Selva va convertir en el 3-5 defi nitiu.  

El Vilafranca 
primer líder

MIS IBERICA 
CH MATARÓ

REUS 
DEPORTIU3 5

El femení inicia la Copa Penedès amb victòria

CH MATARÓ. Erika Arellano (portera), Xantal Piqué, 
Ona Castellví, Carla Fontdeglòria, Marta Soler, Júlia 
Canal, Laura Manzanares, Clara Ràfols, Andrea Parra, 
Ariadna Escalas (portera).

Les noies d’Oriol Feliu van començar amb bon 
peu aquesta competició en imposar-se a un 
Girona que va jugar amb tan sols cinc jugadores. 

Bon inici de competició de 
l’equip entrenat per Oriol Feliu El primer gol no va arribar fi ns a deu segons 

pel descans, quan Marta Soler marcava de falta 
directa. A la represa les gironines van remun-
tar, posant-se 1-2, però les locals van saber 
tenir paciència i amb tres gols en els darrers 
sis minuts –dos de Carla Fontdeglòria i un de 
Júlia Canal– van capgirar de nou el marcador, 
imposant-se fi nalment per 4-2. 

Fins al 4 d’octubre no jugaran el segon 
partit d’aquesta competició, ja que és un grup 
de cinc equips, i l’OK LLiga no comença fi ns 
al dia 8 de novembre.  

CH     
MATARÓ

CH        
GIRONA4 2

OK LLIGA
CRÒNICA REDACCIÓ
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HOQUEI   
OK LLIGA

3A JORNADA (14 SETEMBRE)
Lloreda - SJ Montcada . . . . . 2-0
Equipo Ja - UD CIRERA . . . 1-3
Ripollet - CE MATARÓ . . . . . 0-3 
Llefi à - Carmelo . . . . . . . . . . . 1-0
Singuerlín - Canyelles  . . . . . 2-3
SANT POL - Catalònia  . . . . 4-1
Guineueta - Sarrià . . . . . . . . . 1-1
Catalana - D.Batlló . . . . . . . . . 0-0
PREMIA MAR-Ol.Can Fatjó 0-1

CLASSIFICACIÓ. CE MATARÓ, 9 
Olímpic Can Fatjó 7; PREMIÀ 
MAR, Ripollet 6; Sarrià, Gui-
neueta, SANT POL, Canyelles  
5; Llefià, CIRERA, Lloreda 4; 
Catalònia, SJ Montcada,  Sin-
guerlín 3; Carmelo, Dinàmic 
Batlló, Catalana, Equipo Ja, 1.

4A JORNADA (28 SETEMBRE)
CE MATARÓ - Equipo Ja (17 h)
CIRERA - Lloreda (Diss. 16:30 h )

El líder rep el cuer
El CE Mataró, situat com a líder 
en solitari, rep el cuer, un Equipo 
Ja al qual el Cirera va derrotar al 
seu camp de forma relativament 
còmoda. De ben segur que José 
M. Polo ja s’encarregarà que 
els seus jugadors no estiguin 
excessivament confiats, però 
sembla perfectament possible 
que l’equip groc-i-negre sumi 
la seva quarta victòria conse-
cutiva. La temporada passada 
la victòria va ser local per 3-0.
El Cirera, per la seva part, rep 
el dissabte l’equip badaloní del 
Lloreda, davant el qual buscarà 
una victòria a casa que tant li 
costa aconseguir. La temporada 
passada el Lloreda va ser una 
víctima caient per 6-1.  

Un gran pas endavant Un gran pas endavant 

Primera victòria de la temporada 

CE MATARO EF.  Pol Andiñach, Willy, Koke, Antonio 
Pérez, Isma Aguilar, Parri, Fiti, Cristian (Dídac 82’), 
Bustos (Sergio Sànchez 66’), Landi (Marc Ariño 75’) 
i Marc Aranyó (Uri Martínez 59’).

GOLS. 8’ ISMA AGUILAR (0-1); 43’ LANDI (0-2); 
90+1’ MARC ARIÑO (0-3).

El CE Mataró va donar una altra mostra del 
que pot fer aquesta temporada, derrotant el 
Ripollet, fi ns ara líder, per un contundent 0-3 i 
col·locant-se líder en solitari.

Un Mataró pràctic i resolutiu
Tot i el resultat els afeccionats locals no poden 
estar descontents amb el seu equip, perquè el 
Ripollet va demostrar ser un bon equip que va 
portar el pes del partit però es va trobar al davant 
un equip groc-i-negre molt pràctic, molt ordenat 

SEGONA CATALANA

SEGONA CATALANA

FUTBOL    
SEGONA CATALANA

CRÒNICA REDACCIO

El CE Mataró va demostrar molt 
d’ofi ci i fent un partit pràctic i efectiu 
es posa líder solitari 

El Cirera es va mostrar 
clarament superior

al darrere i al centre del camp i que al davant 
va aprofi tar molt bé quasi totes les ocasions 
de gol que va tenir. 

En la primera aproximació a l’àrea visitant 
i a la sortida d’un córner Isma Aguilar va 
rematar de cap de forma impecable el primer 
gol del partit.

A partir d’aquí l’equip de Polo va cedir la 
pilota al contrari i es va limitar a defensar al 
darrere, molt ben ordenat i amb un Pol segu-
ríssim en les rematades rivals i en les pilotes 
aèries. I quan ja s’acabava la primera part 
Landi, que està en estat de gràcia (4 gols en 
3 partits) va donar l’estocada gairebé resolent 
amb qualitat un u contra u davant el porter.

A la represa va continuar la mateixa tònica 
amb un Ripollet intentant jugar, i fent-ho força 
bé, però topant quasi sempre amb l’ordenada 
defensa groc-i-negre o amb Pol inspirat evitant 
un gol clar als 23’ d’aquest segon període. A 
partir d’aquí el centre del camp mataroní es 
va fer amo i el Mataró va disposar de bones 
ocasions al contraatac i ja en temps afegit Marc 
Ariño, que ja li feia falta per la seva moral, va 
marcar el tercer. 

UD CIRERA. Toni Rodríguez, Isaac Ramos, Miguel 
Fernàndez, Óscar Castillo, Rafael Auñón, Alberto 
Sànchez, Remo (Juan Garcia 88’), Augusto Cam-
pos, Ibu Baldeh, Aleix Tarrés “Peque” (Demba Traoré 
57’) i Joel Pérez (Pau Hernàndez 74’).

GOLS. 8’ ALEIX TARRÉS “PEQUE” (0-1); 25’ CAM-
POS (0-2); 83’ Lofti (1-2); 89’ CAMPOS  (1-3).

La UD Cirera es va aconseguir fer amb la seva 
primera victòria de la temporada al camp de 
l’Equipo Ja després de superar-lo amb certa 
comoditat pel resultat d’1-3, i fent-se així amb 
tres valuosos punts que ja li permeten sortir 
de la zona de descens. L’equip de Morillo que 
havia deixat entreveure alguns problemes el 

El Mataró és 
líder solitari

passat dissabte a casa davant el Ripollet, va 
demostrar al camp barceloní  que va a més. 

Va sortir molt mentalitzat en un camp 
d’ambient complicat i amb un gol molt matiner 
de Peque va obrir les esperances de poder 
sumar el primer triomf. 

Abans de la mitja hora de joc Augusto Cam-
pos ja havia fet el segon i amb aquest resultat 
es va arribar al descans.

A la represa l’equip local ho va intentar 
però la defensa cirerenca va estar molt segura 
i només va encaixar un gol quan el fi nal ja 
s’acostava. Aquest gol podia generar certa 
inquietud però Campos va tornar a trencar les 
esperances dels locals amb el tercer gol que 
sentenciava el partit i la victòria.

FC     
RIPOLLET

CE      
MATARÓ0 3

EQUIPO       
JA

UD       
CIRERA1 3

FUTBOL    
1A ESTATAL JUV.

Europa - CE MATARO . . . . . 2-1

El Mataró continua sense pun-
tuar després d’un calendari ini-
cial molt complicat i el dissabte 
a les 17:30 h buscaran la prime-
ra victòria davant l’Hospitalet 
que té 4 punts. 
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La Mataronesa continua imparable i 
després de guanyar 0-4 al camp del 
Llavaneres se situa com a co-líder de la 
3a Catalana, amb els mateixos punts i la 
mateixa diferència de gols que l’Alella, 
que n’ha fet un més i per això és líder.

De tota manera s’ha de dir que el 
resultat fi nal no refl ecteix en absolut el 
que es va veure el dissabte a la tarda en 
el municipal de Llavaneres. La primera 
part va ser dominada per l’equip local, 
però en el minut 43 Mosquera va fer el 
0-1 abans del descans.

La segona part va començar com la pri-
mera amb un Llavaneres que feia un pas 
cap endavant en les seves línies posant 
pressió en el seu atac i una Mataronesa 
amb un joc més de contenció, però els 
gols els va fer l’equip negre-vermell. En el 
minut 52 Demian remata una falta lateral 
treta per Navarro aconseguint el 0-2 i 
després, quan el Llavaneres ja jugava 
amb un home menys i havia reclamat un 
penal, van marcar Zakai Joel posant el 
0-4 fi nal.   

Golejada del Liverpool
El Liverpool va va golejar 7-1 l’Empenta i 
ja és cinquè a la classifi cació. La Llàntia 
va caure golejat 2-6 davant l’Arenys de 
Mar, mentre que el Juventus va perdre 1-2  
davant el Cabrera i encara no ha puntuat.

Jornada 3
LLÀNTIA - Arenys Mar . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-6
Pineda - Bufalà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3
JUVENTUS - Cabrera  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2
LIVERPOOL - Empenta . . . . . . . . . . . . . . . . 7-1
Llavaneres - MATARONESA. . . . . . . . . . . . 0-4
Cabrils - Tiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-1
Gramenet B - Turó Peira . . . . . . . . . . . . . . . 1-3
Argentona - Poble Nou. . . . . . . . . . . . . . . . . 4-2
Premià Dalt - Alella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0-2

CLASSIFICACIÓ. Alella, MATARONESA i 
Bufalà 9; Arenys de Mar 7; LIVERPOOL, 
Argentona, Cabrils i Turó Peira 6; Pineda, 
Cabrera i Llavaneres 4; Poble Nou i LLÀNTIA 
3; Gramenet B i Tiana 1; JUVENTUS, Premià 
Dalt i Empenta 0.

Llàntia i Liverpool també guanyen, 
mentre que el Juventus va tornar a 
perdre i encara no ha puntuat

FC 
LLAVANERES

UD MATA-
RONESA0 4

La Mataronesa continua 
imparable i ja porta tres 
de tres

FUTBOL
TERCERA CATALANA REDACCIÓ

Molinos i Rocafonda s’estrenen 
amb victòria
El passat cap de setmana va començar 
el grup V de Quarta Catalana on aquesta 
temporada hi haurà 8 equips mataronins, 
que són Molinos, Athletic Mataró, Juves-
port, Salesians, Valldemia, Pla d’en Boet, 
Iluro i Rocafonda.

Els dos equips de la ciutat que van 
iniciar el campionat amb victòria i en-
capçalen la classifi cació són el Molinos 
i el Rocafonda. Per diferència de gols el 
Santvicentí és el primer líder.

Jornada 1
Canet - MOLINOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-4
ATHLETIC - JUVESPORT. . . . . . . . . . . . . . 2-2
SALESIANS -VALLDEMIA . . . . . . . . . . . . susp
Susannenc - Sant Pol B . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1
Vilassar B - Llavaneres B . . . . . . . . . . . . . . . 2-1
Arenys - PLA d’en BOET . . . . . . . . . . . . . . . 0-0
Santvicentí - ILURO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-1
ROCAFONDA - Masnou B . . . . . . . . . . . . . 2-1

QUARTA CATALANA
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PLATO: 140X70
TEXTURA: Pizarra
COLORES: Blanco roto y negro
Antideslizante, Clase 3
Disponible en otras medidas

ANTES:

AHORA:
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264€

PLATO DE DUCHA SILEX

EN TODA LA GAMA

30% dto.

35% dto.

Del 25 de septiembre al 18 de octubre

2P GRESS ARGENTONA 1640_v2.indd   3 24/09/14   12:07



  

 tots ens superem tots ens superem tots ens superem
JUNTS
 tots ens superem tots ens superem

FEM
 tots ens superem tots ens superem tots ens superem

EL
 tots ens superem tots ens superem

CENTRE

REPTE 3
VULL FER
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DEL MAR

més informació a la secretaria del Centre i al web www.cnmataro.catmés informació a la secretaria del Centre i al web www.cnmataro.cat

I TU: TENS ALGUN REPTE?

fes-te ara SoCI o ABoNAT  
dEL CENTRE NATACIó mATARó:

SI véNS ABANS dEL 30 dE SETEmBRE

matrícula 
gratuïta!

PEL SETEMBRE 
PENSA UN REPTE!
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1A JORNADA 20 SETEMBRE

Granollers B-OAR Gràcia 35-27
Sarrià - S.Cugat . . . . . . . . . 26-23
Gavà - S.Joan Despí . . . . . 24-25
Vendrell - JOV.MATARÓ. . 25-33
Dominicos - S-Quirze . . . . 29-27
Stàdium - Montcada . . . . . 25-26
Sesrovires - Palautordera 33-30
Esplugues - S.Martí Adr. . . 21-31

CLASSIFICACIÓ. S. Martí Adria-
nenc, Granollers B, JOVENTUT 
MATARÓ, Sesrovires, Sarrià, 
Dominicos Zaragoza, Montcada, 
Sant Joan Despí 2;  Gavà, Stà-
dium Casablanca, Sant Cugat, 
Sant Cugat, Palautordera, Ven-
drell, OAR Gràcia, Esplugues 0.

2A JORNADA 27 SETEMBRE

JOV.MATARÓ - Sesrovires (18 h)

Busquen la segona
El dissabte en l’horari habi-
tual, al Poliesportiu Teresa 
M. Roca, el Joventut rebrà 
el Sant Esteve Sesrovires tot 
un clàssic de la categoria on 
hi juga des de fa més de 20 
anys de forma ininterrompuda. 
La temporada passada el re-
sultat va ser un ajustat 30-29, 
i el balanç general ens dóna 
4 victòries locals, 3 visitants i 
1 empat. 

Triomf del femení
Dissabte passat el femení del 
Joventut es va imposar en 
l’amistós jugat davant el Club 
Handbol Llavaneres. 

Inici esperançadorInici esperançadorInici esperançadorInici esperançador

JOVENTUT MATARÓ. Oriol Mas i Alberto Ruiz porters; 
Jan Bonamusa (4), Marc Martínez (1), Dani Aguilera 
(3), Marc Castilla (3), Oriol Vaqué, Guillem Fàbregas 
(2), Bernat Muñoz (8), Berenguer Chiva (2), Toni 
Busquets (4), Àlex Bosch (3), Bernat Bonamusa (1), 
Roc Segarra (2).

PARCIALS. 3-3, 5-4, 6-9, 9-9, 91-0, 10-14, 11-16 
descans; 13-19, 16-20, 19-21, 21-24, 22-28, 25-33.

El Joventut Handbol Mataró va iniciar la seva 
trajectòria 2014-15 a la 1a Estatal amb un 
ampli triomf per vuit gols de diferència a la 
sempre complicada pista del Vendrell.

L’equip que prepara Hèctor del Pino anava 
amb certa precaució per la baixa important de 
David Pedragosa i també perquè tenia un parell 
de jugadors més (Oriol Vaqué i Bernat Bonamu-
sa), amb molèsties, cosa que deixava la primera 
línia una mica coixa d’efectius.

Però a l’hora de la veritat la defensa va tre-
ballar molt bé, es va poder treure el contraatac i 
després d’uns inicis igualats (9-9 als 18 minuts) 
es va aconseguir obrir un bon forat i arribar al 
descans amb un comfortable avantatge de cinc 
gols (11-16), cosa que era vital per tal de poder 
encarar la segona part amb confi ança.

1A ESTATAL MASCULINA

HANDBOL    
1A DIV. ESTATAL MASC.

CRÒNICA REDACCIO

A la represa l’equip vendrellenc va intentar 
la remuntada i es va patir un petit ensurt quan 
es van posar a dos gols (19-21), però un temps 
mort va servir per asserenar l’equip mataroní 
que va tornar a treure el seu millor joc, i amb 
tres gols consecutius d’Àlex Bosch, dos d’ells 
en inferioritat, es va trencar la reacció local 
portant el marcador fi ns a un 21-27, que quan 
faltaven set minuts ja va deixar aixafats els 
ànims de l’equip tarragoní, que es va acabar 
rendint a la superioritat mataronina. Primer 
partit i primer triomf del nou Joventut Mataró 
d’Hèctor del Pino.

Això fa bona pinta
Ha començat una 1a Estatal que d’entrada fa 
molt bona pinta, amb un Joventut que de ben 
segur lluitarà a dalt, però a més amb quatre 
equips nous, els dos aragonesos i els dos 
catalans que han pujat (un dels quals, el Sant 
Joan Despí, ja ha començat guanyant a fora), 
i que no seran comparses.

El juvenil vol jugar a la Lliga Catalana
Aquest dissabte com a prèvia del primer partit 
a casa del sènior masculí (a les 16 h), al mateix 
pavelló Teresa Maria Roca, l’equip juvenil que 
entrena Juan Sànchez juga el partit d’anada de 
l’eliminatòria per entrar a Lliga Catalana contra 
l’Handbol Banyoles. L’endemà mateix es jugarà 
la tornada a la capital del Pla de l’Estany. 

ARXIU

El Sant Martí 
primer líder

HANDBOL 
VENDRELL

JOVENTUT 
MATARÓ 25 33

El Joventut va guanyar amb claredat a 
una pista que sol ser complicada
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El passat cap de setmana els dos equips 
del Centre Natació Mataró van jugar les 
semifi nals de la Copa Catalunya de water-
polo però no van poder entrar a la fi nal en 
caure davant l’Atlètic Barceloneta els nois 
i el CN Sant Andreu les noies.

El Quadis cau amb honor davant 
el campió d’Europa
A la competició masculina el Quadis du-
rant la setmana passada s’havia desfet del 
CE Mediterrani en derrotar-lo el dimarts 
a Barcelona per 9-13 i empatant a casa 
a 8 gols el dijous. El dissabte, com era 
previsible, va caure derrotat davant el 
Barceloneta per un honrós 12-9. A la 
fi nal el Barceloneta va superar el Sant 
Andreu als penals.

MEDITERRANI - QUADIS 9-13
CN MATARÓ. Michal Diakonow, Víctor Roqué, 

Àlex Codina, Marc Corbalán (2), Víctor 
Fernàndez (1), Edu Minguez, Pol Barbena 
(1), Pau Bach (1), Mehdi Marzouki (5), Pere 
Estrany (3), Pau Schnizler, Magí Salvà, Joan 
Muñoz.

PARCIALS. 4-6, 2-1, 2-4, 1-2.

El CN Mataró Quadis va donar el primer 
pas per jugar les semifi nals de la Copa 
Catalunya, després de guanyar 9-13 a la 
piscina del Mediterrani.

QUADIS- CE MEDITERRANI 8-8
CN MATARÓ QUADIS. Michal Diakonow Víctor 

Roque, Àlex Codina (2), Marc Corbalán (1), 
Víctor Fernández, Edu Mínguez, Pol Barbena, 
Pau Bach, Mehdi Marzouki (2), Pere Estrany 
(3), Pau Schnizler, Joan Muñoz.

PARCIALS. 2-3, 3-3, 2-2, 1-0.

Tot i que l’equip barceloní va prendre 
avantatge al primer quart no es va haver 
de patir excessivament gràcies als qua-
tre gols d’avantatge, que es van saber 
gestionar molt bé i en el darrer quart la 
defensa i porteria local es van mostrar 
impenetrables i amb un parcial d’1-0 es 
va igualar el matx.

BARCELONETA - QUADIS 12-9
ATLÈTIC BARCELONETA. Linares, Balazs 

Sziranyi (3), Montaño, Llovera (1), Español (2), 
Minguell (2), Roca (1), Tahull (1),  Ubovic, Fer-
nández (2), López-Escribano, Soler, Fandos.

CN MATARÓ QUADIS.  Michael Diakonow, 
Victor Roqués, Alex Codina (1), Marc Cor-
balan (1), Victor Fernández, Eduard Mínguez 
(1), Pol Barbena, Pau Bach, Mehdi Marzouki 
(1), Pere Estrany (1), Pau Schnizler, Daniel 
Juanola, Joan Muñoz

PARCIALS. 2-2, 5-3, 3-0, 2-4.

L’equip de Beto Fernàndez va aconseguir 
mantenir la igualtat durant el primer quart 
i bona part del segon, però en el tercer 
la màquinària marinera va funcionar a la 
perfecció i amb la seva poderosa defensa 
va deixar el Quadis a zero i amb un parcial 
de 3-0 va sentenciar el matx. En el darrer 
quart EL CNM  va maquillar el resultat

La Sirena amb baixes no pot 
amb un motivat Sant Andreu
A la competició femenina era més pro-
bable la presència de l’equip mataroní 
a la fi nal, tal com havia passat en les 
tres darreres edicions, però tampoc va 
poder ser, ja que l’equip de Florin Bonca 
va cedir davant d’un Sant Andreu molt 
motivat per 8-13. A la fi nal el Sabadell es 
va imposar per 13-6 al CN Sant Andreu.

LA SIRENA - S. ANDREU 8-13
CN MATARÓ LA SIRENA. Amy Carlson, Alyssa 

Turza, Aina Bonamusa (1), Júlia Nieto, Ona 
Meseguer (2), Júlia Soler, Clara Cambray (1), 
Ciara Gibson (3), Alba Bonamusa (1), Zoila 
Quesada, Jennifer Lorente.

