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ciutat

La pluja desllueix la primera edició 
mataronina de la Festa al Cel

 
Agrupació Musical del 
Maresme: 30 anys de la Banda

Els Capgrossos aspiren a la torre de 9 al 
Concurs de Castells de Tarragona

Joan Gonzàlez, 
tot pel bàsquet

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

Segona victòria en dos partits del 
Joventut Handbol Mataró

Judici a l’Audiència Nacional a dos joves 
per la crema d’una foto del Rei
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T’agrada que es faci la 
‘Festa al Cel’ a Mataró?

L’ENQUESTA

LA PREGUNTA

CLICA i vota l’enquesta a 

davant de totdavant

Atenció, pregunta. Quin d’aquests mots pertany a la ma-
teixa família de suspendre?: penjada (l’estelada al balcó) / 
independència (la que ens fa sortir al carrer) / pèndol (el de 
la història, que avui va cap a aquesta banda i demà cap a 
l’altra) / propensió (la del govern neo-franquista a prohibir 
tot el que no li agrada).

Doncs en realitat tots quatre. La suspensió de l’autonomia 
amb què ens amenaça al ministre és filla del verb penjar, 
actualment famós perquè malgrat l’evolució tecnològica 
continua designant l’acció d’interrompre una comunicació 
telefònica, encara que faci anys i panys que els auriculars ja 
no es pengen en aquell ganxo que hi havia encastat a l’aparell 
(i d’on segurament prové l’expressió ‘deixar algú penjat’, 
amb un telèfon a l’orella en espera d’una resposta que ja no 
arribarà). És fascinant la quantitat d’analogies que podríem 
continuar fent amb la família. Per exemple, el relliscós pen-
dent de deliri persecutori en què s’ha precipitat un unionisme 
fatxenda; l’atac d’apendicitis que els agafarà quan finalment 
els plantarem la voluntat popular pels morros; la perplexitat 
d’una Europa cada dia més pendent de la bàrbara resposta 
d’un Estat a una demanda democràtica… I, per descomptat, 
els penjaments que ens dediquem mútuament des de cada 

firma
opinió roda el món i torna al mot - amic

S’ha d’insistir en l’aposta 
de la Festa al Cel?

pau vidal

Suspensió
www.totmataro.cat

núm. 1643
del 3 al 9 d’octubre de 2014

dues persones a presó 
per tràfic de drogues

organització de la 
festa al cel

banda de la trinxera, afortunadament en privat.
Suspendre segurament és un dels verbs que ens fa més 

por durant una certa etapa de la vida, la de l’escolarització 
(per cert, ja que m’ho demaneu, en argot juvenil no es diu 
catejar ans tombar: “El de Mates ja m’ha tornat a tombar”), 
i no tindria res d’estrany que els totalitaris l’haguessin 
triat conscients de les reminiscències que aquell pànic 
estudiantil encara pot despertar en els cervells adults. Tan-
mateix, a mi la imatge que em suggereix és la d’un jugador 
de bàsquet en aquell instant fascinant en què, després 
de botar tot buscant la posició, veu el forat, aferra la pi-
lota amb totes dues mans, s’impulsa amb els peus junts 
amunt i… queda en suspensió. És un moment molt breu, 
dècimes de segon, però en aquell instant es fa la màgia 
perquè ara tot depèn només del seu encert. El ministre 
ens amenaça amb mantenir-nos a perpetuïtat en aquesta 
posició, un parell de pams enlaire i els braços flexionats, 
a punt de llançar. Una suspensió contra natura, per evi-
tar que llancem a cistella. Però la llei de la gravetat és 
inapel·lable i tard o d’hora sentirem que el pes del cos està 
a punt d’estirar-nos avall, afinarem la punteria, estendrem 
els braços, la deixarem anar i…la clavarem.

61,8%  Sí.

32,5%  No.