PARCIALS. 1-4, 2-1, 3-6, 2-2

En la reedició de les semifi nals de la tem-
porada passada de la lliga i de la Copa del 
Rei, en les quals havia guanyat el CN La 
Sirena, l’equip andreuenc va sortir molt 
mentalitzat per tal de donar la sorpresa, 
davant un equip mataroní que patia 
baixes sensibles i que va semblar encara 
mancat de rodatge, i al fi nal del primer 
quart l’equip barceloní ja dominava per 
1-4. A partir d’aquí les jugadores mataro-
nines ja van anar a remolc, i tot i que al 
descans s’havia reduït a un 3-5, gairebé 
mai es va veure possible la remuntada, 

Supercopa estatal
Aquest cap de setmana l’equip del CN 
Mataró La Sirena juga la Supercopa 
d’Espanya davant del potent CN Sabadell, 
que ha estat el triomfador de les cinc 
edicions que s’han disputat d’aquesta Su-
percopa. El partit es jugarà dissabte a les 
18 hores, a la piscina del CN Sant Andreu.

La Sirena ja té rivals a Europa
El CN Mataró La Sirena ja coneix els 
seus rivals per a la primera ronda de 
l’Europa League, la màxima competició 
continental, que es disputarà al mes de 
gener a Hongria. Els rivals són el Szen-
tes d’Hongria, els dos equips russos del 
Kirishi i l’Izmailovo de Moscou i el suís 
del Kreuzlingen.   

Els dos equips del Centre Natació Mataró
cauen a semifi nals de la Copa Catalunya

WATERPOLO
COPA CATALUNYA REDACCIÓ
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El Futsal Aliança Mataró 
s’estrena amb un valuós 
empat fora de casa 

FUTBOL SALA
TERCERA DIVISIÓ REDACCIÓ

FUTSAL. Paquito Parés, Cristian Sevilla (1), 
Josep Requena, Marc Caballeria, Carlos 
Villarin (1) cinc inicial; Eric Izquierdo (1), 
Cristian Villarin, Miki Rodríguez (1), Marcel 
Catà i Sergio Murillo.

El Futsal Aliança Mataró va començar la 
lliga empatant 4-4 a la pista del Ràpid de 
Santa Coloma de Gramenet, un rival que 
la temporada passada jugava a Segona B, 
i on de ben segur pocs equips puntuaran.

Els mataronins es van avançar primer 
en el minut 17’ de la primera part, gràcies 
a un gol d’Eric Izquierdo. Amb el resultat 
de 0 a 1 es va arribar al descans. A la 
represa Miki Rodríguez va fer el segon gol 
mataroní que semblava que encarrilava la 
victòria. Però els locals van reaccionar i 
van aconseguir dos gols en dos minuts i 
van empatar el partit.

Restaven cinc minuts per acabar el 
partit i el partit va embogir. Cristian 
Sevilla, després d’una gran acció indivi-
dual feia el 2 a 3, però només 10 segons 
després l’equip de Santa Coloma tornava 
a empatar de penal. Però encara hi havia 
temps per a més, primer es van avançar 
per primer cop en el partit els locals i ja 

R. SANTA 
COLOMA

FUTSAL 
ALIANÇA4 4

en el darrer minut de joc, amb el Futsal 
Mataró jugant amb porter jugador, Carlos 
Villarin va fer el defi nitiu 4-4.

D’aquesta manera el conjunt mataroní 
suma un valuós empat, en un partit que 
tenia controlat al minut 10’ de la segona 
part (0-2), però que tenia perdut en el 
darrer minut de partit. 

Diumenge debut a casa
Aquest diumenge, en horari poc habitual, 
a les 10:45 hores, l’equip vermell rebrà la 
visita del Racing Pineda que va començar 
la lliga amb derrota.  

CLASSIFICACIÓ. Lliçà d’Amunt, Barceloneta, 
Montsant i Cerdanyola 3; Vilassar Mar, Man-
lleu, Futsal Aliança Mataró, Parets, Ràpid 
Santa Coloma, Sant Joan Vilassar, Lloret i 
Pineda 1; Sagarra, Arenys de Munt, Ripollet 
B i Racing Pineda 0.

Victòria del Juvenil Nacional
Segon partit de lliga i segona victòria 
del Juvenil A del Futsal Mataró que 
competeix a la Divisió d’Honor Juvenil 
Nacional. Aquesta vegada l’equip entre-
nat per David Rivera va superar a casa 
6-5 al Cet 10 de Barcelona. Amb aquesta 
victòria, el conjunt mataroní és un dels 
quatre equips de la categoria que han 
guanyat els dos partits, els altres són FC 
Barcelona, Palma Mallorca i Montcada. 
Aquest diumenge a les 12:15 hores els 
mataronins rebran la visita del Natació 
Sabadell. 

CLASSIFICACIÓ. FC Barcelona, Montcada, 
Palma Mallorca i Futsal Mataró 6; La Unión 
i Salou 4; Marfi l i Jesus Maria 3; Les Corts, 
Alcoletge Lleida, Martorell, Bosco Rocafort, 
Natació Sabadell i Manresa 1; Cet 10 i 
Sicoris Lleida 0.

Clàudia Luna acaba 
tercera a la Triatló de 
Calafell

TRIATLÓ
LLIGA CATALANA REDACCIÓ

Diumenge passat la secció de triatló del 
CN Mataró va participar a la Triatló de 
Calafell, prova puntuable per a la Lliga 
Catalana de Triatló  2014, que va acabar 
amb la celebració d’aquesta prova. 

De l’actuació mataronina hem de 
destacar el 3r lloc absolut de Clàudia 
Luna, amb un temps d’1:03:20, registre 
que li va valer per emportar-se la victòria 
en categoria júnior.

En categoria masculina el millor triat-
leta del CN Mataró va ser Dani González 
que va acabar 8è (0:55:10). Van quedar 
també entre els cent primers Adrià Parra  
46è (0:59:40) i Marcel Aragonès 48è 
(0:59:41). Per equips el CN Mataró va 
acabar en 6a posició. 

Judit Zaragoza 3a a Menorca
També aquest diumenge, tres triatletes 
del CNM van participar a la Triatló Xtrem 
de Menorca. En aquesta prova hem 
de destacar el 3r lloc absolut de Judit 
Zaragoza amb un temps de 2:18:13. 
Marc Rovira va acabar 15è en categoria 
masculina amb un temps de 4:32:25, 
mentre que Joana Martínez, lesionada, 
no va acabar la prova. 

Lliga Nacional de Clubs
Ara, aquest proper cap de setmana, la 
secció de triatló del CN Mataró viatjarà 
fins a Santander per disputar la Lliga 
Nacional de Clubs. El conjunt mataroní 
té l’objectiu de mantenir els dos equips 
en la màxima categoria estatal. Hem de 
recordar que el CN Mataró és un dels pocs 
equips de tot l’estat que té el femení i el 
masculí a la categoria reina. 
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Aquest passat cap de setmana el Pa-
tinatge Artístic Mataró va organitzar el 
Campionat de Catalunya de patinatge 
artístic en categoria benjamí i aleví, en 
una competició on els patinadors locals 
van brillar pujant fi ns a tres cops al podi.  

Tres patinadors del Patinatge Artístic 
Mataró van quedar subcampions de Ca-
talunya, Sara Ortíz en categoria benjamí 
femení, Jordi Anfruns en categoria aleví 
masculí i Desiré González en categoria 
aleví femenina. 

A més Desiré González i Jordi Anfruns, 
gràcies al subcampionat assolit, van 
aconseguir la classificació pel proper 
Campionat d’Espanya que se celebrarà 
els dies 7 i 8 de novembre a Ripollet.  

Tres patinadors del 
Patinatge Artístic Mataró 
subcampions catalans

PATINATGE
CAMPIONAT DE CATALUNYA REDACCIÓ

Aquest dissabte a les 19 hores el sènior 
masculí del Club Volei Mataró, que milita 
a Primera Catalana, s’estrena a la lliga 
rebent la visita del Prat. Els mataronins 
enguany competeixen al grup B de 1a 
Catalana, i és que aquesta temporada 
s’ha canviat el model de competició i 
s’ha passat d’un grup únic de 16 equips 
a dos grups de 8. Un cop s’acabi aquesta 
primera fase, els quatre primers de cada 
grup lluitaran per l’ascens, mentre que 
els quatre últims de cada grup lluitaran 
per la permanència. 

Els rivals del CV Mataró en aquesta pri-
mera fase són; Manresa, Joves de Caldes, 
Olot, Blume, Prat, Arenys i Vòlei Monjos.

El femení juga a fora
El femení del CV Mataró que enguany 
jugarà a Segona Catalana després de 
perdre la màxima categoria catalana la 
temporada passada, s’estrena diumenge 
a les 13:30 hores a la pista del Sant 
Just. El conjunt mataroní té com a gran 
objectiu l’ascens i jugar l’any vinent a 
Primera Catalana.

Els rivals en aquesta primera fase de 
les mataronines són: Granollers Vallbona, 
CV Barça B, Volei Ametlla del Vallès, 
Gavà, Molins i Frederic Mistral. 

Setze equips federats
El vòlei a Mataró està creixent en els da-
rrers anys de la mà del Club Vòlei Mataró 
que enguany tindrà 16 equips competint 
a les competicions de la Federació Ca-
talana de Vòlei. Per primer cop l’entitat 
comptarà amb 6 sèniors, tres femenins 
A, B i C) i tres masculins (A, B i C).   

Els equips del CV 
Mataró comencen a 
competir

VOLEI
PRIMERA CATALANA REDACCIÓ

Exhibició i victòria 
d’Héctor Ruiz a la 
Marnaton de Cadaqués

NATACIÓ
AIGÜES OBERTES REDACCIÓ

Fa dues setmanes el nedador de llarga 
distància del Centre Natació Mataró, 
Héctor Ruiz, es va emportar la victòria 
en la prova d’aigües obertes Marnaton 
Cadaqués 2014. Un prova de 6,5 km que 
surt del Cap de Creus i que acaba a la 
platja de la bonica localitat de Cadaqués. 

Ruiz es va emportar la victòria amb un 
temps d’1:16:00 quedant per davant del 
campió del món de maratons aquàtiques, 
l’argentí Damián Blaum, que es va haver 
de conformar amb la segona plaça. 

Victòria per equips a Banyoles
Diumenge passat l’equip del CN Mataró 
de natació es va emportar la victòria per 
equips a la 71a Travessa a l’Estany de 
Banyoles. El conjunt mataroní va aconse-
guir aquest èxit gràcies a la gran actuació 
dels seus nedadors, acabant cinc d’ells 
entre els 10 primers. 

A nivell individual hem de destacar 
el segon lloc de Guillem Pujol, el 5è 
lloc d’Adriana González i el 6è d’Héctor 
Ruiz.  Per acabar, esmentar que el Cen-
tre Natació Mataró s’emporta la victòria 
per equips en aquesta mítica prova per 
segona vegada consecutiva, després del 
triomf de l’edició anterior. 

Rècord de metres a les 24 hores
El passat cap de setmana el CN Mataró 
va celebrar les seves tradicionals 24 
hores socials on es va aconseguir un nou 
rècord en la prova dels relleus 24 hores. 
I és que si l’any passat els participants 
van nedar 100.200 metres, aquest cop 
s’han superat i s’han nedat 104.200 
metres ininterromputs.   

JORDI ANFRUNS SUBCAMPIÓ ALEVÍ
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2014: Cada mes, un valor

Mataró, ciutat de valors

oCtubre

www.matarovalors.cat

Marià Ribas
el PersoNatGe històric del Mes

marià ribas va rebre les primeres lliçons de pin-

tura i dibuix del seu pare, qui, juntament amb 

rafel estrany i Ingasi mayol, van ser els seus 

mestres a l’escola nocturna d’arts i oficis. més 

tard va començar a treballar a la foneria i taller 

de maquinària de la casa Klein i després a les 

ordres de l’arquitecte municipal lluís Gallifa, 

fins que el 1919, el cap del servei d’arquitectura 

de l’ajuntament de barcelona, el mataroní Jo-

sep Goday, el va sol·licitar per treballar com a 

delineant. tot i que vivia del dibuix, la seva gran 

passió era l’arqueologia. 

Va començar a col·laborar en les excavacions 

arqueològiques que es realitzaven al casc antic 

de Barcelona i va treballar al Servei de 

Catalogació i Conservació de Monuments 

Històrics de la Diputació, institució on va gua-

nyar una plaça de dibuixant. Tot i ser un arque-

òleg autodidacta, Ribas va tenir l’oportunitat 

d’aprendre formació i metodologia amb Josep 

Puig i Cadafalch, i conèixer Pere Bosch i 

Gimpera, quan era el cap del Servei d’Arqueolo-

gia de l’Institut d’Estudis Catalans, entitat a la 

qual entraria a treballar. Marià Ribas va ser pio-

ner en la utilització de tècniques i metodologies 

d’excavació i va participar en desenes de jaci-

ments. La seva gran fita però va tenir lloc l’any 

1961 quan va descobrir la vil·la romana de Torre 

Llauder, situada al barri del Pla d’en Boet. 

A més, va escriure centenars de llibres i articles 

relacionats amb l’àmbit de la investigació histo-

ricoarqueològica. La seva figura, com a mestre 

de molts, també va ser clau per la creació l’any 

1970 de la Secció Arqueològica del Museu de 

Mataró. Tot i que la seva faceta com a artista 

plàstic al final ha estat menys coneguda, Ribas 

també va poder exhibir les seves dots com a di-

buixant en diverses exposicions. 

Ribas morí l’11 de setembre de 1996 a l’edat de 

94 anys. A ell li devem molts dels coneixements 

que sabem del passat de Mataró i el fet d’haver 

estat mestre de molts dels actuals arqueòlegs i 

historiadors de la ciutat.

Aquest mataroní, descobridor de la vil·la roma de Torre 
Llauder, va destacar com a dibuixant, historiador i, 
sobretot, com a arqueòleg. La seva experiència ens ha 
ajudat a conèixer el passat de la ciutat.

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

Normalment associem l’experiència a la 
maduresa, però no tothom sap transformar-la 
en coneixements útils ni transmetre-la a altres 
generacions. Aquesta és la riquesa.

Experiència
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octubre Impulsa Amb el suport de

del 29 de setembre al 4 d’oCtubre

resIdènCIes I Centres de dIa de mataró

Jornades de portes obertes i 
treballs artístics a les botigues
Les residències de gent gran i centres de dia 
de la ciutat obren portes durant aquests dies 
perquè els mataronins puguin veure les seves 
instal·lacions. cada centre organitza tallers i 
conferències. Programació detallada a: www.
mataro.cat. A més, fins el 5 d’octubre diverses 
botigues de la ciutat mostraran diferents treballs 
artístics realitzats per la gent gran de Mataró. 
organitza: ajuntament de mataró / unió de 
botiguers / Centres i residències de Gent Gran

dIJous 2 / de 9 a 12h

aCtIvItats dIverses
polIesportIu teresa marIa roCa

dia de Germanor 

en motiu del Dia de la Gent Gran activitats de 
promoció de l’exercici adaptades al col·lectiu de la 
gent gran i en l’entorn urbà.
organitza: ajuntament de mataró

dIJous 2 / 18h

leCtura manIfest
Can palauet

diada de la Gent Gran
Lectura del Manifest del consell Municipal de la 
Gent Gran de Mataró en Motiu del Dia Internacional 
de la Gent Gran i recital poètic.
organitza: Consell municipal de la Gent Gran

dIssabte 4 / 21h

ConCert
teatre monumental

big Jazz band maresme

concert a càrrec de l’orquestra big band Jazz 
Maresme a benefici de l’Associació de Familiars 
d’Alzheimer del Maresme. Preu de les entrades: 
20€ platea i 17€ amfiteatre.

organitza: afam

dIumenGe 5 / de 8 a 9h

marxa
ermIta de sant sImó

Caminada per l’alzheimer
Més de 4.200 mataronins 
caminaran aquest dia a 
favor dels familiars i dels 
malalts d’Alzheimer.  
es pot escollir entre tres 
recorreguts, segons la  
seva llargada. La festa 

clourà a la plaça Santa Anna. Més informació:  
www.matarocamina.org
organitza: afam, direcció municipal d’esports, 
epma solidària, Caminaires “pocs i bons”, Club 
hoquei mataró i “maimakansu”.

dIumenGe 5 / 10:30h

ConCert
teatre monumental

homenatge a la Gent Gran
concert d’homenatge a la Gent Gran de Mataró 
protagonitzat per Annick Puig (violí), rafel Sala 
(guitarra) i la coral Juvenil rodamon. A la direcció 
Glòria Prats.
organitza: Consell municipal de la Gent Gran

dIumenGe 12 / 9:30-15:30h

mostra
plaça 11 de setembre

mostra d’entitats de Cerdanyola
Amb aquesta activitat es vol mostrar a la 
ciutadania de Mataró els projectes i activitats 
que tenen lloc al barri de cerdanyola. S’iniciarà 
amb una cercavila. Hi haurà parades, actuacions 
musicals i dansa, exposicions i diverses activitats 
per a públic infantil i juvenil. Acabarà amb un dinar 
de germanor obert a tothom.
organitza: servei de participació i Ciutadania

dIssabte 25 / 18:30h

taula rodona
Complex esportIu C.a laIetana

els valors a l’esport
taula rodona sobre 
“els valors de l’esport” 
amb la presència del 
doctor en pedagogia 
i expert en humanisme 
i esport, Guillem turró; 
l’exatleta, Guillem Pera; 
i l’educador i entrenador 
d’atletisme, Joan Mola.
organitza: C.a laietana

dIssabte 25 / 21h

espeCtaCle
teatre monumental

la partida
en una partida de pòquer “no es juga a les cartes, 
es juga l’home”, diu un dels personatges. en 
aquesta obra de Patrick Marber cinc homes parlen 
de temes com l’amistat, la lleialtat, la veritat o la 
mentida des de les seves experiències personals.
organitza: direcció municipal de Cultura

d’oCtubre a abrIl

formaCIó
a dIversos espaIs

13è Cicle d’activitats 
formatives per a la Gent Gran
Aquest mes comença el 13è cicle d’Activitats 
Formatives per a la Gent Gran. una vintena de 
conferències de temàtiques molt variades: la 
gestió del temps lliure, el dol, la salut, el dolor, etc, 
tindran lloc a diversos centres i casals de gent 
gran de la ciutat. Més informació a: 
www. mataro.cat/portal/ca/gent_gran/
organitza: ajuntament de mataró

fotografia els valors de mataró

Participa al concurs fotogràfic ‘Mataró, ciutat 
de valors’ sobre els valors de la ciutat a través 
d’Instagram. Aquest octubre entraran a 
concurs les fotos etiquetades amb el hashtag 
#mataroexperiencia. el guanyador rebrà dues 
entrades per un espectacle de la temporada teatral 
de la ciutat. Podeu consultar les bases del concurs 
a matarovalors.cat Aquesta és la foto guanyadora 
del mes d’agost sobre el valor de l’acollida, és una 
creació de la residència el Mirador.
organitza: associació de fotògrafs professionals/ 
projecte ‘mataró, ciutat de valors’ 

octubre Impulsa Amb el suport de

del 29 de setembre al 4 d’oCtubre

resIdènCIes I Centres de dIa de mataró

Jornades de portes obertes i 
treballs artístics a les botigues
Les residències de gent gran i centres de dia 
de la ciutat obren portes durant aquests dies 
perquè els mataronins puguin veure les seves 
instal·lacions. cada centre organitza tallers i 
conferències. Programació detallada a: www.
mataro.cat. A més, fins el 5 d’octubre diverses 
botigues de la ciutat mostraran diferents treballs 
artístics realitzats per la gent gran de Mataró. 
organitza: ajuntament de mataró / unió de 
botiguers / Centres i residències de Gent Gran

dIJous 2 / de 9 a 12h

aCtIvItats dIverses
polIesportIu teresa marIa roCa

dia de Germanor 

en motiu del Dia de la Gent Gran activitats de 
promoció de l’exercici adaptades al col·lectiu de la 
gent gran i en l’entorn urbà.
organitza: ajuntament de mataró

dIJous 2 / 18h

leCtura manIfest
Can palauet

diada de la Gent Gran
Lectura del Manifest del consell Municipal de la 
Gent Gran de Mataró en Motiu del Dia Internacional 
de la Gent Gran i recital poètic.
organitza: Consell municipal de la Gent Gran

dIssabte 4 / 21h

ConCert
teatre monumental

big Jazz band maresme

concert a càrrec de l’orquestra big band Jazz 
Maresme a benefici de l’Associació de Familiars 
d’Alzheimer del Maresme. Preu de les entrades: 
20€ platea i 17€ amfiteatre.

organitza: afam

dIumenGe 5 / de 8 a 9h

marxa
ermIta de sant sImó

Caminada per l’alzheimer
Més de 4.200 mataronins 
caminaran aquest dia a 
favor dels familiars i dels 
malalts d’Alzheimer.  
es pot escollir entre tres 
recorreguts, segons la  
seva llargada. La festa 

clourà a la plaça Santa Anna. Més informació:  
www.matarocamina.org
organitza: afam, direcció municipal d’esports, 
epma solidària, Caminaires “pocs i bons”, Club 
hoquei mataró i “maimakansu”.

dIumenGe 5 / 10:30h

ConCert
teatre monumental

homenatge a la Gent Gran
concert d’homenatge a la Gent Gran de Mataró 
protagonitzat per Annick Puig (violí), rafel Sala 
(guitarra) i la coral Juvenil rodamon. A la direcció 
Glòria Prats.
organitza: Consell municipal de la Gent Gran

dIumenGe 12 / 9:30-15:30h

mostra
plaça 11 de setembre

mostra d’entitats de Cerdanyola
Amb aquesta activitat es vol mostrar a la 
ciutadania de Mataró els projectes i activitats 
que tenen lloc al barri de cerdanyola. S’iniciarà 
amb una cercavila. Hi haurà parades, actuacions 
musicals i dansa, exposicions i diverses activitats 
per a públic infantil i juvenil. Acabarà amb un dinar 
de germanor obert a tothom.
organitza: servei de participació i Ciutadania

dIssabte 25 / 18:30h

taula rodona
Complex esportIu C.a laIetana

els valors a l’esport
taula rodona sobre 
“els valors de l’esport” 
amb la presència del 
doctor en pedagogia 
i expert en humanisme 
i esport, Guillem turró; 
l’exatleta, Guillem Pera; 
i l’educador i entrenador 
d’atletisme, Joan Mola.
organitza: C.a laietana

dIssabte 25 / 21h

espeCtaCle
teatre monumental

la partida
en una partida de pòquer “no es juga a les cartes, 
es juga l’home”, diu un dels personatges. en 
aquesta obra de Patrick Marber cinc homes parlen 
de temes com l’amistat, la lleialtat, la veritat o la 
mentida des de les seves experiències personals.
organitza: direcció municipal de Cultura

d’oCtubre a abrIl

formaCIó
a dIversos espaIs

13è Cicle d’activitats 
formatives per a la Gent Gran
Aquest mes comença el 13è cicle d’Activitats 
Formatives per a la Gent Gran. una vintena de 
conferències de temàtiques molt variades: la 
gestió del temps lliure, el dol, la salut, el dolor, etc, 
tindran lloc a diversos centres i casals de gent 
gran de la ciutat. Més informació a: 
www. mataro.cat/portal/ca/gent_gran/
organitza: ajuntament de mataró

fotografia els valors de mataró

Participa al concurs fotogràfic ‘Mataró, ciutat 
de valors’ sobre els valors de la ciutat a través 
d’Instagram. Aquest octubre entraran a 
concurs les fotos etiquetades amb el hashtag 
#mataroexperiencia. el guanyador rebrà dues 
entrades per un espectacle de la temporada teatral 
de la ciutat. Podeu consultar les bases del concurs 
a matarovalors.cat Aquesta és la foto guanyadora 
del mes d’agost sobre el valor de l’acollida, és una 
creació de la residència el Mirador.
organitza: associació de fotògrafs professionals/ 
projecte ‘mataró, ciutat de valors’ 
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octubre Impulsa Amb el suport de

del 29 de setembre al 4 d’oCtubre

resIdènCIes I Centres de dIa de mataró

Jornades de portes obertes i 
treballs artístics a les botigues
Les residències de gent gran i centres de dia 
de la ciutat obren portes durant aquests dies 
perquè els mataronins puguin veure les seves 
instal·lacions. cada centre organitza tallers i 
conferències. Programació detallada a: www.
mataro.cat. A més, fins el 5 d’octubre diverses 
botigues de la ciutat mostraran diferents treballs 
artístics realitzats per la gent gran de Mataró. 
organitza: ajuntament de mataró / unió de 
botiguers / Centres i residències de Gent Gran

dIJous 2 / de 9 a 12h

aCtIvItats dIverses
polIesportIu teresa marIa roCa

dia de Germanor 

en motiu del Dia de la Gent Gran activitats de 
promoció de l’exercici adaptades al col·lectiu de la 
gent gran i en l’entorn urbà.
organitza: ajuntament de mataró

dIJous 2 / 18h

leCtura manIfest
Can palauet

diada de la Gent Gran
Lectura del Manifest del consell Municipal de la 
Gent Gran de Mataró en Motiu del Dia Internacional 
de la Gent Gran i recital poètic.
organitza: Consell municipal de la Gent Gran

dIssabte 4 / 21h

ConCert
teatre monumental

big Jazz band maresme

concert a càrrec de l’orquestra big band Jazz 
Maresme a benefici de l’Associació de Familiars 
d’Alzheimer del Maresme. Preu de les entrades: 
20€ platea i 17€ amfiteatre.

organitza: afam

dIumenGe 5 / de 8 a 9h

marxa
ermIta de sant sImó

Caminada per l’alzheimer
Més de 4.200 mataronins 
caminaran aquest dia a 
favor dels familiars i dels 
malalts d’Alzheimer.  
es pot escollir entre tres 
recorreguts, segons la  
seva llargada. La festa 

clourà a la plaça Santa Anna. Més informació:  
www.matarocamina.org
organitza: afam, direcció municipal d’esports, 
epma solidària, Caminaires “pocs i bons”, Club 
hoquei mataró i “maimakansu”.

dIumenGe 5 / 10:30h

ConCert
teatre monumental

homenatge a la Gent Gran
concert d’homenatge a la Gent Gran de Mataró 
protagonitzat per Annick Puig (violí), rafel Sala 
(guitarra) i la coral Juvenil rodamon. A la direcció 
Glòria Prats.
organitza: Consell municipal de la Gent Gran

dIumenGe 12 / 9:30-15:30h

mostra
plaça 11 de setembre

mostra d’entitats de Cerdanyola
Amb aquesta activitat es vol mostrar a la 
ciutadania de Mataró els projectes i activitats 
que tenen lloc al barri de cerdanyola. S’iniciarà 
amb una cercavila. Hi haurà parades, actuacions 
musicals i dansa, exposicions i diverses activitats 
per a públic infantil i juvenil. Acabarà amb un dinar 
de germanor obert a tothom.
organitza: servei de participació i Ciutadania

dIssabte 25 / 18:30h

taula rodona
Complex esportIu C.a laIetana

els valors a l’esport
taula rodona sobre 
“els valors de l’esport” 
amb la presència del 
doctor en pedagogia 
i expert en humanisme 
i esport, Guillem turró; 
l’exatleta, Guillem Pera; 
i l’educador i entrenador 
d’atletisme, Joan Mola.
organitza: C.a laietana

dIssabte 25 / 21h

espeCtaCle
teatre monumental

la partida
en una partida de pòquer “no es juga a les cartes, 
es juga l’home”, diu un dels personatges. en 
aquesta obra de Patrick Marber cinc homes parlen 
de temes com l’amistat, la lleialtat, la veritat o la 
mentida des de les seves experiències personals.
organitza: direcció municipal de Cultura

d’oCtubre a abrIl

formaCIó
a dIversos espaIs

13è Cicle d’activitats 
formatives per a la Gent Gran
Aquest mes comença el 13è cicle d’Activitats 
Formatives per a la Gent Gran. una vintena de 
conferències de temàtiques molt variades: la 
gestió del temps lliure, el dol, la salut, el dolor, etc, 
tindran lloc a diversos centres i casals de gent 
gran de la ciutat. Més informació a: 
www. mataro.cat/portal/ca/gent_gran/
organitza: ajuntament de mataró

fotografia els valors de mataró

Participa al concurs fotogràfic ‘Mataró, ciutat 
de valors’ sobre els valors de la ciutat a través 
d’Instagram. Aquest octubre entraran a 
concurs les fotos etiquetades amb el hashtag 
#mataroexperiencia. el guanyador rebrà dues 
entrades per un espectacle de la temporada teatral 
de la ciutat. Podeu consultar les bases del concurs 
a matarovalors.cat Aquesta és la foto guanyadora 
del mes d’agost sobre el valor de l’acollida, és una 
creació de la residència el Mirador.
organitza: associació de fotògrafs professionals/ 
projecte ‘mataró, ciutat de valors’ 

octubre Impulsa Amb el suport de

del 29 de setembre al 4 d’oCtubre

resIdènCIes I Centres de dIa de mataró

Jornades de portes obertes i 
treballs artístics a les botigues
Les residències de gent gran i centres de dia 
de la ciutat obren portes durant aquests dies 
perquè els mataronins puguin veure les seves 
instal·lacions. cada centre organitza tallers i 
conferències. Programació detallada a: www.
mataro.cat. A més, fins el 5 d’octubre diverses 
botigues de la ciutat mostraran diferents treballs 
artístics realitzats per la gent gran de Mataró. 
organitza: ajuntament de mataró / unió de 
botiguers / Centres i residències de Gent Gran

dIJous 2 / de 9 a 12h

aCtIvItats dIverses
polIesportIu teresa marIa roCa

dia de Germanor 

en motiu del Dia de la Gent Gran activitats de 
promoció de l’exercici adaptades al col·lectiu de la 
gent gran i en l’entorn urbà.
organitza: ajuntament de mataró

dIJous 2 / 18h

leCtura manIfest
Can palauet

diada de la Gent Gran
Lectura del Manifest del consell Municipal de la 
Gent Gran de Mataró en Motiu del Dia Internacional 
de la Gent Gran i recital poètic.
organitza: Consell municipal de la Gent Gran

dIssabte 4 / 21h

ConCert
teatre monumental

big Jazz band maresme

concert a càrrec de l’orquestra big band Jazz 
Maresme a benefici de l’Associació de Familiars 
d’Alzheimer del Maresme. Preu de les entrades: 
20€ platea i 17€ amfiteatre.

organitza: afam

dIumenGe 5 / de 8 a 9h

marxa
ermIta de sant sImó

Caminada per l’alzheimer
Més de 4.200 mataronins 
caminaran aquest dia a 
favor dels familiars i dels 
malalts d’Alzheimer.  
es pot escollir entre tres 
recorreguts, segons la  
seva llargada. La festa 

clourà a la plaça Santa Anna. Més informació:  
www.matarocamina.org
organitza: afam, direcció municipal d’esports, 
epma solidària, Caminaires “pocs i bons”, Club 
hoquei mataró i “maimakansu”.

dIumenGe 5 / 10:30h

ConCert
teatre monumental

homenatge a la Gent Gran
concert d’homenatge a la Gent Gran de Mataró 
protagonitzat per Annick Puig (violí), rafel Sala 
(guitarra) i la coral Juvenil rodamon. A la direcció 
Glòria Prats.
organitza: Consell municipal de la Gent Gran

dIumenGe 12 / 9:30-15:30h

mostra
plaça 11 de setembre

mostra d’entitats de Cerdanyola
Amb aquesta activitat es vol mostrar a la 
ciutadania de Mataró els projectes i activitats 
que tenen lloc al barri de cerdanyola. S’iniciarà 
amb una cercavila. Hi haurà parades, actuacions 
musicals i dansa, exposicions i diverses activitats 
per a públic infantil i juvenil. Acabarà amb un dinar 
de germanor obert a tothom.
organitza: servei de participació i Ciutadania

dIssabte 25 / 18:30h

taula rodona
Complex esportIu C.a laIetana

els valors a l’esport
taula rodona sobre 
“els valors de l’esport” 
amb la presència del 
doctor en pedagogia 
i expert en humanisme 
i esport, Guillem turró; 
l’exatleta, Guillem Pera; 
i l’educador i entrenador 
d’atletisme, Joan Mola.
organitza: C.a laietana

dIssabte 25 / 21h

espeCtaCle
teatre monumental

la partida
en una partida de pòquer “no es juga a les cartes, 
es juga l’home”, diu un dels personatges. en 
aquesta obra de Patrick Marber cinc homes parlen 
de temes com l’amistat, la lleialtat, la veritat o la 
mentida des de les seves experiències personals.
organitza: direcció municipal de Cultura

d’oCtubre a abrIl

formaCIó
a dIversos espaIs

13è Cicle d’activitats 
formatives per a la Gent Gran
Aquest mes comença el 13è cicle d’Activitats 
Formatives per a la Gent Gran. una vintena de 
conferències de temàtiques molt variades: la 
gestió del temps lliure, el dol, la salut, el dolor, etc, 
tindran lloc a diversos centres i casals de gent 
gran de la ciutat. Més informació a: 
www. mataro.cat/portal/ca/gent_gran/
organitza: ajuntament de mataró

fotografia els valors de mataró

Participa al concurs fotogràfic ‘Mataró, ciutat 
de valors’ sobre els valors de la ciutat a través 
d’Instagram. Aquest octubre entraran a 
concurs les fotos etiquetades amb el hashtag 
#mataroexperiencia. el guanyador rebrà dues 
entrades per un espectacle de la temporada teatral 
de la ciutat. Podeu consultar les bases del concurs 
a matarovalors.cat Aquesta és la foto guanyadora 
del mes d’agost sobre el valor de l’acollida, és una 
creació de la residència el Mirador.
organitza: associació de fotògrafs professionals/ 
projecte ‘mataró, ciutat de valors’ 
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2014: Cada mes, un valor

Mataró, ciutat de valors

oCtubre

www.matarovalors.cat

Marià Ribas
el PersoNatGe històric del Mes

marià ribas va rebre les primeres lliçons de pin-

tura i dibuix del seu pare, qui, juntament amb 

rafel estrany i Ingasi mayol, van ser els seus 

mestres a l’escola nocturna d’arts i oficis. més 

tard va començar a treballar a la foneria i taller 

de maquinària de la casa Klein i després a les 

ordres de l’arquitecte municipal lluís Gallifa, 

fins que el 1919, el cap del servei d’arquitectura 

de l’ajuntament de barcelona, el mataroní Jo-

sep Goday, el va sol·licitar per treballar com a 

delineant. tot i que vivia del dibuix, la seva gran 

passió era l’arqueologia. 

Va començar a col·laborar en les excavacions 

arqueològiques que es realitzaven al casc antic 

de Barcelona i va treballar al Servei de 

Catalogació i Conservació de Monuments 

Històrics de la Diputació, institució on va gua-

nyar una plaça de dibuixant. Tot i ser un arque-

òleg autodidacta, Ribas va tenir l’oportunitat 

d’aprendre formació i metodologia amb Josep 

Puig i Cadafalch, i conèixer Pere Bosch i 

Gimpera, quan era el cap del Servei d’Arqueolo-

gia de l’Institut d’Estudis Catalans, entitat a la 

qual entraria a treballar. Marià Ribas va ser pio-

ner en la utilització de tècniques i metodologies 

d’excavació i va participar en desenes de jaci-

ments. La seva gran fita però va tenir lloc l’any 

1961 quan va descobrir la vil·la romana de Torre 

Llauder, situada al barri del Pla d’en Boet. 

A més, va escriure centenars de llibres i articles 

relacionats amb l’àmbit de la investigació histo-

ricoarqueològica. La seva figura, com a mestre 

de molts, també va ser clau per la creació l’any 

1970 de la Secció Arqueològica del Museu de 

Mataró. Tot i que la seva faceta com a artista 

plàstic al final ha estat menys coneguda, Ribas 

també va poder exhibir les seves dots com a di-

buixant en diverses exposicions. 

Ribas morí l’11 de setembre de 1996 a l’edat de 

94 anys. A ell li devem molts dels coneixements 

que sabem del passat de Mataró i el fet d’haver 

estat mestre de molts dels actuals arqueòlegs i 

historiadors de la ciutat.

Aquest mataroní, descobridor de la vil·la roma de Torre 
Llauder, va destacar com a dibuixant, historiador i, 
sobretot, com a arqueòleg. La seva experiència ens ha 
ajudat a conèixer el passat de la ciutat.

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

Normalment associem l’experiència a la 
maduresa, però no tothom sap transformar-la 
en coneixements útils ni transmetre-la a altres 
generacions. Aquesta és la riquesa.

Experiència
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M. BARBERÀ 
 c/Gatassa, 10 / 93.798.29.15
E. BARREDA PALLARÈS 
 c/Alemanya, 6 / 93.757.34.21
EL TORRENT       
c/Torrent, 7 / 93.798.70.04
E. COLL 
Sant Josep, 30 /  93.796.50.58 (diss. tarda)
T. COLL (CREU BLANCA) 
Plaça Xica, 1-3 93.796.09.08
M.R. CORONA - C. SUBIRANA 
 Pg. R. Berenguer, 75 / 93 757.90.93
J. FARRÉ
 c/Esteve Albert, 43 / 93.757.84.91
M. FERRÉ 
 Rda. Pres. Macià, 61-63  93.741.16.66
B. FITÉ                
Riera, 57 93.790.10.30 (diss. alterns tot el dia)
C. YÁÑEZ    
Camí Ral, 110 / 93.790.43.69
S. LÓPEZ     
 Rda. F. Mistral, 26-28 / 93.799.80.48
M.A. MAJORAL      
 Irlanda 17, cant. Boixa / 93.798.49.47
M. MASJUAN     
 Rda. Dr. Ferran, 28 /  93.798.69.15 
M.T. NOGUERAS
c/Siete Partidas, 79 / 93.790.54.18
M. OLIVÉ    Av. Gatassa, 71 / 93.798.49.55
J. PLANA   Pl. de Cuba, 4 / 93.798.55.50
P. ROCA c/Nou, 1. 93.790.19.57 (diss. alt.)
A. RUIZ-CARRILLO 
 Alarcón, 41 / 93.790.15.17
M.C. SAÑES    Creu Roja, 3 / 93.798.97.06
L.M. SERRANO 
Rda. O’Donnell, 102 / 93.798.03.43 
M.SPÀ        Sant Valentí, 43 / 93.798.33.93
R. SPA    Pl. Santa Maria, 3 / 93.790.10.43
J. SUBIRANA    Rosselló, 43 / 93.757.70.54
M.A. VIA  Poeta Punsola, 16 / 93.790.18.28
A.L. VILARDELL  
Av. Puig i Cadafalch, 256 / 93.798.25.50

Horaris de les 
farmàcies de Mataró

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

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

24H    OBERTES DIA I NIT

A. ALFONSO - M. COS. (festius no)
Av. d’Amèrica, 33    93.790.31.04 
R. Ma DE LA PEÑA 
 Rambla, 16                                93.790.20.24
PARC CENTRAL
Rda. Alfons X, 18    93.796.14.91
M.CENTENO  (tots els dies de 8,45 a 21,45)
C/ Almeria, 77 / 93 798 50 08
LA RIERA 10
 La Riera, 10     93.790.10.58
Ma I. SIMON  (festius 9 a 14h)
                    Av. J. Recoder, 62 / 93.798.43.00
JOSE ANTONIO SORIANO
 Sebastián Elcano, 2-4 / 93.757.90.25
MR RUIZ-CARRILLO (dll-dv 9a21. Dis  s. matí)     
Rda. Rocablanca, 1 / 93.798.59.69
ROMANCES  (dill-dissabte 9 a 21)      
Av.President Tarradellas, 34 / 93.536.16.62
R. SUBIRATS  
Blay Parera, 35  93.796.17.21

9 A 22H    EXCEPTE NIT

farmàciesfarmàcies

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

  3 2 1 6     

 5 1    8    

  9 8   3 1 2  

 3    8  2  4 

      6 9 7  

 9    7 1 5 8  

   7    4   

  5 9 8 1    7 

 1  3   7  9  

sudokusudoku www.totmataro.cat
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Nou pla d’exportacions catalanes 
amb l’Àfrica  

ECONOMIA
NOTÍCIA REDACCIÓ

ciutatciutat www.totmataro.cat/ciutat

NÚM. 1642
DEL 26 DE SETEMBRE AL 2 D’OCTUBRE DE 2014

La Generalitat de Catalunya va 
presentar dimarts a Mataró el Pla 
Àfrica, l’estratègia més ambiciosa 
de la Generalitat feta fi ns ara per 
impulsar les exportacions de les 
empreses catalanes a l’Àfrica sub-
sahariana. El pla es desenvolupa a 
través d’ACCIÓ -l’agència per a la 
competitivitat de l’Empresa del De-
partament d’Empresa i Ocupació- i 
diversos col·laboradors com consul-

Nigèria, Costa d’Ivori, Benín, Togo 
i Burkina Faso. Les exportacions 
catalanes a aquests països han 
crescut un 160% en els últims 10 
anys. L’antena ofereix acompanya-
ment integral a les empreses amb 
serveis personalitzats per promoure 
les vendes i facilitar les inversions 
en aquests països. 

A través del pla es vol sensibilit-
zar les empreses catalanes sobre les 
oportunitats que presenta l’Àfrica. 
En aquest sentit, s’organitzen taules 
rodones temàtiques i conferències 
per estudiar quins són els problemes 
amb què es troben les empreses a 
l’hora d’entrar al mercat africà.