5,7%  Ns/Nc

    MB Motors va concentrar Munt de cavalls a l’Hípica can vila, 
a l’entorn del Montseny. socis i aMics de Mercedes van tenir 
l’oportunitat de provar la gaMMa alta de la Marca.

castigat  Es coneixen els detalls de 
l’operació policial que acaba amb dues 
persones a la presó per traficar amb 
drogues a casa nostra. 

aplaudit  Mataró supera l’examen 
logístic d’un gran esdeveniment amb 
nota, tot i el mal temps, que aigualeix 
la ‘Festa al Cel’. 

cedida

http://totmataro.cat/participa/enquesteshttp://


- COMPRAMOS SU PISO AL CONTADO -

CONSULTE NUESTRA WEB!!
TENEMOS MÁS DE 300  INMUEBLES

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€

ARGENTONA - TRASPASO
¡RESTAURANTE EN PLENO 

FUNCIONAMIENTO!  FACTURACIÓN 
DEMOSTRABLE. LOCAL E 

INSTALACIONES ACTUALES. APROX. 
190M2. INFORMACIÓN EXCLUSIVA 
EN NUESTRA OFICINA. 90.000€

CAN VILARDELL-HOSPITAL
¡PRÓXIMA VENTA DE CASAS EN ZONA 
EXCLUSIVA DE NUEVA CONSTRUCCIÓN! 

ACCESO DIRECTO A LA C-32. A UN 
PASO CENTRO COMERCIAL. +250M2, 

PISCINA, GRAN ZONA DE JARDÍN. 
ACABADOS 1ª CALIDAD. SOLICITE 

INFORMACIÓN EN NUESTRA OFICINA.

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

CONSULTE NUESTRA WEB!!
TENEMOS MÁS DE 300  INMUEBLES

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

T. 93 193 45 35

1p GRUP LAUDEM.indd   2 01/10/14   13:00



Fa ni més ni menys que 59 anys que 
Mataró dedica un cap de setmana a 
homenatjar els seus avis. La Festa 
de la Vellesa reconeix públicament 
la seva aportació a la societat i cada 
any congrega desenes d’avis i els 
seus familiars al Foment Mataroní. 
En aquesta fotografi a hi apareixen 
els dos avis més grans de la Festa 
de la Vellesa de l’any 1967. Cedida 
per Montserrat Pruna, en aquesta 
instantània hi apareixen tres gene-
racions: el seu germà, Joan Pruna, 
que “va exercir de padrí de la iaia 
Rosa durant tots els anys que va ser 
centenària”. Però també una de les 

seves fi lles, Francisca, la perruquera 
Pilar i una germana. 

La festa ha canviat
Pruna explica que “fèiem una xoco-
latada i una serenata al carrer Sant 
Sadurní” i recorda que es tracta-
va d’una festa “molt bonica pels 
avis, un homenatge merescut”. Els 
temps, però, han canviat, i aquesta 
Festa de la Vellesa també ha perdut 
ressò a la ciutat. Pruna assegura 
que abans “era una celebració molt 
maca perquè els joves acompanya-
ven la gent gran”, un fet que ja no 
és tan habitual actualment. 

foto antigafoto

de fa 5 anys

de fa 15 anys

de fa 25 anys

les portadesles www.totmataro.cat/fotoantiga
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La Festa de la Vellesa, un clàssic
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Quasi 5.000 caminaires per un bon motiu

En sols set edicions, la camina-
da col·lectiva ‘Mataró Camina per 
l’Alzheimer’ ha agafat entitat i fama 
fi ns al punt de ser, sense cap mena 
de dubte, el gran acte solidari del 
calendari local. Com les bones tra-
dicions, hi ha qui podria pensar-se 
que la caminada s’ha fet tota la vida 
per molt que tot just arribi, com s’ha 
dit, als set anys de vida. Set anys, 
però, durant els quals ha crescut 
el reconeixement i les inscripcions 
quasi fi ns al límit de la capacitat 
organitzativa d’aquesta caminada. 
“Ja ens agradaria fer 10.000 sama-
rretes, 10.000 entrepans, 10.000 
records però no donem l’abast a 
tota la gent que s’hi interessa”, 

explicava dimarts en roda de prem-
sa l’expresidenta i alma mater de 
l’AFAM, Assumpció Miró.

A inicis de setmana s’ultimaven 
les darreres inscripcions i es donava 
la xifra d’uns 4.700 caminaires com 
orientativa de l’abast que tindrà la 
marea que aquest any es vestirà de 
vermell. Seran, doncs, quasi 5.000 
persones caminant per un bon motiu 
i tornant a posar la ciutat al mapa 
de la solidaritat. El benefi ciari de 
tot el recollit, la feina obstinada i 
permanent de l’Associació de Fa-
miliars de Malalts d’Alzheimer del 
Maresme, aquesta AFAM que té en 
la caminada i tot el seu entorn una 
font d’ingressos important per al seu 

SOLIDARITAT
NOTÍCIA

TEXT: REDACCIÓ

és notíciaés www.totmataro.cat

FOTOS: ANNA ALUART

dia a dia quotidià, les moltes acti-
vitats i iniciatives, el seu Centre de 
Dia o els 17 treballadors d’aquest.