L’Àfrica evidencia un dinamisme 
i una gran projecció econòmica, i 
ACCIÓ ha detectat que hi ha un in-
terès creixent de l’empresariat català 
per exportar-hi. La població és de 
gairebé 1.000 milions de persones 
i set de les economies de la zona es 
troben entre les 10 de major creixe-
ment del món. De fet, actualment, 
l’Àfrica representa el 4% de la rique-
sa mundial, però el 2030 es preveu 
que aquest percentatge creixi fi ns al 
7% i fi ns al 12% el 2050. 

tores, entitats fi nanceres, escoles 
de negoci i altres agents. D’una 
banda es vol donar suport sobre el 
territori amb l’obertura d’una ante-
na comercial a Accra, la capital de 
Ghana, complementària als Centres 
de Promoció de Negocis que ACCIÓ 
té al continent africà. Aquesta ofi -
cina ja dóna servei a les empreses 
catalanes interessades a vendre els 
seus productes en aquest país i a 
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REENFOCAMENT

DR. EMILIO JUÁREZ
DIRECTOR MÈDIC DE

L’INSTITUT OFTALMOLÒGIC
TRES TORRES

POTS CONSULTAR-NOS EN:

SKYPE: DOCTOR. EMILIO. JUAREZ
FACEBOOK: INSTITUT OFTALMOLOGIO TRESTORRES
TWITTER: @IOTT

BARCELONA
(SEU CENTRAL I QUIRÒFANS)
VIA AUGUSTA, 281
08017 BARCELONA
T. 93 200 98 79

SANT CUGAT
AV. DE LES CORTS CATALANES, 8
080173 SANT CUGAT DEL VALLÈS
T. 93 594 01 38

GRANOLLERS
TORRES I BAGES, 80
08400 GRANLOLLERS
T. 93 840 67 42

HOSPITALET
ENRIC PRAT DE LA RIBA, 243
08901 HOSPITALET DEL LLOBREGAT
T. 93 260 06 75

MATARÓ
CAMÍ DE LA GEGANTA, 101
08302 MATARÓ
T. 93 741 61 20

http://www.iott.net

T. 901 30 40 40

EL LÀSER AMARIS I
LES LIO SÓN LA MILLOR
TECNOLOGIA PER
CORREGIR LA VISTA
CANSADA

"La confiança en les lents
intraoculars  per corregir la

presbícia  és absoluta. A IOTT procurem 
sempre oferir als nostres usuaris 

els millors tractaments oculars 
gràcies a una contínua innovació 

tecnològica. Amb les LIO hem aconseguit 
tornar una vista sana i ben 

enfocada a persones amb vista cansada 
minimitzant les molèsties i en un 

temps rècord. "

EN UNES POQUES HORES LES LENTS INTRAOCULARS 
LIO PERMETEN CORREGIR LA PRESBÍCIA O VISTA 
CANSADA, RETORNANT A L'ULL LA CAPACITAT DE 
TENIR UNA EXCEL·LENT VISIÓ LLUNYANA,
INTERMÈDIA I PROPERA.

Les lents LIO s'implanten a l'ull amb una simple cirurgia en la qual es 
reemplaça el cristal·lí de l'ull, responsable d'enfocar correctament allò que 
ens envolta. Després d'aquest procés, les persones poden prescindir de les 
ulleres i fer vida normal en dos o tres dies. La presbícia pot ser també corregida 
amb el làser Amaris.

A partir dels 40 anys, el cristal·lí va perdent elasticitat i capacitat per 
acomodar la visió a l'entorn. Veure amb nitidesa resulta més costós, fins al 
punt de requerir ulleres que seran multifocals en cas que la persona amb presbí-
cia tingui també astigmatisme o miopia. Corregir la presbícia i dir adéu a 
les ulleres és actualment possible gràcies als materials de les LIO i la tecnologia 
quirúrgica de l’IOTT.

Per què lents intraoculars? Juntament amb la tècnica del làser Amaris i 
el programari PresbyMax, aquest tipus de lents estan considerades per 
l'equip mèdic de l'Institut Oftalmològic Tres Torres ( IOTT) com el mètode 
més fiable per suplir les funcions del cristal·lí "cansat" pel pas dels anys. 

Les LIO multifocals són espe-
cialment adequades per a 
persones que tenen presbícia 
i astigmatisme o miopia, ja 
que el seu ús permet corregir 
ambdues patologies en una 
única intervenció quirúrgica. 
Això permet que el pacient no 
necessiti recórrer més a ulleres 
o lents correctores.

El doctor Emilio Juàrez, director mèdic de l’IOTT, explica com és el procés 
d'implantació de les lents  intraoculars.Aquest consisteix a aspirar el cristal·lí 
de l'ull i substituir-ho per una lent multifocal. “Les lents intraoculars multifocals, 
s'implanten en l'ull mitjançant una intervenció quirúrgica molt senzilla, ràpida 
i amb resultats immediats” assegura. Les molèsties per a l'usuari són mínimes: 
amb prou feines dos dies i ja pot fer una vida completament normal”.
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Un viaje de diez metros 

Marsella

El corredor del laberinto

La gran seducción

Hércules

El niño

Lucy

Cómo entrenar a tu dragón 2

Los mercenarios 3

Guardianes de la Galaxia

Operación Cacahuete
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La isla mínima 

Un viaje de diez metros 

La entrega 

El corredor del laberinto

Joe

Yves Saint Laurent

Si decido quedarme

Les doy un año

Boyhood

El hombre más buscado

Hércules

La abeja Maya

Libranos del mal

En el ojo de la tormenta

El niño
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Cómo entrenar a tu dragón 2

Guardianes de la galaxia
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Quina coneguda presentadora 
de televisió produeix ‘Un viaje de 
10 metros’?

Pregunta de la setmana:

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

Resposta del núm. 1640
“Antes del amanecer, Antes del 
atardecer, Antes del anochecer”

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

Guanyadors 
Estanislao Cocera Martínez,
Hernán Barco Alonso.

La història d’en Garrell ‘el Tarzán 
d’Argelaguer’ al Festival de Sant Sebastià

Les aventures d’en Garrell conegut 
com el ‘Tarzán d’Argelaguer’ arriba-
ven al Festival de Sant Sebastià amb 
la projecció aquest dijous i aquest 
divendres del documental ‘Sobre la 
marxa’ de Jordi Morató a la secció 
‘Made in Spain’. El documental, 
que ha passat per diferents festi-
vals i ha rebut guardons com el del 
públic al D’A Festival Internacional 
de Cine d’Autor, relata la història de 
Josep Pujiula o Garrell i les seves 
increïbles construccions que va fer 
per després destruir i per aixecar 
de nou i repetir el cicle en diferents 
ocasions. El punt fort d’en Garrell és 
que “tota la seva vida ha sabut man-
tenir l’essència del nen que juga”, 
explicava Morató.

CINEMA
NOTICIA REDACCIÓ - ACN

UNA SECCIÓ 
PATROCINADA PER

 Més cinema a: www.totmataro.cat

Concurs de Cine
2 entrades dobles

cinemescinemes NÚM. 1642
DEL 26 DE SETEMBRE AL 2 D’OCTUBRE DE 2014 

“Sobre la marxa”, produït per La 
Termita Films i la Universitat Pom-
peu Fabra, és un documental que 
va néixer fa tres anys i mig per 
una cadena de casualitats, segons 
Morató. En un primer moment ell 
va conèixer el bosc d’en Garrell, 
ubicat a la Garrotxa, però no tenia 
una necessitat “molt urgent” de fer 
el documental. Les coses van anar 
canviant a mesura que passava el 
temps, va seguir gravant el lloc i va 
conèixer al Garrell. “La història és 
més emocionant que el propi lloc”, 
assegura. A meitat del procés, van 
aparèixer unes pel·lícules que Ga-
rrell gravava als anys 90 amb l’ajuda 
d’un noi de 14 anys, en les que in-
terpretava a Tarzan.
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Les estrenes
La isla mínima

Dos policies ideològicament oposats 
són expedientats i destinats a un 
petit poble de les marismes del 
Guadalquivir a investigar la desapa-
rició de dos adolescents. En una 
comunitat que encara viu al passat, 
s’enfrontaran a un ferotge assassí.
Direcció: Alberto Rodríguez
Intèrprets: Raúl Arévalo, Javier 
Gutiérrez, Jesús Carroza.
105min

El corredor del laberinto

Thomas es desperta sense recordar 
qui es i envoltat de nois en un espai 
amb unes altes parets. Cada matí 
dues portes s’obren i apareix un 
immens laberint. Cada dia, diversos 
nois entren al laberint per buscar 
una sortida.
Direcció: Wes Ball
Intèrprets: Dylan O’Brien, Thomas 
Brodie-Sangster, Kaya Scodelario.
110min

Un viaje de diez metros

Una família hindú es trasllada a 
França i obre un restaurant just 
davant d’un restaurant de menjar 
francès que té diverses estrelles 
Michelin.
Direcció: R.J.Cutler
Intèrprets: Helen Mirren, Manish 
Dayal,  Juhi Chawla, Om Puri.
122min

Si decido quedarme

Mia és una jove de 17 anys que 
té una vida perfecta i una carrera 
musical com a promesa del violon-
cel. Tot canvia quan ella i la seva 
família pateixen un terrible acci-
dent de cotxe.
Direcció: R.J.Cutler
Intèrprets: Chloë Grace Moretz, 
Mireille Enos, Liana Liberato.
106min

Yves Saint Laurent

Apropament a la vida del dissenya-
dor de moda francès Yves Saint 
Laurent, des dels inicis de la seva 
carrera l’any 1958, quan va conèi-
xer el seu futur amant i soci Pierre 
Bergé.
Direcció: David Gordon Green
Intèrprets: Pierre Niney, Guillaume 
Gallienne, Charlotte Le Bon
101min

Joe

Joe, un expresidiari que sempre ha 
viscut al límit, i Gary, un noi de 15 
anys que desitja fugir d’una família 
destruïda per un pare alcohòlic, es 
fan amics i creen un pla per canviar 
les seves vides.
Direcció: David Gordon Green
Intèrprets: Nicolas Cage, Tye Sheri-
dan, Ronie Gene Blevins
117min
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JOSEP ARACIL I XARRIÉ
 PRESIDENT D’EUROSÈNIOR

Individualisme

sèniors

  joarxa@gmail.com

L’individualisme és una forma d’actuar 
o de ser, que en aquest moment es pot 
observar en totes les persones, de 
forma majoritàriament negativa. Mai 
s’havia donat, com en l’actualitat, 
plantejaments individualistes en 
l’entorn familiar, en els que, si bé era 
normal, encara que minoritari, que els 
fi lls passessin dels seus pares, quan 
arribaven a vells i dependents, no 
succeïa el fet prioritari del seu apar-
cament en residències geriàtriques 

inhumanes. On, però, l’individualisme 
es fa més palès, és en el tractament 
dels fi lls, que quan es tenen, cosa 
cada vegada menys freqüent, també 
es comencen a deixar aparcats a 
l’escola, per no haver d’assumir les 
obligacions familiars.

Les persones es troben sempre en 
la recerca de la mateixa identitat, 
d’alguna cosa que les distingeixi 
en certa forma dels altres. Ara, per 
trobar-la, molta gent es tanca en 
ella mateixa, pensant només en les 
seves coses. No s’adonen que per 
trobar-se a un mateix cal veure’s en 

els altres. L’individualisme també 
pot arribar a ser de vegades, una 
forma d’escapament del món que 
ens envolta, per no voler veure la seva 
negativitat. El que podríem considerar 
com individualisme comunitari, propi 
dels catalans, s’ha trencat. Avui dia 
l’individualisme s’ha convertit en 
egoista, en el sentit que “a mi ningú 
m’ha de dir el que he de fer”, com si 
els interessos dels altres no comptes-
sin, sinó solament els d’un mateix. 
És per això, que el Moviment Sènior 
defensa un veritable individualisme 
comunitari que permeti ser més amb 
els altres.

M 609 305 272   T 937 500 641miguel@iluroelectric.com

CALEFACCIÓ-GAS
CALDERES

Pressupostos sense compromís
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A pocs mesos de les eleccions mu-
nicipals, ja es pot afi rmar que un 
dels pilars del mandat del govern 
de Joan Mora ha estat la promo-
ció de ciutat. L’agermanament 
amb Fortlauderdale, el naixement 
dels Mataró Opportunity Weekend, 
les Nits de Jazz a Torre Llauder o 
l’exportació de la marca Tenocam-
pus, són els capítols més destacats 
d’aquests quatre anys. Ara, la Fes-

ta al Cel vol sumar-se a la llista, 
organitzant un esdeveniment a Ma-
taró que, segons es preveu des de 
l’Ajuntament, ha de congregar prop 
de 200.000 persones. 

Miquel Rey, regidor de Promoció 
Econòmica, argumenta que a Mataró 
li calia un esdeveniment d’aquestes 
característiques perquè “és una ciu-
tat molt activa per Nadal, Setmana 
Santa i l’estiu, però que queda coixa 

SOCIETAT
REPORTATGE FOTOS: CEDIDES

TEXT: MIREIA BIEL

Mataró està acostumada a fer la seva vida de portes endins. 
Les Santes són dels mataronins, encara que gent d’altres indrets 
vinguin a viure-les. No és un municipi acostumat a organitzar 
esdeveniments que li siguin aliens, ni a rebre visitants cada cap de 
setmana. La Festa al Cel que se celebra aquest cap de setmana 
ho aglutina tot: festa forana i afl uència massiva de públic, també 
forà. Una combinació que, juntament amb altres factors, han fet 
que l’anunci de la Festa al Cel aixequés polseguera.

www.totmataro.cat/reportatge
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a la tardor”. Segons Rey, la Festa al 
Cel permet organitzar una activitat 
“per a un perfi l cosmopolita” i ajuda 
a trencar “amb la imatge que es té 
de Mataró, vista sovint com a ciutat 
post-industrial deprimida”. Podia 
haver estat una fi ra gastronòmica 
com es volia al principi, però al fi nal 
ha acabat sent l’exhibició històrica 
de la Mercè a Barcelona. 

‘Celebració forana i 
innecessària’ 

Quan l’Ajuntament de Mataró va 
anunciar la vinguda de la Festa al 
Cel van aparèixer pintades con-
tràries a la celebració del festival. 
Que a l’exhibició hi participin for-
ces militars i l’emissió de gasos 
contaminants a l’atmosfera són els 
arguments de les crítiques. ICV-
EUiA i la CUP s’hi han oposat 
en tot moment des de l’interior 

Mataró inverteix 250.000 euros per muntar l’exhibició, que podria tenir una repercussió 
de prop d’un milió d’euros 

Festa al Cel: 
avions, piruetes i... polèmica 
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del consistori. Al·leguen que Ma-
taró no té cap vinculació cultural, 
social ni econòmica amb la indús-
tria aeronàutica”. La CUP, a més a 
més, considera que festes com la 
d’aquest cap de setmana conver-
teixen Mataró en la “marca blanca” 
de Barcelona. 

El que ha aixecat més polèmica, 
tanmateix, és la participació de for-
ces armades en l’exhibició. Es tracta 
de patrulles de diversos exèrcits que 
incorporen tant avions civils com de 
combat i que són pilotats per pro-
fessionals. Rey entén el malestar per 
les actuacions que l’exèrcit ha realit-
zat en el passat, però creu que “és 
naïf estar en contra d’un exèrcit”. Al 
cap i a la fi , segons el regidor, “Si 
mai som independents, haurem de 
tenir forces armades per defensar 
els nostres interessos si cal”. I re-
bla, “actualment podem estar més 
decebuts amb la justícia espanyola 
que amb l’exèrcit”. 

I pel que fa al medi ambient? 
“És un petit mal que surt a comp-

te”, afi rma Rey. És evident que “si 
no ho féssim, els nostres índexs de 
contaminació baixarien una mica”, 
explica, però “és una acció que ens 
benefi ciarà com a ciutat”. Els que 
s’hi oposen conclouen que aquesta 
despesa és “innecessària i supèr-
fl ua” si es té en compte la crisi 
ecològica o el canvi climàtic. 

Tot per la imatge?

Però més enllà de la polèmica, 
quants diners costarà? I quina re-
percussió econòmica tindrà per a 
la ciutat? La CUP posa en dubte, 
en un comunicat de premsa, que 
es pugui recuperar la inversió de la 
Festa al Cel amb l’activitat econò-
mica que aquesta generi, ja que 
considera que “la inversió tindrà 
un impacte econòmic focalitzat als 
establiments del port i els instal·lats 
al Passeig Marítim, però posem en 
dubte que arribi a benefi ciar nota-
blement la majoria de negocis de 
dins la ciutat”. 

Rey es mostra comprensiu amb 
aquests posicionaments, però con-
vida a “ser una mica més pragmàtic 
per poder aprofi tar les bones oportu-
nitats”. Una de les petrolieres més 
importants del món fi nançarà el que-
rosè que els avions necessiten per a 
l’exhibició, un fet que suposarà un 
estalvi de 30.000 euros. En aquest 
sentit, Rey no entendria que “se li 
digués que no només perquè és una 
petroliera i perquè potser ha comès 
algun delicte mediambiental”.  

A pagar: 250.000 euros 

L’Ajuntament no ha destinat “ni 
un sol euro” del pressupost ordi-
nari a muntar la Festa al Cel. La 
Diputació de Barcelona proporcio-
na una partida d’entre 125.000 i 
150.000 euros per a l’organització 
de l’esdeveniment i l’altra meitat del 
cost l’assumiran els patrocinadors. 
“Amb aquest cost, podem recuperar 
la inversió ràpidament”, assegura 
Rey. Segons el regidor, “només que 

PÚBLIC: 

200.000 
persones

COST: 

250.000 
euros

REPERCUSSIÓ: 

1 milió 
d’euros
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cadascun dels 200.000 visitants es 
gasti un euro i mig ja es recuperen 
els diners”. Ara bé, l’Ajuntament 
farà cas dels càlculs que es rea-
litzaven a Barcelona. És a dir, que 
sense comptar pernoctacions, els 
visitants es gastaran entre 5 i 9 
euros, xifra que permet que els nú-
meros s’enfi lin fi ns al milió d’euros 
“de repercussió directa a la ciutat”.
 

Repercussió subjectiva 

“Volem que Mataró sigui vista com 
una ciutat oberta, mediterrània i 
atrevida”, explica Rey, que confi a 
“en la projecció de la ciutat cap al 
futur”. D’igual manera com passa 
amb la Festa Major de Les Santes o 
amb la Setmana Santa, patrimonis 
destacats de la ciutat, l’Ajuntament 
vol convertir la Festa al Cel en un 
“punt àlgid de la foguera que Ma-
taró ha d’ensenyar arreu” aprofi tant 
que es tracta “d’un acte de caràcter 
europeu i que tindrà un important 
ressò mediàtic”. 

Cal ser una mica més 
pragmàtic per poder 
aprofi tar les bones 
oportunitats

Festival històric 

La Festa al Cel neix el 1992, després que durant uns anys es fessin 
exhibicions de diversos tipus. Va ser aleshores quan va passar a ser un 
Festival Aeri organitzat per l’Ajuntament de Barcelona i l’Aeroclub Barce-
lona-Sabadell. Tenia per objectiu potenciar les noves platges de la ciutat 
i el patrimoni de la capital, aprofi tant l’embranzida que havien donat els 
Jocs Olímpics. El festival se celebra anualment i es converteix en el més 
antic i important de tot l’estat espanyol. El 2006, Barcelona demostra la 
seva passió per l’aviació combinant en un mateix any dos esdeveniments 
aeronàutics de primer nivell, la Red Bull Air Race a l’Abril, i la Festa al 
Cel al setembre, amb un èxit de públic sense precedents. El 2009, es 
repeteix el combinat. El 2011, la Festa al Cel celebra els seus vint anys 
i el 2013 deixa de celebrar-se per manca de consens entre l’Ajuntament 
de Barcelona i Foment. 
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L’empresa mataronina Narinan ha 
desenvolupat un innovador sistema 
de sincronització de música, llum i 
aigua, per a la font cibernètica Ma-
nuel de Falla del parc Josep Maria 
Serra Martí del districte de Nou 
Barris de Barcelona. La companyia 
ha programat el sistema de control 
de la font, ha dissenyat els efectes 
d’aigua i llum, els ha sincronitzat 
amb música tocada en viu o gravada 
i els ha connectat al núvol i als dis-
positius mòbils. En aquest projecte 
també hi ha treballat la Universitat 

www.totmataro.cat/empentaamb empenta

Font cibernètica ‘made in Mataró’

1

Pompeu Fabra que ha col·laborat 
en la captació dels descriptors mu-
sicals. Per fer créixer l’empresa, 
Narinan ha participat en la sego-
na edició del programa de la xarxa 
d’acceleradores Start-Up Catalonia.

El nou sistema que ha implantat 
Narinan suposa una major sincro-
nització de l’espectacle de llum, 
aigua i música que el que oferei-
xen altres fonts d’aquest tipus, així 
com la possibilitat de controlar-la 
des de qualsevol dispositiu mòbil 

i poder triar-ne en tot moment els 
efectes com si es tractés d’un DJ 
d’aigua i llum.

Per aconseguir-ho, l’empresa de 
Mataró ha implantat la seva solució 
de programari Industrial Webserver 
Premium adaptada a les necessi-
tats tècniques de la font i afegint 
components d’interpretació de 
cadències musicals que han treba-
llat conjuntament amb tècnics de la 
Universitat Pompeu Fabra. Aquest 
programari creat per Narinan, con-

- 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

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

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

ALTRES SERVEIS
Neteges puntuals · Abrillantats · Vidres · Parquings
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L’empresa 
mataronina Narinan, 
de l’acceleradora del 
TCM, desenvolupa 
un sistema de 
sincronització de 
música, llum i aigua 
al districte de Nou 
Barris

necta maquinària industrial, edifi cis 
i tota mena de dispositius a Internet 
per recollir-ne i analitzar les dades, 
comunicar-los entre ells i també 
controlar-los des de qualsevol dis-
positiu mòbil.

A més, Narinan ha connectat la font 
al núvol per accedir a la informació 
de consums, programar-ne els es-
pectacles de forma remota des de 
qualsevol dispositiu amb connexió 
a Internet i conèixer qualsevol inci-
dència produïda a temps real.

Aquest nou sistema es va estrenar 
al maig i a fi nals d’agost va acollir 

el concert de cloenda de la 19a 
edició del cicle “Música als Parcs” 
a la font Manuel de Falla del parc 
Serra Martí.

L’empresa del Maresme és una de 
les 17 companyies que treballen 
aquest any en l’acceleradora del 
Tecnocampus de Mataró per assolir 
els objectius de creixement, creació 

de llocs de treball, internacionalit-
zació i cerca de fi nançament que 
s’emmarca en la iniciativa Catalunya 
Emprèn de la Generalitat.

La mateixa empresa Narinan també 
ha realitzat projectes de millora de 
processos i Internet of Things per a 
clients com Mango, Audi, Applus i 
FCC, entre d’altres. 

GESTORIA BELTRAN
Rda. Alfons Xè El savi 64
08301 - Mataró
Tel. 93 796 16 00
www.gestoriabeltran.com
info@gestoriabeltran.com
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Cada any, en el darrer cap de set-
mana de setembre, Hostalric acull 
la Gastroart, la Fira de Sant Miquel 
que arriba aquest 2014 a la seva 
24a edició. Estem parlant d’un dels 
esdeveniments fi rals de més impor-
tància per a la comarca i el Maresme 
que aquest any, a més, s’inscriu de 
ple dins la celebració del Tricente-
nari 1714-2014 i viurà en paral·lel 
als actes i atractius habituals de 
la fi ra, diferents espectacles de re-
creació històrica amb regiments de 
Miquelets –els soldats de la Guerra 

de Successió a Catalunya– tant el 
dissabte 27 com diumenge 28. Les 
recreacions volen rememorar que la 
vil·la d’Hostalric va ser un baluard 
de l’exèrcit austriacista durant la 
Guerra de la que enguany es com-
memora el fi nal.

Les desfi lades de soldats dels dos 
bàndols i la recreació d’un combat 
entre ambdues faccions són no-
més una part de l’extens programa 
d’actes previst i que va des de con-
cursos de participació popular –de 

dibuix o de botifarra entre d’altres– a 
àpats, degustacions o tallers. Entre 
tots els al·licients destacaran, com 
sempre, les parades d’alimentació i 
artesania que inunden el centre de 
la població. Diferents actes per a la 
quitxalla, cercaviles, trobades de ve-
hicles clàssics o de col·leccionistes 
de plaques de cava o un tastet de 
la gastronomia d’Hostalric acaben 
de farcir el programa d’actes. Per 
Sant Miquel no hi ha millor alter-
nativa que anar a Hostalric i la seva 
Gastroart.

Sant Miquel de Tricentenari, a Hostalric

havaneres
cançó marinera

mestre d’aixa
www.mestredaixa.com 605.68.62.69

@totmataro
twitter.com/totmataro
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mostrari de totes les seves noves 
creacions. Un lloc d’allò més pe-
culiar on, entre talons de fusta i 
plantilles, podem veure el taller que 
l’Agustín utilitza per donar vida a les 
seves creacions, on s’hi troba d’allò 
més bé treballant hores i hores mi-
llorant les seves peces amb una gran 
atenció al detall.

‘L’Artesà’ aposta per la qualitat en-
vers el baix preu, com ho poden fer 

altres fabricants. El pilar de la seva 
feina són les coses ben fetes i el 
treball constant, i el seu objectiu és 
competir amb les altres sabateries a 
través de la bona qualitat. Per això 
treballa amb bons materials d’una 
duresa més estable que molts altres 
i que asseguren un bon producte.

Amb les seves sabates per encàrrec 
pot fer que et sentis d’allò més cò-
mode amb unes sabates noves, ja 
que les farà a mida pels teus peus. 
El procés de la fabricació del seu 
calçat és complet, passant de la 
creació de l’esbós fi ns al produc-
te fi nal acabat. D’aquesta manera, 
pots somniar el que vulguis que ell 
ho expressarà en forma de sabata.

Aquest professional del calçat 
s’adapta a tot tipus de necessitats i 
pot solucionar, també, tot tipus de 
problemes amb calçats que ja tin-
guis a casa. I tota aquesta feina la fa 
amb un tracte personal ple d’atenció 
i sense que se li escapi cap detall. 

Una molt bona opció quan els nos-
tres peus necessiten ajuda.

Al centre del barri de Molins, al 
número 8 del carrer Nicolau Guanya-
bens, hi trobem la botiga ‘L’Artesà’. 
Es tracta d’un petit taller que es 
dedica a la fabricació de calçat de 
tot tipus. Amb una llarga tradició 
al darrere, l’Agustín -el seu propie-
tari- es dedica a arreglar sabates i 
a la fabricació de les seves pròpies 
creacions.

Quan entres al local pots trobar un 

L’Artesà, la millor qualitat pels teus peus
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COMPRA  VENDA

COMPRO TABLEROS, PUNTALES, anda-
mios, etc. 653.796.506 
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 in-
mediato contado. Su Casa 93.757.12.82 
VENC PÀRQUING. Avda. Recoder (cotxe 
petit). 93.799.17.29 de 20 a 22h.
VENDO PARQUING. Z.Camí de la Serra. 
609.262.870

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 plan-
ta. Preu: 525€ despeses incloses. 
93.790.56.79 matins, o 658.908.773
RD. O’DONELL. Piso alto con ascensor, 
tiene 2 habitaciones+despacho, co-
medor con cocina americana, salida 
a balcón con espectaculares vistas, 
baño con ducha, amplia galería, con 
lavadora, secadora, y lavaplatos, 500€. 
651.862.517
CTRA. NACIONAL II. Junto playa resi-
dencial, piso tercero, 2h. comedor con 
salida a balcón, vistas mar, cocina refor-
mada, baño reformado, parking, 500€. 
626.529.009
CERDANYOLA. Local de 78m2. ideal cual-
quier actividad, 250€. 626.529.009
C/MAJOR. Local de 98m2. perfecto esta-
do, 350€. 651.862.517
ALQUILO HABITACIÓN. Zona centro Ma-
taró. 603.145.230 
LLOGO  HAB ITAC IÓ  I  p à r qu i ng . 

93.799.45.55 /696.306.141 
ALQUILO HABITACIÓN 687.665.743 
SE TRASPASA BAR  en  Mata ró . 
652.577.371 
CALELLA/PARKINSOL Llogo/Venc pàr-
quing. 65€/12.000€. 664.875.883 
/93.769.04.60 
ES LLOGA ESPAI interior i terrassa per Bar 
Restaurant en Club de Padel. Condi-
cions econòmiques a convenir, entrada 
més lloguer mensual. Contactar amb el 
622.323.172 
LLOGO CARNICERIA. Preu molt econòmic. 
C/Miquel Biada. 649.802.701 
A L Q U I L O  H A B I T A C I Ó N  s e ñ o r . 
634.741.131 
 

TREBALL

HERBALIFE DISTRIBUIDOR independiente. 
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 
BUSCAMOS PROFESOR/A INGLÉS para 
centro académico. Enviar cv. centrea-
cademicmataro@gmail.com 
BUSCO PASTISSER AMB expariència. Fer 
arribar un currículum a les ofi cines de 
‘El Tot Mataró’: C/d’en Xammar 11, lo-
cal. o cv@totmataro.cat. Ref.: Pastisser. 
ASM TRANSPORTE BUSCA repartidores c/
furgoneta propia, c/separación de car-
ga, autónomos y tarjeta de transporte. 
110-120€/día. 637.834.020 
SEÑORA BUSCA TRABAJO limpieza. 
637.058.188
CHICA BUSCA TRABAJO cuidando ma-
yores, niños, fi nes semana o noches. 
688.292.601
SE OFRECE SEÑORA para cuidar mayores 
y limpieza. 662.267.774
AUXILIAR GERIATRÍA BUSCA trabajo. Ex-
periencia. 650.870.557
SEÑORA RESPONSABLE CUIDA per-
sonas mayores. interina /por horas. 
698.446.497
CHICA BUSCA TRABAJO limpiar, cocinar. 
Referencias. 663.464.525
CHICA RESPONSABLE BUSCA trabajo. 
697.248.194
CHICA BUSCA TRABAJO limpieza, cuida-
do mayores, friegaplatos. 667.329.156
L IMP IEZA ,  CU IDADO  MAYORES . 
632.939.462
CHICA BUSCA LIMPIEZA, cuidado niños, 
ayudante cocina. 632.939.462
JOVEN BUSCA TRABAJO. 687.929.164
SEÑORA BUSCA TRABAJO cuidado per-
sonas mayores noches. 650.365.116 

TRASPASSOS 
LLOGUERS

 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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SENYORA TITULADA catalana. S’ofereix 
per cuidar persones grans. Nits no. 
698.501.595 
BUSCO FEINA NETEJA. 645.354.442 
NOIA ESTUDIANT BATXILLERAT, s’ofereix 
per cangurar i fer reforç a nens de pri-
mària amb experiència d’anglès. Només 
a Llavaneres. 659.158.624 
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA, cuido mayo-
res, niños. 634.951.238 
BUSCO TRABAJO limpieza. 731.023.820 
CUIDO PERSONAS MAYORES. 7€ /h. 
676.917.117 
BUSCO TRABAJO REPUNTE. 631.628.802 
BUSCO TRABAJO limpieza, cuidado ma-
yores, niños. Seriedad. 648.514.358

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 

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
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 
MASAJES RELAJANTES. 688.004.351 

TREBALL

Interessats enviar C.V. a:
espineta_4767@hotmail.com

EMPRESA SECTOR HOSTALERIA 
PRECISA INCORPORAR:

PER A UN DELS SEUS 
ESTABLIMENTS

IMPRESCINDIBLE EXPERIÈNCIA 
DEMOSTRABLE, MÍNIM DE 3 ANYS

1 CAMBRER

 CERDANYOLA: 
             ESTANCO INDIANO: Carrer Roselló, 4

   NÚM. 1642
DEL 26 DE SETEMBRE AL 2 D’OCTUBRE 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
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INSTALACIONES, REFORMAS RAFE. 
Luz, agua, gas, boletines, interfono. 
691.149.485 /629.232.530 
ALBAÑILERÍA, LAMPISTERÍA, pintura. 
661.771.239 
REFORMAS DEL HOGAR. 607.480.942 
PINTOR. Presupuestos ajustados. 
607.480.942 
QUIROMASAJISTA. MASAJES contractu-
ra o relajante. Domicilio o consulta. 
620.320.409 
PA L E TA ,  P I N T O R .  E c o n ó m i c o . 
653.796.506 

LAMPISTERÍA FERNÁNDEZ. Reparaciones, 
instalaciones. Agua, gas y electrici-
dad. 93.799.64.77 /607.194.711 
/610.565.628
PALETA, PINTOR, LAMPISTA, fontanero. 
Económico. 649.131.920 
MUDANCES ECONÒMIQUES David . 
639.312.848 
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
ORDINADORS, TABLETS, SMARTPHONES, 
reparem. 662.599.273 
INFORMÁTICO A DOMICILIO. Repara tu 
ordenador desde casa. 607.665.679

TAROT  VIDÈNCIA...

TAROT MATARÓ. 666.639.976

VARIS

BUSCO LOCAL PER compartir dijous, diven-
dres i dissabtes. 619.220.772

CONTACTES

RITA NUEVA RUBIA. 602.656.229
BRUNA 24 AÑOS. 633.181.332
ÁNGELA 28 AÑOS. 603.130.577
CHANEL NEGRITA. 602.656.229
S O P H I A  1 2 0  P E C H O  n a t u r a l . 
633.181.332
KIARA 19 AÑITOS. 632.236.369
JOVENCITA SALIDAS. 632.640.376
JAZMÍN. 632.191.588

PROFESSIONALS

KAREN JOVENCITA. Servicio completo. 
688.290.749
CINTIA. 632.640.364
RUBÍ 19. 631.625.990
MASAJES CON FINAL feliz. 632.673.621
LAIA  40 CATALANA .  Besucona . 
687.072.165 
KAREN 26, PECHO GRANDE. Sexo, pla-
cer, mucho morbo. Piso Particular. 
631.287.774 
ASIÁTICAS, JOVENCITAS, GUAPAS. Nue-
vas en Mataró. 24h. Salidas domicilio. 
688.560.112 

CANVI D’0LI  30€*

REVISIÓ DE SEGURETAT GRATUÏTA

CONTACTES
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DIMARTS 2DIUMENGE 30televisiótelevisió m1tv

 S. ESTEVE SESROVIRES
23:30 BÀSQUET. COPA 
 CATALUNYA. PLATGES 
 MATARÓ – CB ARTÉS
01:15 LA SETMANA RADIAL
01:30 RESUM SETMANAL

07:00 NOTICIES EN XARXA
09:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 RESUM SETMANAL
11:00 L’ENTREVISTA
11:30 DE TEE A GREEN
12:00 AVENTURA’T
12:30 LA SETMANA RADIAL
13:00 L’ENTREVISTA
13:30 FESTA AL CEL 
 BARCELONA - MATARÓ
17:30 HANDBOL. PRIMERA 
 ESTATAL. CJH MATARÓ – 
 S. ESTEVE SESROVIRES
19:00 NOTICIES EN XARXA
19:30 ESPORTS EN XARXA
20:00 CARNET ESPORTIU
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 AVENTURA’T
21:30 1714, LA GUERRA A 
 COMARQUES
22:00 CARNET ESPORTIU
22:30 INFORM. 24H. MARESME
23:00 FESTA AL CEL 
 BARCELONA - MATARÓ
03:00 DOSOS AMUNT
  

07:00 NOTICIES EN XARXA
09:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 INFORM. 24H. MARESME
10:30 CARNET ESPORTIU
11:00 1714, LA GUERRA A 
 COMARQUES
11:30 L’ENTREVISTA
12:00 INFORM. 24H. MARESME

07:00 HISTÒRIES PARTICULARS
07:30 INFORM. 24H. MARESME
08:00 PANTALLA OBERTA
09:00 RESUM SETMANAL
10:00 INFORM. 24H. MARESME       
10:30 LA FÀBRICA
12:00 INFORM. 24H. MARESME
12:30 ESPAI D’ART / 
 CAMINANT x CATALUNYA
13:00 AVENTURA’T
13:30 INFORM. 24H. MARESME
14:00 LA FÀBRICA
15:30 RESUM SETMANAL
16:30 INFORM. 24H. MARESME
17:00 PANTALLA OBERTA
18:00 AVENTURA’T
18:30 DE TEE A GRENN
19:00 HISTÒRIES PARTICULARS
19:30 LA SETMANA RADIAL
20:00 EN JOC
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 1714, LA GUERRA A 
 COMARQUES
22:30 EN JOC
00:00 PANTALLA OBERTA
01:00 RESUM SETMANAL

07:00 ESPAI D’ART / 
 L’ENTREVISTA
07:30 RESUM SETMANAL
08:30 LA SETMANA
09:00 L’ENTREVISTA
09:30 PANTALLA OBERTA
10:30 CAMINANT x CATALUNYA
11:00 MISSA DE MONTSERRAT
12:30 CONCURS DE CASTELLS
15:30 FESTA AL CEL 
 BARCELONA – MATARÓ
20:00 EN JOC
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 HANDBOL. PRIMERA 
 ESTATAL. CJH MATARÓ – 

14:30 AQUA
14:45 PERSONATGE VALORS
15:00 CAMINANT x CATALUNYA
15:30 TERRES DE L’EBRE
16:00 ESPAI D’ART
16:30 INFORM. 24H. MARESME
17:00 DOSOS AMUNT
17:30 AVENTURA’T
18:00 PANTALLA OBERTA
19:00 NOTICIES EN XARXA
19:30 ESPORTS EN XARXA
20:00 CARNET ESPORTIU
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 PANTALLA OBERTA
22:00 CARNET ESPORTIU
22:30 INFORM. 24H. MARESME
23:00 PANTALLA OBERTA
00:00 INFORM. 24H. MARESME
00:30 NOTICIES EN XARXA
01:00 ESPORTS EN XARXA
01:30 INFORM. 24H. MARESME

07:00 NOTICIES EN XARXA
09:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 INFORM. 24H. MARESME
10:30 CARNET ESPORTIU
11:00 PANTALLA OBERTA
12:00 INFORM. 24H. MARESME
12:30 L’ENTREVISTA
13:00 CARNET ESPORTIU
13:30 INFORM. 24H. MARESME
14:00 DOSOS AMUNT
14:30 HISTÒRIES PARTICUL.
15:00 DIARI DE LA MÚSICA
15:15 PERSONATGE VALORS
15:30 PANTALLA OBERTA
16:30 INFORM. 24H. MARESME
17:00 CARNET ESPORTIU
17:30 PANTALLA OBERTA
18:30 LA SETMANA RADIAL
19:00 NOTICIES EN XARXA
19:30 ESPORTS EN XARXA
20:00 DE TEE A GRENN
20:30 INFORM. 24H. MARESME

21:00 LA FÀBRICA
22:30 INFORM. 24H. MARESME
23:00 CAMINANT x CATALUNYA
23:30 DOSOS AMUNT
00:00 INFORM. 24H. MARESME
00:30 NOTICIES EN XARXA
01:00 ESPORTS EN XARXA
01:30 INFORM. 24H. MARESME

07:00 NOTICIES EN XARXA
09:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 INFORM. 24H. MARESME
10:30 LA FÀBRICA
12:00 INFORM. 24H. MARESME
12:30 DE TEE A GREEN
13:00 HISTÒRIES PARTICUL.
13:30 AVENTURA’T
14:00 AL DIA MIGDIA
14:30 ESPAI D’ART / VIURE 
 DES DE L’ESSÈNCIA
15:00 LA FÀBRICA
16:30 INFORM. 24H. MARESME
17:00 CAMINANT x CATALUNYA
17:30 AVENTURA’T
18:00 VIURE DES DE 
 L’ESSÈNCIA
18:30 CREURE AVUI
19:00 NOTICIES EN XARXA
19:30 ESPORTS EN XARXA
20:00 A PROP + QUE MAI
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 LA SETMANA RADIAL
21:30 CAMINANT x CATALUNYA
22:00 HISTÒRIES PARTICUL.
22:30 INFORM. 24H. MARESME
23:00 A PROP + QUE MAI
23:30 AVENTURA’T
00:00 INFORM. 24H. MARESME
00:30 NOTICIES EN XARXA
01:00 ESPORTS EN XARXA
01:30 INFORM. 24H. MARESME

Programació facilitada per m1tv
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12:30 AVENTURA’T
13:00 CARNET ESPORTIU
13:30 INFORM. 24H. MARESME
14:00 AL DIA MIGDIA
14:30 1714, LA GUERRA A 
 COMARQUES
15:00 LA SETMANA RADIAL
15:30 AVENTURA’T
16:00 DOSOS AMUNT
16:30 INFORM. 24H. MARESME
17:00 CARNET ESPORTIU
17:30 BÀSQUET. COPA 
 CATALUNYA. PLATGES 
 MATARÓ – CB ARTÉS
19:00 NOTICIES EN XARXA
19:30 ESPORTS EN XARXA
20:00 L’ENTREVISTA
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 ESPAI D’ART
21:30 PERSONATGE VALORS
21:45 DIARI DE LA MÚSICA
22:00 L’ENTREVISTA
22:30 INFORM. 24H. MARESME
23:00 ESPAI D’ART
23:30 1714, LA GUERRA A 
 COMARQUES
00:00 INFORM. 24H. MARESME
00:30 NOTICIES EN XARXA
01:00 ESPORTS EN XARXA
01:30 INFORM. 24H. MARESME

07:00 NOTICIES EN XARXA
09:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 INFORM. 24H. MARESME
10:30 AQUA
10:45 PERSONATGE VALORS
11:00 CAMINANT x CATALUNYA
11:30 ESPAI D’ART
12:00 INFORM. 24H. MARESME
12:30 HISTPÒRIES PARTICUL.
13:00 DOSOS AMUNT
13:30 INFORM. 24H. MARESME
14:00 AL DIA MIGDIA
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Quina cirereta!
TEATRE
CRÍTICA COMAS SOLER

culturacultura www.totmataro.cat/maresme

NÚM. 1642
DEL 26 DE SETEMBRE AL 2 D’OCTUBRE DE 2014

El xarampió d’actes, cerimònies i 
festetes que de fa uns quants mesos 
han acaparat bona part de l’activitat 
pública de qualsevol indret del país 
amb el pretext del Tricentenari, 
massa vegades ha estat marcat per 
un oportunisme banal i mancat de 
sentit. Per sort, a la nostra ciutat el 
pes de la commemoració s’ha pogut 
assentar en la sobrietat i el rigor de 
la mostra ‘Mataró 1714. Entre dos 
mars i dues corones’, una exposició 
que ha tingut com a comissari el pro-
fessor Joan Giménez Blasco i que es 
pot veure en dues parts al Museu i a 
l’Ateneu fi ns al març que ve.

El talent d’aquesta exposició –
que, per cert, dóna compte de com 
els prohoms de casa nostra fa 300 
anys van maniobrar amb més possi-
bilisme que no pas heroïcitat al mig 
de l’enfrontament bèl·lic i dinàstic 
entre els Àustries i els Borbons que 
va provocar la desfeta de l’Onze 
de Setembre– ja és en si una ex-
periència suculenta per a tothom 
que la visita. Però, a més, el com-
plement teatral que s’ha programat 
durant uns quants caps de setmana 
al Museu mateix amb el títol ‘Car-

‘Carles & Belisa’, esplèndid 
complement teatral de 
l’exposició ‘Mataró 1714’

CEDIDES

les & Belisa: Mataró rep una reina’ 
ve a ser una cirereta que li escau i 
l’arrodoneix. Una llaminadura es-
plèndida. 