Entesa organitzativa
“Mataró Camina per l’Alzheimer” està 
organitzada per l’Associació de Fami-
liars de Malalts d’Alzheimer Maresme 
(AFAM), el col·lectiu EPMA Solidària, 
els caminaires “Pocs i Bons”, i la 
colla Maimakansu i compta amb 
la col·laboració de l’Ajuntament de 
Mataró. La caminada és una marxa 
destinada a conscienciar i sensi-
bilitzar la població sobre aquesta 
malaltia degenerativa. S’organitza 
amb l’objectiu de recaptar fons per 
a aquelles famílies amb menys re-

Aquest diumenge se celebra el gran acte solidari a benefi ci de l’AFAM

Es noticia 1643.indd   2 01/10/14   11:20
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cursos que pateixen directament 
o indirectament els efectes de 
l’Alzheimer.

La sortida es farà des de l’Ermita 
de Sant Simó a les 8 h i finalitzarà 
aproximadament a les 13.30 h a la 
plaça de Santa Anna amb un sorteig.

Fins a arribar a la citada xifra de 
4.700 inscrits, segueixen obertes les 
inscripcions a la seu de l’Associació 
de Familiars de Malalts d’Alzheimer 
Maresme (carrer de Sant Pelegrí, 3), 
Centre de dia de l’AFAM (carrer de 
Carlemany, 10, l’escola Cor de Ma-
ria o la botiga Intersport Ronda 43. 
La inscripció té un cost de 8 euros 
i inclou la samarreta i els tiquets 
d’avituallament. 

L’AFAM ha posat a la venda, com 
cada any, el cava commemoratiu 
de la caminada, que té un preu de 
8 euros l’ampolla. També s’ha fet 
una placa commemorativa per als 
col·leccionistes.

 
Tres recorreguts diferents
Com ja és tradició hi haurà tres 
recorreguts diferents. Un de 14,5 
quilòmetres que enllaçarà Sant 
Simó, el Turó d’Onofre Arnau, Sant 
Miquel de Mata, Sant Martí de Mata, 
Can Bruguera i el Parc Central fins 
a acabar a Santa Anna o un de 
10,5 amb el mateix recorregut que 
s’estalvia el tomb fins Can Bruguera. 
També hi ha l’opció de fer un tercer 
recorregut testimonial, sols baixant 
La Riera des del Parc Central a 
Santa Anna. L’important és ser-hi i 
caminar perquè Mataró torni a ser 
la capital de la solidaritat amb els 
familiars de malalts d’Alzheimer, un 
diumenge d’octubre més, per setè 
any consecutiu. 

 la importància del centre de dia
El gran beneficiari de la recaptació de la caminada és el Centre de Dia de 
l’AFAM. Aquest centre desenvolupa una tasca sovint invisible, però de gran 
ajuda. Gairebé cinc anys després de la seva obertura, per l’espai hi han pas-
sat més de 100 persones. “Som una entitat d’ajuda als familiars de malalts 
d’Alzheimer i un Centre com aquest permet que les famílies que conviuen i 
cuiden els malalts puguin descansar, és molt important, la nostra tasca ha 
de ser aquesta, el suport assistencial, econòmic i psicològic als familiars i la 
cura als malalts”, explica Guifré Tarragó, vocal de la junta de l’AFAM.  Donar 
cobertura a totes aquestes famílies no és senzill. La funció de l’AFAM es pot 
resumir en la voluntat que tenen de “fer costat a les famílies perquè no se 
sentin soles”. El procés d’acceptació de la malaltia que segueixen els fami-
liars és “més complex” atès que, segons els professionals que hi treballen, 
“sobrevaloren les capacitats del malalt i s’aferren al que aquella persona 
era, negant la malaltia”.  