Veracitat històrica i encert 
dramatúrgic
Pere Anglas, actor, guionista i di-
rector mataroní, ha creat i posat 
en escena ‘Carles & Belisa’ per 
explicar de manera divulgativa i 
graciosa els preparatius, el desem-
barcament i l’estada a la ciutat de la 
reina Elisabet Cristina de Brunsvic-
Wolfenbüttel, esposa de l’arxiduc 
Carles, l’any 1708. Es tracta d’una 
peça breu, escrita en vers i amb 
fragments cantats, que ell anomena 
“retaule musical en un pròleg, deu 
quadres i un epíleg”. Totes les si-
tuacions i facècies que s’hi relaten, 
malgrat el seu to de paròdia, es ba-
sen en informacions històricament 
documentades.  

Per bé que per aquesta creació ha 
partit del precedent escènic ‘Mataró 
1708: Proveïdor de la Reial Casa’, 
una obra amb què el també mataroní 
Josep Fradera va guanyar el premi 
“Joan Santamaria” el 1982 i que 
tres anys després es va estrenar a la 
Sala Cabanyes, ara Pere Anglas ha 
optat per un altre registre i un suport 

formal ben diferent. El seu és un joc 
dramàtic que vol fi gurar de l’època 
referida, l’inici del segle XVIII, i que 
entronca molt bé amb fórmules de 
la tradició catalana de teatre profà 
–com entremesos, lloes, moixigan-
gues, col·loquis i sainets– prou més 
antigues. La brevetat de la peça per 
exigència de la seva clau burlesca, el 
caràcter concís, ràpid i directe tant 
del relat com de l’acció, l’alternança 
de text versifi cat amb incisos can-
tats, la multiplicitat de personatges 
que encarna cada comediant, el re-
curs a la mímica i al ball, la broma 
en l’evocació de fastos, successos i 
incidents, la ritualització de tipus o 
l’ús de la ironia i l’escepticisme com 
a base d’una certa sàtira social, són 
ingredients habituals de fa segles en 
el teatre popular d’entreteniment 
que Pere Anglas manlleva i destil·la 
amb perícia a ‘Carles & Belisa’ per 
aconseguir un efecte divertit i di-
dàctic alhora.

Calen més funcions
Gràcies a una direcció meticulo-
sa i a la qualitat de tots els seus 
components el resultat de cada re-
presentació és senzillament rodó. 
Començant pel text, que està fet de 
tirades d’alexandrins apariats i que, 
malgrat la contundència d’aquest 
tipus de metre, llisca amb una fl uï-
desa col·loquial meritòria. També 
hi ajuda la música original de Joan 
Vallcorba, oportunament executada 
per Pau Benítez al fl abiol i Stanis-
las Germain-Thérien al llaüt. Com 
la veu, el cant i el moviment dels 
comediants Xavier Alomà i Neus 
Pàmies, que componen una inter-
pretació magnífi ca. Una joia.  

No és d’estranyar, per tant, l’èxit 
aconseguit per aquest muntatge, 
que en un tres i no res ha exhaurit 
les localitats disponibles per a to-
tes les funcions, fi ns i tot després 
d’haver duplicat les inicialment 
previstes. Cal, doncs, que ‘Carles 
& Belisa’ es torni a prorrogar i que 
també hi pugui haver sessions espe-
cials per als alumnes dels centres 
docents de la ciutat. No fer-ho, seria 
malbaratar l’escaiença, l’interès i la 
qualitat de l’obra. Que està demos-
trat que són extraordinaris. 
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JAUME PATUEL I PUIG
PEDAPSICOGOG. PSICOANALISTA 
PSICÒLEG-PSICOTERAPEUTA

  jpatuel@copc.cat

apunts psicològicsapunts psicològics

Curset sobre una 
introducció a la 
psicoanàlisi Coneix-te 
a tu mateix (1)

En ocasió del 75è ANIVERSARI DE 
LA MORT DE SIGMUND FREUD, 

fundador de la psicoanàlisi 
AL FOMENT DE MATARÓ 

(Carrer Nou, 13).

Mataró sempre ha tingut en la seva 
xarxa psicològica psicoanalistes que 
han volgut i volen encara donar a 
conèixer un personatge del món psíquic 
que ha fet un fort impacte cultural. És 
més, que ha marcat una nova etapa en 
l’evolució de les ciències humanes, de 
forma especial en el món psicològic: 
El món inconscient de l’ésser humà. 

 Quina és l’arquitectura psíquica de 
l’ésser humà? Per això oferim aquest 
curset a les persones interessades i 
curioses. 

DIES: DIJOUS 23 i 30 d’octubre i 6 
i 13 de novembre

HORA: 19:30hs a 21:00hs 
PREU: 10,00 € el curset complet. 
A càrrec de Jaume PATUEL i Joaquim 

TRENCHS, psicoanalista de la FEP. 

PRIMERA LLIÇÓ: 
ABANS DE FREUD (23 octubre)
1.1. Què és la psicoanàlisi? 
1.2. Els 3 Postulats de la psicologia 

clàssica.
1.3. Els 3 postulats freudians.
1.4. Les ferides narcisistes de 

l’home.
1.5. El punt de partença de Freud: 

La histèria.
1.6. Neurosi i psicosi.
 1.7. Patologia de la vida quotidiana.

SEGONA LLIÇÓ: 
TEMPS DE FREUD (1) (30 octubre)
 2.1. Procés primar i secundari. 
 2.2. Primera tòpica
 2.3. Segona tòpica
 2.4. L’Aparell psíquic freudià
 2.5. L’angoixa i d’altres.

Un és senyor d’allò que calla i esclau 
d’allò que parla.

 (Sigmund Freud). 
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Els Capgrossos convoquen 
assajos especials pel Concurs 

El primer diumenge d’octubre 
dels anys parells és sinònim de 
l’anomenat ‘Espectacle Casteller 
més gran del món’. Se celebra a 
Tarragona el Concurs de Castells i 
aquesta cita bianual és l’ocasió més 
esperada per les colles que hi parti-
cipen, entre elles els Capgrossos de 
Mataró. La colla del Maresme pren-
drà part en el seu novè Concurs amb 
ambicions de recuperar els galons 
de gamma extra i és que les darreres 

setmanes han millorat el seu nivell 
casteller i treballat estructures com 
el pilar de 8 i, sobretot, la torre de 
9. L’únic castell superior assolit mai 
per la colla –un descarregat i tres ca-
rregats, del 2010 al 2012– tornarà 
a ser el gran objectiu i, com passa 
amb cada gran cita, la colla demana 
ajuda al Concurs i sobretot als as-
sajos especials. Avui divendres 26 
celebren el primer assaig específi c. 
Dijous 2 i divendres 3 els altres dos.

Per fomentar l’assistència a as-
saig, al fi nalitzar aquests hi haurà 
sortejos de regals i beguda i refri-
geri per a tots els hagin fet mans a 
la pinya. 

CASTELLS
NOTÍCIA REDACCIÓ

Volen tornar-hi a portar la 
torre de 9 amb folre i manilles, 
el 5 d’octubre

La Bella Adormida, a la Sala

L’adaptació del conte clàssic de 
“La Bella Adormida” torna a la Sala 
Cabanyes els dies 27 i 28 de set-
embre i 4 i 5 d’octubre. L’obra es 
reposa després de l’exit obtingut a 
la cloenda de la temporada passada 

TEATRE
NOTÍCIA BORJA REVERT

Nova jornada de visites 
guiades a l’orgue i el 
campanar de Santa Maria 

En el marc de les Jornades Euro-
pees de Patrimoni i amb la intenció 
de fer conèixer el patrimoni artístic 
de la basílica, el Museu Arxiu orga-
nitza per dissabte 27 de setembre, 
matí i tarda, vuit visites guiades al 
campanar i l’orgue. Amb explicació 
de campaners i organistes, es podrà 
veure la ciutat des del campanar, 
conèixer el funcionament de les 
campanes i de l’orgue monumental.

Els grups sortiran cada mitja hora, 
tindran un màxim de 20 persones i 
cal inscriure’s prèviament a l’Ofi cina 
de Turisme de Mataró o a peu de 
campanar a partir de les onze del 
matí del mateix dissabte.

També hi haurà portes obertes a la 
capella dels Dolors i a la secció de 
les Santes del Museu Arxiu, visites 
circumscrites a dissabte a la tarda, 
entre sis i vuit. 

Jornades del Patrimoni
Les Jornades Europees del patri-
moni són una iniciativa del Consell 
d’Europa. A Mataró, col·laboren en 
l’organització d’aquestes visites el 
Museu Arxiu de Santa Maria, la Di-
recció de Promoció Econòmica de 
l’Ajuntament, la parròquia de San-
ta Maria, el grup de Campaners i el 
grup d’organistes de la Basílica de 
Santa Maria. 

PATRIMONI
NOTÍCIA REDACCIÓ

La Basílica se suma així a 
les Jornades Europees del 
Patrimoni

culturacultura

CAPGROSSOS

a la Sala, iniciant la nova temporada 
de l’entitat.

L’obra dirigida per Marc Abril in-
corpora innovacions tècniques, un 
dels punts forts de la posada en es-
cena d’aquest clàssic. 

www.totmataro.cat
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ARXIIU

ARXIU
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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)

De les crisis sempre s’aprèn, 
deixa enrere rancors i qualsevol 
emoció contrària a la teva felicitat 
i guanyaràs. Treball: pren-te amb 
calma la signatura d’un acord, 
espera que et cridin i negocia 
sense precipitacions.

TAURE (21/4 al 21/5)

Et sents més a gust en les dis-
tàncies curtes, és el teu punt 
fort perquè saps arribar al cor, 
quan t’ho proposes. Treball: 
dubtes respecte a una decisió 
que has de prendre. Refl exiona 
i encertaràs.

BESSONS (22/5 al 21/6)

Només si estàs disposada a ser 
feliç, gaudiràs de les teves re-
lacions sentimentals. Tot t’anirà 
d’allò més bé. Treball: aquesta 
setmana sorgeix l’oportunitat de 
demostrar el que saps fer gràcies 
a la teva confi ança i actitud.

CRANC (22/6 al 23/7)

Estaràs molt sensible emocio-
nalment, i és possible que saltis 
per tot, pren distància. Treball: 
allibera’t de compromisos que 
no et deixen espai, les presses et 
perjudiquen. Aprèn a centrar-te 
en l’essencial.

LLEÓ (24/7 al 23/8)

Allunya’t de persones i situacions 
que et compliquen la vida, ocupa’t 
dels teus assumptes, la teva 
família, la teva parella, Treball: 
viuràs un episodi incòmode, 
possiblement una discussió, no 
ho deixis córrer, parla i supera-ho.

VERGE (24/8 al 23/9)

Sorprèn a la teva parella amb 
detalls sorpresa: un sopar, un 
passeig romàntic, l’experiència 
us enriquirà. Treball: no t’atabalis, 
organitza’t, encarrega’t personal-
ment del que és urgent i delega 
tota la resta.

BALANÇA (24/9 al 23/10)

T’adonaràs del que vals, dels 
sentiments que despertes en 
els altres. Gaudeix de sentir-te 
tan estimada. Treball: les ener-
gies, les idees i la creativitat es 
reforcen. Duu a terme els teus 
projectes.

ESCORPÍ (24/10 al 22/11)

Bon moment per analitzar les 
teves relacions afectives i fami-
liars i canviar el que no t’agrada. 
Treball: no es pot estar enfrontat a 
una persona a la que veus a diari, 
per sobre del personal, demostra 
la teva professionalitat.

SAGITARI (23/11 al 21/12)

El teu sentit de l’humor és una 
benedicció per superar confl ictes i 
discrepàncies. Dos no discuteixen si 
un no vol. Treball: expandeix els teus 
recursos creatius, contacta amb els 
que comparteixen els teus interessos 
i els teus projectes es realitzaran.

CAPRICORN (22/12 al 20/1)

Les relacions estables i duradores 
són difícils d’aconseguir, però 
val la pena intentar-ho. Treball: 
t’espera una setmana intensa, pel 
que fa a tasques d’organització, et 
sentiràs atabalada, però superes 
el caos.

AQUARI (21/1 al 19/2)

Les atencions que prestes a les 
persones que estimes, t’ajuden a 
mostrar el teu costat més encan-
tador, la teva tendresa és el més 
bonic de tu. Treball: deixa que 
els altres exposin el seu punt de 
vista, escoltar et donarà idees.

PEIXOS (20/2 al 20/3)

Quan sorgeix el dubte, és que hi 
ha alguna cosa a solucionar. Posa 
en ordre els teus sentiments i les 
aigües tornaran a la seva llera. 
Treball: massa tasques alhora, 
no podràs amb tot. Estableix un 
pla viable.

RESULTATS ESPECTACULARS

REAFIRMACIÓ VISIBLE
EN ACABAR LA SESSIÓ

Gabinet d’estètica
científica i osteopatia

PURE+ 3DEEP®
Última tecnologia en radiofreqüència fraccional
PURE+ 3DEEP®

NOU TRACTAMENT
FACIAL REVOLUCIONARI!

50€!
Des de 

www.korrmataro.cat Som al centre de Mataró, al costat de la Plaça Granollers - 
C/ Melcior Palau 8, Baix 1ª - Mataró | 93 798 08 45 / 638 55 63 44

Efecte lífting sense cirurgia!
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castellscastells

Un altre 4 de 9 i la millor 
torre de 8 de l’any

Els Capgrossos van actuar diumen-
ge a Esplugues de Llobregat, en la 
diada de la Festa Major que s’ha 
convertit un una cita fi xa pel tercer 
diumenge de setembre. L’actuació 
ja ha consolidat les tres colles que 
hi actuen, i totes tres s’hi senten a 
gust i hi porten bons castells: tothom 
content. Els blaus van escollir fa dos 
anys Esplugues pel debut del 7 de 
8 i per fer-hi el 3 de 9 amb folre, 
l’any passat per recuperar el 4 de 
9 amb folre després d’unes Santes 
horribles i aquest any la plaça va ser 
una fase més superada, un nivell 
de consolidació assolit, en el pro-
cés cap al Concurs de Castells del 
5 d’octubre a Tarragona. Descartat 
divendres el 3 de 9, el 4 tornava a 
ser la carta més important a la que 
es volia jugar. I com quasi sempre, 
la carta va ser guanyadora. Un altre 
4 de 9 a la saca.

Abans del 4, el castell més alt, 
va venir la que potser és la millor 
notícia del dia. Els Capgrossos van 
tornar a obrir de torre de 8 amb fol-
re, i aquesta vegada li van treure 
l’agulla al folre, una posició que no 
existeix a les manilles. D’aquesta 
manera els terços perden un ajut, 
el folre un component i el castell 
s’assembla més al que ha de ser de 
9, si els assajos ho validen, al Con-

curs. A l’hora de la veritat la torre 
va anar de perles. Més ben tirada de 
ritme i agafada de mida, es podria 
dir que va ser de les millors torres de 
la temporada i això, a quinze dies de 
la gran cita i encara amb un mes i 
mig de calendari casteller per enda-
vant, és obvi que va esverar la colla.

Un 4 millor
Al darrere hi va anar un 4 de 9 amb 
folre millor que el seu immediat 
predecessor, al Born. Repetia ali-
neació i va millorar molt en tots els 
seus processos, habilitant un des-
envolupament senyorial que només 
va empitjorar-se en el tram fi nal de 
l’intent. Ja és vici repetit que el 4 es 
fa llarg a la colla i sobretot al folre 
i el seu encaix de mides, també re-
percutint a terços amunt i a la pinya 
avall. L’ofi ci i el coneixement ho sal-
ven, però provoquen que el quatre 
s’acabi suant quan s’enlaira amb 
aparent facilitat. El tercer castell va 
tornar a ser un 4 de 8 amb l’agulla 
que, si bé no va tenir un 4 bonic en 
cap moment, capgirat de maneres, 
gens uniforme i tremolós, sí que va 
tenir un bon pilar de 6 a dins en for-
ma d’agulla robusta. Molt robusta.

L’accident del dia va arribar en 
ronda de pilars i és que el pilar de 
6 dels Capgrossos va quedar en ca-
rregat perquè es va quedar sense 
piles ni defensa en la descarregada 
en abocar-se molt endavant. Un re-
vés que podria endarrerir el de 7. 

CASTELLS
NOTÍCIA CUGAT COMAS

La colla del Maresme segueix 
agafant embranzida de cara a 
Esplugues

AL PRAT I A LLEIDA, DOBLE CITA HABITUAL  

El darrer cap de setmana de setembre ja fa anys que, pels Capgrossos, 
és sinònim d’hores extra i dues actuacions. Són dos feus tradicionals i 
estimats pels de la camisa blava als que no fallaran aquest 2014. Dis-
sabte aniran al Prat de Llobregat i diumenge actuaran a la Plaça de la 
Paeria de Lleida, dins les Fires i Festes de Sant Miquel. La de Lleida és 
la darrera diada abans del Concurs i les intencions verbalitzades a assaig 
impliquen portar-hi els mateixos castells que es van fer per Les Santes: 
3 i 4 de 9 folrats, 4 de 8 amb l’agulla i el dubte de quin pilar de mèrit.

www.totmataro.cat

ELS CASTELLS  Esplugues

Capgrossos de Mataró:
2 de 8f, 4 de 9f, 4 de 8a, pd6c.

Castellers de Sants:
3 de 9f, 4 de 9f, 5 de 8, pd6.

Castellers d’Esplugues:
4 de 8, id2 de 7, 2 de 7, 3 de 7ps.
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CAPGROSSOS
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Donen a la ciutat una llesca de la 
primera via del ferrocarril de 1848

El passat dia 17 de juliol,  Toni Biada 
president del Cercle Històric Miquel 
Biada va lliurar a l’Ajuntament de 
Mataró una llesca de la primera via 
del nostre ferrocarril de Barcelona a 
Mataró 1848. L’Alcalde Joan Mora 
va ser l’encarregat de rebre aquesta 
peça històrica.

L’enginyer del primer tren
La primera incursió seriosa de Josep 
Locke en el camp de la mecànica va 
ser el desenvolupament de carrils de 
ferro forjat d’unes 62 lb / id, basats 
en una secció tipus «dumb -bell» o 
«double - headed». Aquest primer 
carril simètric estava pensat per a 
ser reutilitzat pels dos costats, però 
es va comprovar que no era possible 
per les deformacions que produïen 
els seients «chairs» sobre els quals 
es recolzava, muntats en travesses 
de fusta a intervals de 2 peus i 6 
polzades. 

Els rails es fi xaven mitjançant uns 
blocs de fusta «keys» als seients. 
Aquest sistema va ser usat per 
primera vegada en la GJR (Grand 
Junction Railway), sent produït pos-
teriorment a Crewe, sent el precursor 
del bull - head, usat com a estàn-
dard en els ferrocarrils Britànics fi ns 
als anys 1970 s, i en molts llocs 
en el Continent, com en el primer 

ferrocarril espanyol. En aquest sis-
tema, havent rebutjat la reutilització 
donant-li la volta, la forma el cap 
era més robusta, però el mètode de 
seients per subjectar era el mateix. 

El sistema escollit
En el primer ferrocarril d’Espanya, 
Barcelona - Mataró, pels detalls del 
contracte amb William Mackenzie 
(Mackenzie & Brassey) sabem que 
va ser aquest tipus de carril que 
es va instal·lar. Aquest sistema, 
utilitzat en la GJR, millorava el ti-
pus ventre de peix encara utilitzat 
per Robert Stephenson al L. & BR, 
especialment en la facilitat de mun-
tatge i suavitat de marxa del tren, en 
absorbir les travesses de fusta les 
vibracions millor que els blocs de 
pedra de Stephenson. 

HISTÒRIA
NOTÍCIA XAVIER NUBIOLA

culturacultura www.totmataro.cat/maresme
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Durant el mes d’octubre les Biblio-
teques de Mataró posen en marxa 
una extensa i variada programació 
d’activitats i tertúlies literàries per a 
adults, joves i infants. Aquest curs, 
les biblioteques amplien la seva 
oferta de programació oferint noves 
activitats i ho fan amb forma de dos 
nous clubs, el dels Setciències a la 
Pompeu Fabra i el ‘On bouquine’ a 
l’Antoni Comas.

A partir del mes d’octubre, la 
Biblioteca Pompeu Fabra posa en 
marxa una nova activitat dirigida 
a nois i noies d’entre 8 i 12 anys 
amb ganes de millorar els seus co-
neixements i aprendre com buscar 
i analitzar la informació. Aquesta 
activitat mensual tindrà lloc el se-
gon divendres de cada mes a les 6 
de la tarda. 

La Biblioteca Antoni Comas, 
per la seva banda, posa en marxa 
una nova tertúlia literària. Un cop 
al mes, els membres del club es 
trobaran per compartir el plaer de 
llegir un llibre i intercanviar els seus 
punts de vista sobre una lectura 
tot practicant l’idioma. La primera 
trobada tindrà lloc el divendres 17 
d’octubre.

To t s  d o s  c l ub s  p r e c i s en 
d’inscripció prèvia a les bibliote-
ques que els acullen. 

LECTURA
NOTÍCIA REDACCIÓ

Clubs dels “Setciències” i 
de lectura en francès a les 
biblioteques

La Pompeu Fabra i l’Antoni 
Comas inicien el curs amb 
aquests nous programes

El Cercle Històric Miquel 
Biada fa el lliurament 
d’aquesta peça històrica

CEDIDA
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Amb una gran expectació, el plena-
ri de l’Ajuntament d’Argentona va 
aprovar aquest dilluns, com cente-
nars d’Ajuntaments de Catalunya, 
una moció de suport del món local 
a la consulta del 9-N convocada pel 
govern de la Generalitat. La votació 
va tenir el suport de tots els grups i 
regidors (12), a excepció del PSC, 
que es va abstenir, i el PP que va 
votar-hi en contra. La sessió va 
comptar amb l’absència del porta-
veu d’Agrupació d’Argentona, Fèlix 

Rosa. Els minuts inicials van estar 
marcats per la desaparició de la fo-
tografi a del rei Felip VI, fet que va 
provocar la marxa del ple dels dos 
regidors del PP fi ns que es va res-
tituir la imatge a la sala de plens.

Pas endavant
Des d’ArgentCAT, Pere Móra va in-
cidir en el fet que les institucions 
polítiques facin un pas endavant en 
el procés. Des del PP, Fran Fragoso 
va assegurar que Catalunya no havia 
tingut mai tantes competències ni 
llibertats com en l’actualitat i que 
darrere de la consulta s’hi amagava 
la voluntat de secessió i el referèn-

POLÍTICA
NOTÍCIA REDACCIÓ

La votació va tenir el suport 
dels grups amb abstenció de 
PSC i contrari de PP

argentonaargentona www.totmataro.cat/argentona

Argentona aprova la moció de suport a 
la consulta del 9-N

dum per la independència. Xevi 
Collet, regidor de Tots x Argentona, 
va defensar que Catalunya estava 
protagonitzant un procés exemplar 
i pacífi c cap a una revolució de-
mocràtica i va reclamar el dret a 
somniar un futur millor per a les 
properes generacions.

Des de la CUP, Eudald Calvo va 
reclamar una campanya per insistir 
en els benefi cis d’una Catalunya lliu-
re i va recordar que aquest procés 
també cerca el benestar de les clas-
ses populars. Vador Casas, portaveu 
del PSC, va demanar que la consulta 
tingui la màxima legitimitat possible 
i que calia explicar les conseqüèn-
cies de la resposta de la consulta. 
Va denunciar l’actitud prepotent del 
govern de l’Estat, que ignora la de-
manda dels partits i la ciutadania. 
Àngel Puig, portaveu de l’Entesa, 
va agrair la tasca de mobilització 
de l’Assemblea Nacional Catalana 
i Òmnium Cultural, a l’hora que va 
demanar a Iniciativa per Catalunya 
Verds un posicionament clar vers la 
consulta. El regidor no adscrit Jau-
me Uribe va apel·lar a la valentia 
per fer front a aquelles lleis que no 
són justes.

Finalment, Ferran Armengol va 
tancar el torn d’intervencions dels 
grups recordant els diversos fra-
cassos de l’encaix de Catalunya a 
Espanya i les promeses incomplides 
i va defensar que el procés és legí-
tim i legal. 

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: JOAN TORROELLA I FONTANILLAS

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.rosagarriga.com

+

NOVA
• 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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El proper dijous 2 d’octubre s’inicia 
una nova Tardor Literària organitza-
da pel Centre d’Estudis Argentonins, 
enguany amb la Catalunya de 1714 
com a tema. Com cada edició, cada 
sessió comptarà amb l’autor a qui se 
li podrà fer preguntes i comentaris.
En aquesta primera sessió la Tar-
dor comptarà amb la presència de 
l’escriptor Albert Sánchez Pinyol, 
que parlarà de la seva novel·la Vic-
tus, que recentment ha estat portada 
de la premsa amb la prohibició de 

presentar-la a Utrecht, als Països 
Baixos.

Les trobades seran els 4 primers 
dijous del mes d’octubre i, després 
de Sánchez Pinyol, els protagonis-
tes seran “1714. Entre dos focs” de 
Jordi Mata, “Les dones de 1714” 
de Patricia Gabancho i, fi nalment, 
“Una societat assetjada. Barcelo-
na 1713-1714” d’Albert Garcia 
Espuche.

A més, com cada any, es durà a 
terme una sortida relacionada. En 
aquesta ocasió la sortida escollida és 
‘La Barcelona de 1714’ i es farà el 
dissabte 25 d’octubre amb punt de 
trobada al Born Centre Cultural. 

CULTURA
NOTÍCIA REDACCIÓ

Les trobades de la proposta 
del Centre d’Estudis 
Argentonins seran els dijous
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‘Victus’ inaugura la Tardor 
Literària dedicada al 1714

L’11 d´octubre es 
celebrarà una nova Festa 
de les Escoles Verdes  
 

Commemora el compromís 
de les escoles amb l’educació 
per la sostenibilitat

Els centres escolars d’Argentona 
participaran el proper dissabte 11 
d’octubre a la tercera edició de la 
Festa de les Escoles Verdes, una 
jornada en què es commemora 
el compromís de les escoles amb 
l’educació per la sostenibilitat.

La cita inclourà una cercavila, 
un esmorzar saludable, l’espectacle 
“Cançons que surten de la terra” 
de Les Bruixes de Burriac i jocs 
reciclats, contacontes, circuit de 
bicicletes i parades solidàries. 

EDUCACIÓ
NOTÍCIA REDACCIÓ
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SANT LLUC  INAUGURA  Com cada 
setembre, l’Associació Sant Lluc per 
l’Art va inaugurar la seva exposició 
Col·lectiva. En aquesta edició, i com 
a novetat, no hi ha hagut selecció 

d’artistes sinó que el centenar d’obres 
exposades són totes les que es van 
recollir. La Col·lectiva, a més, es re-
laciona amb el valor de la Identitat 
dins el ‘Mataró, Ciutat de Valors’. 

CONCENTRACIÓ   La setmana pas-
sada, una seguit de persones pro 
animalistes, es  van concentrar a la 
plaça Santa per deixar clara la seva 
postura en contra el torneig del Toro 

de la Vega, una celebració que és 
d’origen medieval i aixeca molta po-
lèmica per la violència amb la qual 
es tracta a un toro, al que es mata 
a cops de llança. 

SETMANA DE FESTES  El carrer Sant 
Pelegrí celebra la seva festa major, 
amb un seguit d’activitats al carrer. 
Des d’un sopar veïnal, passant per un 
espectacle infantil, a la foto. 

ANNA ALUART

NOU CURS, NOVES FOTOS   Obre una 
nova escola de fotografi a a Mataró, Di-
gifoto. Un espai on hi podreu trobar 
des d’una sala d’exposicions fi ns a 
aules d’ensenyament . 

ANNA ALUART

ANNA ALUART

ANNA ALUART
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OPORTUNITATS DEL MES

123.000€99.000€

CB9914 CIRERA Pis de 92m2 de 4 habs, 
exterior, molt de sol, vistes a zona verda, 
cuina oficce, bany complert. Ocasió!! 

77.000€

CB9430 RDA CERVANTES Pis alt amb 
ascensor, 3 habitacions, exterior, bany 
complet, menjador amb sortida a balcó.

CB7175  Z. D’ARA Preciós pis 85m2 de 3 
hab, exterior, cuina Office, balcó, galeria, 
menjador gran, calefacció, tot reformat, 
impecable. Ideal persones joves. 

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

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

86.000€

CB9763 FCESC MACIA. Pl Baixa 
72m2, 3 hab (2 dob), terres gres, alu-
mini , calefacció, bany actualitzat, cuina 
seminova, pati interior 12m2. 

CB6970 MOLINS Planta baixa tota reformada de 90m2, 3 habs, molt ex-terior, galeria de 8m2, portes, cuina , bany, tot nou. Únic!! 

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

99.000€

CB9900 BIADA-PIZARRO Pis de 
100m2 de superficie, amb 3 habita-
cions , saló menjador amb sortida balcó, 
exterior, ascensor.

CB9803 C/RAL-CAN XAMAR Ocasió!! 
Pis 85m2, 3 habs, finca seminova, pocs 
veïns, exterior amb sol i llum, menjador 
amb cuina semi-oberta, terres marbre. 

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.

115.000€123.000€

CB9301 VIA EUROPA Pis seminou de 
85 m2 de 3 habs, menjador amb terras-
seta, bany suite + lavabo, cuina office, 
impecable, parking + traster. 

49.900€ 56.000€ 85.000€

99.000€86.000€

100.000€ 115.000€ 178.900€

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

83.000€

ZONA MARÍTIMA
REF. 11610 CENTRO-HABANA.  Gran 

piso de 90m2,estancias amplias y 
acogedoras. 4dormitorios, Salón muy 
amplio,balcón vístas laterales a mar.

Cocina en óptimo estado, baño 
reformado, gran galería.

96.000€

PLANTA BAJA
REF. 11811  Z. FCESC. MACIÀ. Planta 
baja de bloque totalmente reformada, 
85m, 3hb (2 dobles), cocina de 8m con 

galería anexa y patio de 10m, totalmente 
exterior muy soleada.

ENTREGA INMEDIATA!!

87.000€

EXCELENTE OCASIÓN
REF. 11825 Z. R. BERENGUER.En zona al-
tamente comercial.Reformado, impecable.
Piso de media altura bien orientado.Ocupa 

una superfi cie de 84 m2.3 dormitorios.
Amplio salón comedor,cocina equipada.

MUY BONITO!!!              
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La reunió mantinguda la setmana 
passada entre representants de la 
Generalitat i la família arenyenca 
que havia de veure els seus terrenys 
expropiats, va obrir una “escletxa”.

La trobada, que va comptar amb 
el Director General de Transport i 
Mobilitat, Ricard Font; represen-
tants de l’Ajuntament, membres 
d’Unió de Pagesos i la mateixa 
Família Puig, va tenir -segons 
l’alcalde, Estanis Fors- un caràcter 
“conciliador” i va resultar “molt pro-
ductiva”, ja que s’ha obert un “bri 
d’esperança” per donar resposta a 
una de les demandes econòmiques 
que es feia des d’Unió de Pagesos. 
Tot i que no es va arribar a cap acord, 
des del Departament de Territori i 
Sostenibilitat van agafar el compro-
mís d’estudiar les peticions. Això, 
segons Fors, ja és un “petit avenç”.

Totes les parts es van donar una 
setmana de termini per tal d’arribar 
a un acord per a l’expropiació de la 
fi nca de Can Puig. Fins aleshores, 
l’acte d’ocupació ha quedat suspès. 
Fors recordava que això no signifi ca 
que la Generalitat acabi acceptant 
totes les demandes de la família 
arenyenca, tot i que sí, almenys, les 
prendrà en consideració, abans de 
tancar un acord. A la trobada també 
es va parlar d’establir uns terminis 
de pagament i altres qüestions, en-
cara per defi nir, de les quals, no 
s’han volgut donar més detalls. 

ARENYS DE MAR
SOCIETAT REDACCIÓ - ACN

Reunió esperançadora 
entre Generalitat i la 
família pagesa

Les parts es van donar una 
setmana per arribar a un 
acord sobre l’expropiació

Declaren Bé Cultural d’Interès 
Nacional el Teatre La Massa

El Govern aprovava la setmana pas-
sada declarar bé cultural d’interès 
nacional, l’edifi ci octagonal romà de 
Can Ferrerons, a Premià de Mar, en 
la categoria de zona arqueològica, i 
el Teatre la Massa, a Vilassar de Dalt, 
en la categoria de monument his-
tòric. També s’ha delimitat l’entorn 
de protecció d’aquests béns, així 
com del castell de Vilassar de Dalt.

La Massa
El Teatre la Massa, obra de 
l’arquitecte Rafael Guastavi-
no, va ser construït l’any 1881. 
Guastavino va aprofundir en les 
tècniques del maó pla, renovant i 
modernitzant des d’un punt de vis-
ta científi c la utilització de la volta 
catalana. Va construir el cobriment 
de l’equipament amb una cúpula de 
grans dimensions formada només 
amb una làmina de maó molt prima 
i un radi de curvatura molt obert. 

MARESME
SOCIETAT REDACCIÓ - ACN

El govern reconeix també 
l’edifi ci romà de Can 
Ferrerons a Premià de Mar

La seva rigidesa l’obtenia de la par-
ticularitat de la forma geomètrica i 
nous tipus de morter. El teatre ha 
estat restaurat entre els anys 1998 
i 2002 per l’equip d’arquitectes 
de Lluís Dilmé i Xavier Fabré enca-
pçalat per Ignasi de Solà-Morales. 
S’han conservat i consolidat tots 
els elements arquitectònics i espais 
originals i, al mateix temps, s’han 
adaptat i ampliat espais per al bon 
funcionament del teatre.

Can Ferrerons
Pel que fa a l’edifi ci Can Ferrerons 
de Premià de Mar, de planta octa-
gonal, s’inscriu dins del conjunt de 
troballes romanes de 5,5 hectàrees 
que conformen el jaciment arqueo-
lògic de la Gran Via-Can Ferrerons, 
del qual s’han anat trobant restes 
des del 1969. Es tracta d’un cas 
únic a Catalunya i pràcticament a 
la Hispania romana i al conjunt de 
l’occident de l’Imperi romà, ja que 
existeixen molt pocs edifi cis octago-
nals a la Península Ibèrica. 

Primer concurs fotogràfi c

L’ajuntament de Sant Andreu de 
Llavaneres convoca el 1r Concurs de 
fotografi a: Festa de la Sembra 2014. 
Les obres, dedicades al pèsol, la 
sembra del pèsol i els productes de 
l’horta de la vila, s’han de presentar 

SANT ANDREU DE LLAVANERES
SOCIETAT REDACCIÓ

dissabte 4 d’octubre, a la sala po-
livalent de Ca l’Alfaro. El veredicte 
es donarà a conèixer l’endemà diu-
menge, a les 12 hores, a la plaça de 
la Vila. El concurs està dotat amb 
tres premis. 
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¡SI QUIERE ALQUILAR O VENDER SU PISO, LLÁMENOS!

80.000�

COMPRAMOS SU PISO • SOLUCIONAMOS EMBARGOS

163.000� (27,1M)

RE
F. 

50
64

RE
F. 

50
66

RE
F.1

23
3

CERDANYOLA . ALTO. 
ECONÓMICO. Piso alto 
con ascensor total-
mente reformado, 2 
hab., baño con ducha, 
cocina fórmica con 
galería anexa, salón 
comedor con salida a 
terraza de 15m2, ca-
lefacción, trastero

RE
F. 

43
46

PZA. CATALUNYA. Piso con as-
censor conserv., 3 hab. 1 dob, 
baño compl., cocina fórmica 
galeria, salón 25m2 con balcón 
exterior (ANTES PVP. 135.000€  
AHORA 109.000€)

C.
E.

 en
 tr

ám
ite

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

C.
E.

 en
 tr

ám
ite

RE
F. 

43
47

CERDANYOLA ALTA. OPORTUNI-
DAD. Casa para reformar ideal in-
versores, posibilidad 2 viviendas 
indep. 3 hab., y tza 80m2, traste-
ro constr. NO LO DEJE ESCAPAR

80.000€ 

RE
F. 

13
11

RE
F. 

22
31

CENTRO. CASA REFORMADA EN EL CENTRO DE MATARÓ. Dispone 
de 4 habitaciones (1 tipo suite), 2 baños completos, cocina offi -
ce, patio de 15m2 con acceso a terraza de 8m2, calefaccion.  . 
¡OPORTUNIDAD! 

C.
E.

 en
 tr

ám
ite

294.000€

CERDANYOLA. Primer piso con-
servado ideal para inversores, 
3 hab. 2 dobles,  salón-come-
dor, cocina independiente de 
roble con galería tipo patio. 
OCASIÓN.

RE
F. 

43
35

56.000€ 

C.
E.

 en
 tr
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ite

EIXAMPLE. Piso totalmente 
reformado con pk y trastero 
incluido, 3 hab., baño grande 
con ducha y  bañera, cocina de 
haya, balcón exterior, calefac-
ción, ascensor. OCASIÓN.

CIRERA. Primer piso con en-
trada independiente y terra-
za de 15m2, 3 hab. 2 dobles,  
cocina offi ce de roble, gale-
ría, caleffacción y a.a., insta-
laciones nuevas reformado.

PZA. CATALUNYA. Piso con as-

C.
E.

 en
 tr

ám
ite

158.000€

C.
E.

 en
 tr

ám
ite

CIRERA. Primer piso con en-

C.
E.

 en
 tr

ám
ite

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€

148.000€

RE
F.5

09
1

RE
F.2

34
4

109.000€

86.000€ 

RE
F. 

43
44

CERDANYOLA. Piso alto con as-
censor con balcón exterior muy 
soleado, 3 hab., baño comple-
to, cocina fórmica con galería 
anexa, muy bien conservado. 
0PORTUNIDAD.OCASIÓN. 

C.
E.

 en
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ám
ite

C.
E.

 en
 tr
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ite

135.000€

RE
F. 

61
47

C.
E.

 en
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ite

C.
E.
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84.000€ 

RDA. 0´DONNELL. Piso conser-
vado con ascensor, 3 hab. 
antes 4, cocina reform. lacada 
blanca, galería, baño comple-
to bañera, patio 10m2, ascen-
sor. 0PORTUNIDAD.

RE
F. 

23
35

CENTRO. CASA REFORMADA EN EL CENTRO DE MATARÓ. CENTRO. CASA REFORMADA EN EL CENTRO DE MATARÓ. 

294.000€294.000€

C.
E.

 en
 tr

ám
ite

OCASIÓN.

109.000€109.000€Ahora:

MOLINOS.Planta baja con 
entrada independiente y pk., 
patio de 12m2 y una terra-
za de 24m2, 4 hab., cocina 
fórmica, baño completo con 
ducha. OCASIÓN. 

139.900€
RE

F. 
13

04

CENTRO. OPORTUNIDAD POR 
ZONA/PRECIO.PIso para actua-
lizar a su gusto, 2 baños com-
pletos, 2 hab. dobles, salón 
con balcón exterior, 2 terrazas 
de 20m2/cada una y otra de 
10m2, solo 1vecino.

OCASIÓN
DEL MES
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 “L’esport paralímpic 
s’equipararà a l’olímpic quan la 
societat tingui una altra 
concepció de les persones 
amb discapacitat”

És una realitat que, malauradament, 
l’esport té categories. No són el ma-
teix uns Jocs Olímpics que uns Jocs 
Paralímpics. El naixement de clubs 
o seccions dedicats exclusivament a 
les persones amb discapacitat, com la 
del Centre Natació Mataró, “ajuden a 
normalitzar la situació”, però encara 
queda molt camí per recórrer, tal com 
afi rma Castelló. “Primer cal que dei-
xem de posar etiquetes a la gent i que 
els valorem per les característiques 
que tenen i no per les seves discapa-
citats”, explica. I és que Castelló està 
convençuda que cal un canvi de men-
talitat social perquè es valori l’esport 
paralímpic. I sentencia: “Quan a nivell 
social deixi d’haver-hi barreres i es 
deixin de banda els tabús, llavors veu-
rem com els esportistes deixen de ser 
menyspreats i tractats com a infe-
riors”. 

No hi ha somnis que no puguin 
complir-se. Ni hi ha res que sigui 
impossible. Júlia Castelló ho sap 
millor que ningú. Va néixer amb una 
discapacitat congènita per la qual li 
falta el sacre, la darrera peça de la 
columna vertebral. Un fet que afecta 
neurològicament, que no li permet 
utilitzar les extremitats inferiors i 
que l’obliga a desplaçar-se en cadira 
de rodes.  Però és nedadora olímpi-
ca. Perquè si un s’ho proposa, no hi 
ha barreres que no es puguin saltar. 

Nedadora paralímpica profes-
sional des de Pequín’08, Castelló 
és especialista en els 100 metres 
esquena i la seva preparació espor-
tiva ha estat molt intensa els darrers 
anys al Centre d’Alt Rendiment de 
Sant Cugat. Ara, li calia un “canvi 
d’aires a nivell personal i profes-
sional”, explica. I, empesa per la 
filosofia de la secció de natació 
adaptada del CN Mataró i pels seus 
entrenadors, Roger Cruañas, María 
Folgado i Ricardo Yebenes, ha fet el 
salt a Mataró. Castelló ha participat 
en els Jocs Paralímpics de Pequín 

i Londres, així com a totes les com-
peticions internacionals que hi ha 
hagut des de llavors: va ser cinquena 
als Jocs de Londres, bronze al mun-
dial de Montreal i plata a l’europeu 
d’Eindhoven. 

El plantejament de les pròximes 
temporades, tanmateix, és un altre. 
“Estava molt saturada i necessitava 
un canvi de concepte, sortir de l’alt 
rendiment per anar a buscar l’esport 
de veritat, els motius pels quals 
nedo”, remarca Castelló, que asse-
gura que vol “obtenir els resultats 
perquè estic bé nedant”. Al cap i a 
la fi ,” primer va la persona i després 
l’esportista”, subratlla. 

La temporada serà llarga. “Tinc 
intenció de seguir a l’equip nacio-
nal  i de classifi car-me pel Mundial”, 
explica Castelló, però sense pres-
sions. Els Jocs de Rio queden encara 
molt lluny i mentrestant, a banda 
d’entrenar fort, Castelló buscarà 
l’essència de la natació, la raó per 
la qual es llança cada dia a l’aigua: 
gaudir-la. Els èxits estan més que 
assegurats. 
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Defi neix-te
Exigent, treballadora i 
independent.