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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El camp de Vista Alegre 
i Els Molins, amb gespa 
artifi cial al desembre  

Les obres del darrer camp de 
futbol amb sorra duraran tres 
mesos

La reivindicació històrica de la UD 
Molinos formarà part del passat ben 
aviat. El Servei d’Equipaments Mu-
nicipals de l’Ajuntament de Mataró 
ha començat les obres d’instal·lació 
de gespa artifi cial al Camp Municipal 
de Futbol Vista Alegre-Els Molins, tre-
balls que es preveu estiguin acabats 
a mitjan desembre.

S’aprofi tarà per instal·lar les no-
ves porteries, banderins de corner i 
xarxes de protecció. L’Ajuntament ha 
adjudicat els treballs a l’empresa Vo-
racys, SL, per un import de 278.602 
euros. 

OBRES
NOTÍCIA REDACCIÓ

www.totmataro.cat/ciutat

Presó pels responsables d’un 
punt de venda de cocaïna 

Ingressen a la presó dos homes, 
de 32 i 36 anys, de nacionalitat 
marroquina i veïns de Mataró per 
un delicte contra la salut pública. 
Com ja informava El Tot Mataró la 
setmana passada, els fets es remun-
ten al passat 19 de setembre a la 
tarda quan uns agents adscrits al 
grup de paisà de seguretat ciutada-
na, van detectar un cotxe que feia 
moviments sospitosos i maniobres 
estranyes per la ciutat. Els policies 
van seguir el vehicle i van observar 
com els dos ocupants aturaven el 
cotxe davant d’un habitatge i un 

d’ells sortia del vehicle i entrava dins 
l’immoble. Minuts més tard, el de-
tingut va retornar al cotxe, carregat 
amb una bossa.

Seguiment policial
Davant les sospites, els agents van 
iniciar un seguiment i pocs metres 
més enllà van aturar el cotxe per 
comprovar què portaven dins de la 
bossa. Durant l’escorcoll, els agents 
van localitzar 360 euros en efectiu 
i 36 paperines de cocaïna prepa-
rades per a la seva venda. Els dos 
ocupants van quedar detinguts per 
un delicte contra la salut pública 
en la vessant de tràfi c de drogues 
i la Unitat d’Investigació de la co-
missaria de Mataró es va fer càrrec 

SUCCESSOS
NOTÍCIA REDACCIÓ-ACN

Als seus domicilis van 
localitzar-hi cocaïna en roca, 
haixix i 6.870 euros    

ARXIU

Tot C-18 mataro noticies.indd   2 01/10/14   13:13



NÚM. 1643
DEL 3 AL 9 D’OCTUBRE DE 2014

de la investigació. Els agents van 
sol·licitar al Jutjat d’Instrucció nú-
mero 1 en funcions de guàrdia que 
els permetés l’entrada i perquisició 
al domicili dels detinguts.

Escorcoll
Després de rebre el permís per part 
del jutjat, els agents van accedir 
als dos immobles dels detinguts el 
20 de setembre. Allà van trobar un 
total de 153 paperines de cocaïna 
preparades per a la venda, sis bello-
tes d’haixix, 318 grams de cocaïna 
en roca, dues balances de preci-
sió, diversos aparells electrònics 
com telèfons mòbils, televisors, vi-
deocàmeres, càmeres fotogràfi ques, 
ordinadors portàtils, radiocassets i 
6.870 euros en efectiu.

Un dels dos detinguts tenia ante-
cedents policials per altres delictes. 
Els dos homes van passar a disposi-
ció judicial el passat 22 de setembre 
davant del Jutjat de guàrdia que va 
decretar el seu ingrés a presó. 

Judici a dos maresmencs per 
cremar una foto del Rei 

Ahir dijous s’havia de celebrar a 
l’Audiència Nacional de Madrid el 
judici contra en Jordi i en Guifré, els 
dos independentistes maresmencs 
que s’enfrontaven a ser condemnats 
a pagar 10.800 euros per haver cre-
mat una foto de Juan Carlos I, l’11 
de setembre de l’any passat. La pre-
visió és que, en cas de no realitzar 
el pagament de la multa, els joves 
serien condemnats a sis mesos de 
presó si es confi rmessin els càrrecs 
demanats per l’acusació i la fi scalia.

Per aquest motiu, la CUP i Alerta 
Solidària van donar mostres de so-

lidaritat als encausats organitzant 
un viatge a Madrid per mostrar-los 
suport i rebutjar els càrrecs que 
se’ls imputen.