Un llibre
‘La solitud dels nombres primers’ 
de Paolo Giordano

Una pel·lícula
‘La vida es bella’ de Roberto Benigni 

Un viatge
Xile

Un esportista
Kilian Jornet

Un repte
Treballar de terapeuta ocupacional

Júlia Castelló,  
somnis olímpics
NEDADORA PARALÍMPICA PROFESSIONAL
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T1.08244 - Mataró-Centre. Pis de 65 m2 de su-
perfície, amb terrassa, disposa de 3 dormitoris i 
està totalment reformat. Sol tot el dia, molt llumi-
nos. Ocasió!!    Abans 180.000€ Ara 137.160€

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

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

T1.50099 - Mataró-Peramàs. Pis de 80 m², 

T1.50168 - Mataró- Peramàs. Planta baixa de 
80 m², 3 hab., Bany complert, cuina offi ce, ga-
leria, salo-menjador de 30 m², balcó, ascensor, 
tanc. alumini ¡¡Molt assolellat!!   97.000€ 

T1.50168 - Mataró- Peramàs. Planta baixa de T1.07980 - Mataró-Els Molins. Pis de 90 m2 
de superfície, està tot reformat, disposa de 
3 dormitoris, 1 bany, aa/cc, té balco i gale- 
ria.¡¡Oportunitat!                           107.200€ 

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

T1.50160 - Mataró - Centre. Pis totalment refor-
mat de 75 m², 3 hab., Bany complert, cuina equi-
pada, balco tipus terrasseta, aa/cc, tancaments d’ 
alumini, ascensor. Persia electriques, gran vistes 
mar i montanya!!!                                        152.200€ 

T1.50080 - Mataró -Centre. Costat Pl. Tere-
ses. Atic de 70 m², 3 hab., Bany complert, cuina 
total equipada, parket, terrassa de 20 m2 a nivell, 
completament reformat, ¡¡Molt bones vistes i molt 
assolellat.!!   Abans  230.000€ Ara 156.300€

  

T1.50238 - Mataró- Els Molins. Pis totalment 
reformat de 80 m² de superfície, disposa de 3 
habitacions. Bany complet, cuina totalment 
equipada, amb aleria, els tancaments són 
d’alumini, balcó ¡¡Oportunitat!!            69.000€                   

OPORTUNITAT
DE LA SETMANA

T1.50194 - Mataró - Cirera. Pis de 65m², 2 
habitacions, bany complet, cuina offi ce total-
ment equipada, balco, tancaments d’ alumini, 
ascensor, amb terrassa de 30m² ¡¡Amb vistes 
al mar!!                                                         156.500€

T1.50028 - Mataró-Centre. Pl. baixa  65 m², 2 
hab., (1 Suitte), 2 banys complets, cuina off. carp. 
ext. alumini, porta principal blindada, fi nestres 
climalit aa/cc, ascensor, pati de 15 m²¡¡Molt llu-
minos, pl aparc. incl!!                                 149.260€
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T1.08244 - Mataró-Centre. Pis de 65 m2 de su-
perfície, amb terrassa, disposa de 3 dormitoris i 
està totalment reformat. Sol tot el dia, molt llumi-
nos. Ocasió!!    Abans 180.000€ Ara 137.160€

Pis de 65 m2 de su-

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

T1.50160 - Mataró - Centre. Pis totalment refor-
mat de 75 m², 3 hab., Bany complert, cuina equi-
pada, balco tipus terrasseta, aa/cc, tancaments d’ 
alumini, ascensor. Persia electriques, gran vistes 
mar i montanya!!!                                        152.200€ 

T1.50126 - Mataró-Peramàs. Loft de 100m² de 
superfi cie, disposa d’1 habitació, 1 bany com-
plet, amb la cuina totalment equipada, calefac-
cio, pis molt ampli i únic ¡¡Tot nou!!    168.000€

T1.50224 - Mataró-Parc Central. Pis de 90 
m², 3 hab. dobles, 2 banys complets, cuina 
offi ce, galeria, balcó, aa/cc, terres de parket, 
tancaments alumini, ascensor, gar garatge 
inclòs ¡¡Totalment amoblat!!         179.000€

T1.50126 - Mataró-Peramàs. Loft de 100m² de 

T1.50224 - Mataró-Parc Central. Pis de 90 
m², 3 hab. dobles, 2 banys complets, cuina 

Vendes

Gran cartera de pisos a totes les zones de Mataró

T1.50191 - Mataró-Vista Alegre. Exclusiva. Ático 
muy luminoso 100m2  4 hab, 2 baños (1 suitte), 
cocina off. equip, salon-com. 30m² con chimenea, 
galeria, 2 balcones, calefacción, porcelanato, alu-
mini, ascensor, trastero ¡¡Vistas mar y montaña!! 
Parking opc. Antes 210.000€  Ahora 180.000€

T1.50194 - Mataró - Cirera. Pis de 65m², 2 
habitacions, bany complet, cuina offi ce total-
ment equipada, balco, tancaments d’ alumini, 
ascensor, amb terrassa de 30m² ¡¡Amb vistes 
al mar!!                                                         156.500€

T1.09182 - Mataró-Parc Central. Pis de 70m2, amb 
2 habit, saló-menjador, cuina offi ce, aa/cc, porta 
principal blindada, armaris encastats, parquet, 
plaça de pàrqui pàrquing i traster, ¡¡Zona comuni-
taria amb piscina i zona infantil!!         172.260€

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

T2.50036 - Mataró-Centre. Casa de poble de 325 
m² de superfície, 3 plantes + estudi ¡¡Per reformar 
al seu gust!! Si vol una casa actual pero preservant 
lo antic, aquesta es la seva o oportunitat!! Actual-
ment 10 habitacions, 5 banys.                              265.200€

T1.09015 - Mataró-Centre. Pis amb fantàstiques 
vistes a zona verda, amb 3 dormitoris, bany i 
aseo, armaris encastats, calefacció, aacc, par-
king y traster inclòs en el preu!!          192.000€

T1.50114 - Mataró-Centre. Pis de 3 hab., 2 Banys 
(1 suitte amb banyera hidromassatge), a/cc fred 
calor, cuina offi ce totalment equipada, galeria, te-
rres de parket, i  amb 2 balcons. Pàrquing i traster 
inclosos ¡¡Molt assolellat!!                           206.260€

T1.50240 - Mataró-Via Europa. Pis cantoner de 90 
m², de superfície, disposa de de 3 habitacions, 2 Banys 
complets, gran cuina office, galeria, balcó, calefacció, 
els terres de parket, ascensor ¡¡Amb fabulosa terrassa 
a nivell de 50 m²!!                                                 210.000€

T1.50198 - Mataró-Centre. C/Argentona. Planta baixa 
de 100 m² de superficie, amb 2 hab. + Sala polivalent de 
25 m², cuina americana totalment equipada, bany com-
plet i aseo, aa/cc, terres de parket, tancaments d’ alumi-
ni, amb terrassa de 10 m²!!! !                              215.000€

T1.50114 - Mataró-Centre. Pis de 3 hab., 2 Banys 
(1 suitte amb banyera hidromassatge), a/cc fred 

Pis de 3 hab., 2 Banys 
(1 suitte amb banyera hidromassatge), a/cc fred 

Pis de 3 hab., 2 Banys 

T1.50240 - Mataró-Via Europa. Pis cantoner de 90 
m², de superfície, disposa de de 3 habitacions, 2 Banys 
T1.50240 - Mataró-Via Europa. 
m², de superfície, disposa de de 3 habitacions, 2 Banys 
T1.50240 - Mataró-Via Europa. T1.50198 - Mataró-Centre. C/Argentona. Planta baixa T1.50198 - Mataró-Centre. C/Argentona. 

de 100 m² de superficie, amb 2 hab. + Sala polivalent de 
T1.50198 - Mataró-Centre. C/Argentona. T2.50036 - Mataró-Centre. Casa de poble de 325 

m² de superfície, 3 plantes + estudi ¡¡Per reformar 
Casa de poble de 325 

m² de superfície, 3 plantes + estudi ¡¡Per reformar 
Casa de poble de 325 

T1.50179 - Mataró-Centre. Pis de 90m², disposa 
de 3 habitacions, 2 Banys complets, balco, aa/
cc, tancaments d’alumini, ascensor, garatge i 
traster inclòs ¡¡Impressionant zona comunita-
ria amb piscina!!                                                     193.000€

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

T1.50207 - Mataró-Centre. Atic duplex de nova 
construccio de 60 m², 1 hab., 2 Banys complerts, 
cuina americana totalment equipada, balco gran, 
aa/cc, tancamanets d’ alumini ascensor, al costat 
de la Riera!!!                                                165.000€
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Lloguers

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

T1.06971 -  Mataró. Centro. Piso de 53m² de super-
fi cie, consta de 1 habitación, Baño, salon - 2 bal-
cones - calefaccion y aire acondicionado. Parking 
incluido. Muy buena situación !!!              550€/mes

Més de 40 anys d’experiència al seu servei

Truqui’ns: 93 757 83 83
T1.08745 Mataró. Centro. Bonito piso planta baja 
50 m² con 2 hab. + Gran patio de 40 m² - todo 
amueblado. Gastos incluidos!!!             425€/Mes

T1.04536 Mataró. Cerdanyola. Piso de 3 habita-
ciones (1 es doble), Totalmente exterior, está bien 
comunicado!!!                                            450€/mes

T1.09811  Mataró. El Rengle. Zona Tecnocapus. 
Apartamentos de 40m² de superfi cie, consta de 1 
habitación (doble), un baño, pequeña cocina - todo 
amueblado y equipado - con parking y trastero y 
piscina - fabulosas vistas - ideal cortas estancias 
- para estudiantes, ejecutivos y están adaptados 
para mayores!!!                                          470€/Mes

T1.02654 Mataró Semicentro. Estudio de 40m² 
de superfi cie con plaza de parking ¡¡Está total-
mente nuevo!!                                            500€/Mes

T1.06254 Mataró. Centro. Piso de 75m² de su-
perfi cie, con 3 habitaciones, cocina offi ce, baño 
completo, salon con salida al balcon - muy buena 
situacion - zona tranquila !!                     500€/Mes

T1.09604 Sant Vicenç de Montalt. Pisos de 1 ha-
bitación - piscina y zona comunitaria - algunos 
con terraza y vistas a mar!!                      590€/Mes

T1.08995 Mataró. Centro. Piso muy céntrico de 
pocos vecinos, totalmente remodelado y refor-
mado. 60M2., Con 2 hab, cocina y baño completo 
muy exterior. Parquing opcional!!           600€/Mes

T1.09906 Mataró. Cabrera de Mar. Zona pla de la 
avella. Bajo amueblado de 55m2. 2 Habs. 1 Baño 
completo con plato de ducha. A cinco minutos de 
la playa. Cerca estacion!!                        600€/Mes

T1.09929 Mataró. Cirera. Piso de 60m2. 1 Baño. 
Cocina offi ce. Suelos de gres. Cierres aluminio. 
Balcon. Ascensor. Parquing. Patio comunitario con 
barbacoa. Muy soleado!!                         600€/mes

T1.09927 Mataró. Centro.  Piso de 3 años.72M2. 2 
Habs. 1 Baño y 1 aseo. Cocina offi ce. Calefaccion. 
Aa/cc. Cierres aluminio. Balcon. Ascensor. Parquing 
opcional. Impecable!!                                 650€/Mes

T1.02215 Mataró. Centro. Piso 120m², 4 hab. 
Baño. Aseo. Cocina offi ce. Cierres aluminio. Par-
quet. Balcon. Lavadero. Reformado!        700€/mes

T1.09932 Caldes d’Estrac. Bonito piso cerca del 
mar, 100m2. 4 Habs. 2 Baños. Cocina equip.elec-
trodomesticos. Calefaccion. Aa/cc. Parquet. Alu-
minio. Gran terraza. Muy soleado!!!      700€/Mes

T1.09905 Mataró. Escorxador. Zona Cal Collut. 
Piso 87 m2. Sin amueblar - 3 habs. 2 Baños. Coci-
na offi ce. Galeriay balcon. Suelos parquet y cierres 
aluminio. Ascensor. Exterior. Zona de juegos co-
munitaria. Zona muy tranquila!!!        750€/Mes

T1.09919 Mataró. Via Europa. Precioso ático 
85m2. 3 Habs. 2 Baños. Cocina offi ce. Calefac-
cion/aacc. Balcon. Galeria. Terraza 53m2. Ascen-
sor. Zona comunitaria con piscina. Parquing y 
trastero. Muy soleado.                               875€/mes

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

T2.02493 Sant Vicenç de Montalt. Casa de 190 
m² de superfi cie, 4 habitaciones. Cocina offi ce de 
20 m² con salida a terraza y con porche de 30 m², 
gran salon de 35 m² con salida aterraza, 2 baños, 
1 aseo- parking - jardin de 100 m² - estudio con 
vistas a mar !!!!                                 1.250€/Mes

T1.08099 Sant Andreu de Llavaneres. Tocant el 
mar. Espectacular pis d’obra nova acabada de 
100,90 m2de superfi cie estrictes més terrassa de 
42,30 m2, 4 habitacions, 2 banys, zona comuni-
tària amb piscina i acabats de primera qualitat. 
A 2 minuts de la platja i l’estació. Impressionants 
vistes al mar i al port!                           1.300€/Mes

T2.02547 Mataró. Can Bruguera. Espectacular 
torre a 4 vientos de 350 m2, 4 hab + estudio, 3 
baños, trastero, garaje para dos coches. Jardin 
con piscina. Alto standing.                   1.300€/mes

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

T1.02502 - Mataró-Semicentro. Piso de 70 m² 
con 2 hab., Baño, salón con suelos de marmol, 
video-portero - acabados de primera calidad y 
con plaza de parking !!!!                   550€/mes

T1.02502 - Mataró-Semicentro. Piso de 70 m² 

T1.06971 -  Mataró. Centro. Piso de 53m² de super-
fi cie, consta de 1 habitación, Baño, salon - 2 bal-

T1.05801 - Mataró-Cerdanyola. Planta baja 
de 50m2. 2 Habitaciones. 1 Baño completo. 
Cocina americana. Calefacción. Cierres alumi-
nio. Suelos de gres. Preciosa terraza de 30m2. 
A nivel de salon. Muy soleado!!         550€/mes

T1.09901 - Mataró-Parc Central. Gran piso de 
100m2. de superfi cie, amueblado con 3 habi-
taciones, 2 Baños completos, todo exterior con 
piscina comunitaria!!!!                    700€/mes

T1.09930 - Arenys de Mar. Piso amueblado y to-
talmente exterior, 90m2. 3 Habs. 1 Baño. 1 Aseo. 
Calefaccion. Aa/cc. Chimenea. Armarios empotr. 
Cierres aluminio. Suelos gres. Ascensor. Vistas a 
la Riera. Muy luminoso.                           600€/mes
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Pèrits Judicials

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

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

Financiamos su vivienda 
al 100% ¡Consúltenos!

185.000ˆ

= Tramitándose Certifi cado Energético

130.000ˆ

40.300ˆ

Ref.30716

CERDANYOLA Piso reformado de 
2 habitaciones, cocina de fórmica 
y  baño completo. Suelos de gres. 
Para entrar a vivir. ¡Una ocasión! 

MOLINOS Piso de 95m2, 4 
habit., salón comedor de 20m2 
con salida a balcón orientado a 
calle sin tránsito, baño nuevo
+ aseo, cocina exterior. 

Ref.14742

83.000ˆ

OCASIÓN

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

Ref.14797

123.000ˆ

ROCABLANCA Piso completa-
mente refor.,4 habs, gran salón-
chimenea y balcón terracita, baño y 
aseo, A/A y calef., orientado a mar. 

Ref.14817

Ref.14085

CERDANYOLA Vivienda 87m2, 
totalmente actualiz. Salón amplio, 
terracita, cocina total. equip, 3 dor., 
baño restaurado y calefacción. 

Ref.14454

CERDANYOLA Primero 
independ. 90m2 con terraza 
superior de 60m2, baño y cocina 
completamente reformados, salón 
de 20m2. Piso totalmente exterior. 

Ref.40375

CENTRO Casa de cuerpo con 
local de 100m2 anejo a la casa, 
4 habit. dobles, gran salón con 
terraza, cocina 18m2, 2 baños 
y 2 aseos, 3 tzas, chimenea. 

Ref.14801

121.000ˆ

ZONA MARÍTIMA Piso 85m2, 
cocina abierta a comedor de 25m2, 
3 habs, baño completo 4 piezas, 
exterior, a un paso de la estación. 
Finca de sólo 3 vecinos. 

OCASIÓNRef.14820

209.000ˆ

VIA EUROPA  Gran piso semi-
nuevo, 3 habit., patio a nivel salón 
50m2, 2 baños completos (1suitte), 
cocina totalmente equipada, AA Y 
calefacción.

Ref.14828

CTRA. MATA Piso de 2 habita-
ciones, comedor, balcón, baño 
completo con ducha, a/a, calefac-
ción, galería, 100% exterior y vistas 
sobre Ciudad Jardín. 

55.000ˆ

14824 - RDA.ALFONS X  Gran piso  de 4 
habitac., cocina equipada, 100% exterior, 
salón con salida a balcón, baño completo 
y aseo, AA  y con calefacción. Excelente 
oportunidad. 130.000€

14811 - ZONA ROCABLANCA Piso de 3 habit. 
(antes 4), salón de 22m2, cocina equipada con 
patio de 15m2, baño completo, ventanas de 
aluminio, 100% exterior. ¡Ocasión! 79.000€

www.urbenia.es   info@urbenia.es

79.000ˆ

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

Ref.14256

369.000ˆ

Ref. 40261

VIA EUROPA Gran vivienda 
unifamiliar adosada distribuida 
sobre 325m2. Con jardín de 60m2, 
garaje, salón 58m2, gran cocina, 4 
dorm.+ estudio con solárium.

Compramos su piso.
Pagamos su hipoteca.

Reformamos su vivienda.
Y siempre estudiaremos su caso personalmente.

Consúltenos!  600 74 79 31

14822 - CENTRO HISTÓRICO Piso completa-
mente reformado, 1 habit. doble, baño completo, 
cocina equipada, 2 pequeños patios 8 y 10m2. 
Gran oportunidad por zona. ¡Ocasión! 76.000€
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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.14752

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

76.000ˆ

EIXAMPLE Piso de 3 habs, 
salón con balcón, baño compl., 
cocina equip., a/a, calefacción. 
Zona peatonal y al lado de 
servicios. ¡¡Gran ocasión!! 

Ref.14772

MOLINOS Piso de 95m2, 4 
habit., salón comedor de 20m2 
con salida a balcón orientado a 
calle sin tránsito, baño nuevo
+ aseo, cocina exterior. 

OCASIÓN

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

Ref.14756

71.000ˆ

CENTRO Piso con ascensor de 3 
dorm., cocina independiente, 
con puertas de roble, ventanas 
de aluminio y suelos de terrazo. 
Ideal como inversión.

130.000ˆ

ROCABLANCA Piso completa-
mente refor.,4 habs, gran salón-
chimenea y balcón terracita, baño y 
aseo, A/A y calef., orientado a mar. 

136.000ˆ

Ref.14817

66.000ˆ

Ref.14835

ESCORXADOR Último piso de 
altura de 2 habitaciones (antes 
3), completamente reformada, 
baño completo, cocina nueva, 
calefacción, suelos de gres.

56.000ˆ

Ref.14085 OCASIÓN

CERDANYOLA Vivienda 87m2, 
totalmente actualiz. Salón amplio, 
terracita, cocina total. equip, 3 dor., 
baño restaurado y calefacción. 

95.000ˆ

Ref.14454

CERDANYOLA Primero 
independ. 90m2 con terraza 
superior de 60m2, baño y cocina 
completamente reformados, salón 
de 20m2. Piso totalmente exterior. 

Ref.13717 OCASIÓN

99.000ˆ

C/BIADA Piso de 80m2 con terraza
a nivel 20m2, actualizado para entrar 
a vivir, 3 habs dobles, salón directo a 
terraza, cocina roble y con ascensor.

OCASIÓN

390.000ˆ

Ref.40375

CENTRO Casa de cuerpo con 
local de 100m2 anejo a la casa, 
4 habit. dobles, gran salón con 
terraza, cocina 18m2, 2 baños 
y 2 aseos, 3 tzas, chimenea. 

178.900ˆ

Ref.14583 OCASIÓN

PL. ITALIA Piso seminuevo de 
3 habs, gran salón de 24m2 con 
salida a balcón/terraza, dos baños 
completos, cocina indep., calef. y 
A/A, parking y trastero. 

Ref.14790

149.000ˆ

JTO. RIERA Piso con entrada 
indep. con terraza 26m2 a nivel, 
salón-comedor en dos ambientes, 
cocina con lavaplatos, 2 habs + 
estudio, baño y balcón.

JTO.C/BIADA Piso comple-
tamente refor., ascensor, 
3 habit., baño compl, gran 
salón orientado a mar, A/A y 
calefacción, todo de diseño.

CTRA. MATA Piso de 2 habita-
ciones, comedor, balcón, baño 
completo con ducha, a/a, calefac-
ción, galería, 100% exterior y vistas 
sobre Ciudad Jardín. 

115.000ˆ

CENTRO Piso de 75m2, terraza a 
nivel, actualizado recientemente. 
3 habs, baño completo, amplio 
salón. Suelos parquet y ascensor. 
Atención a su precio!

Ref.13633

VIA EUROPA Gran vivienda 
unifamiliar adosada distribuida 
sobre 325m2. Con jardín de 60m2, 
garaje, salón 58m2, gran cocina, 4 
dorm.+ estudio con solárium.

¿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

40371-ARGENTONA-
GINESTERES 
Casa a 4 vientos de 
280m2 de superfi cie, con 
jardín de 250m2 y piscina 
privada, dispone de 4 
habitaciones, gran salón 
de 30m2, chimenea
y buhardilla de 60m2.

PRECIO: 350.000€ 

Casa a 4 vientos de 
280m2 de superfi cie, con 
jardín de 250m2 y piscina 
privada, dispone de 4 
habitaciones, gran salón 
de 30m2, chimenea
y buhardilla de 60m2.

JACINTO BORREGO
“El asesoramiento ha sido muy bueno
en todo momento. Recomendaría 
Urbenia a familiares, amigos y 
conocidos”.
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