“Una obligació ètica”
En una roda de premsa realitzada la 
setmana passada davant dels jutjats 
de Mataró, David Fernàndez, diputat 
de la CUP al Parlament, va defi nir 
la fi gura del Rei com “infestada de 
corrupció”, afegint que “cremar 
una fotografia seva sembla més 
una obligació ètica que qualsevol 
altra cosa”. Tant la CUP com Alerta 
Solidària consideren el judici contra 
els dos maresmencs com un acte de 
“persecució i criminalització” de 
l’independentisme. 

POLÍTICA
NOTÍCIA REDACCIÓ

La CUP i Alerta Solidària se 
solidaritzen amb els joves 
independentistes 

CEDIDACEDIDES
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La pluja aigualeix la Festa al Cel   

La pluja impedeix que la Festa al 
Cel llueixi a Mataró. El cel va fer la 
guitza durant tot el matí de diumen-
ge 28 a les platges de la ciutat, on 
milers de persones, unes 50.000, 
s’havien aglutinat per veure les 
acrobàcies de les prop de 20 for-
macions que hi participaven. Prop 
de la meitat de les actuacions pre-
vistes es van haver de suspendre.
Així, passaven pocs minuts de les 
11 del matí quan va començar a 
ploure cada vegada amb més força, 
fi ns que l’organització va decidir 
suspendre temporalment l’exhibició 
per motius de seguretat. A poc a 
poc, van anar caient de la graella 
alguns dels participants, principal-
ment paracaigudistes, als quals les 
condicions meteorològiques, tant de 
Mataró com dels quatre aeroports 
des d’on s’enlairaven, els impedien 
volar. Tot i això, l’equip dels Para-
motors de l’acròbata Àlex Balcells 
i els paracaigudistes de l’Skydive 
d’Empuriabrava van poder volar sen-
se problemes. 

Després, però, tal com explica-
va Daniel Ventura, es va haver “de 
readaptar la graella per culpa de les 
condicions meteorològiques, però 
hem intentat que els plats forts del 
festival poguessin fer la seva actua-
ció”. L’Airbus 320 de Vueling, la 
Patrulla ASPA o l’helicòpter Tigre 
van oferir els moments més espec-

FESTA AL CEL
NOTÍCIA MIREIA BIEL

50.000 persones en la primera 
edició però suspensió de la 
meitat d’actuacions 

L’exèrcit francès va 
escalfar motors davant les 
platges de Mataró 

Els vuit avions de la Patrouille 
de France que diumenge havien 
de participar a la Festa al Cel 
van obrir dijous les dues jornades 
d’entrenament previstes davant les 
platges de Mataró. Les aeronaus de 
l’exercit francès van estar durant 
una hora provant els seus exercicis 
aeris davant la sorpresa de vianants 
i banyistes, que no esperaven fi ns 
dissabte al vespre l’arribada de les 
aeronaus. 

El soroll i les acrobàcies es van 
poder veure des de diferents punts 
de la ciutat.

L’alcalde, Joan Mora, i la segona 
tinenta d’alcalde, Núria Calpe, van 
rebre una representació de la Pa-
trouille de France. Mora va donar la 
benvinguda als membres de la Pa-
trouille de France i va agrair la seva 
participació en la Festa al Cel. El 
comandant Jean-Michel Herpin va 
agrair alhora l’oportunitat de tornar a 
participar a la Festa al Cel i va afegir 
que esperava que aquesta fos la mi-
llor actuació de l’any de la Patrouille 
de France, que va participar al festi-
val aeri per última vegada el 2011. 
A més, va destacar la singularitat de 
fer l’espectacle sobre el mar.

Malauradament, però, la seva 
actuació es va haver de suspendre 
a l’últim moment. 

 

FESTA AL CEL
NOTÍCIA REDACCIÓ

Vuit aeronaus de la Patrouille 
de France van obrir les 
jornades d’entrenament      

ciutatciutat www.totmataro.cat/ciutat
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taculars d’una Festa al Cel deslluïda 
pels grans lapsus de temps entre 
actuacions. La Patrouille de Fran-
ce, la més esperada, va haver de 
suspendre a l’últim moment la seva 
aparició.

Menys gent
Segons dades provisionals facili-
tades per l’Ajuntament de Mataró, 
50.000 persones van assistir a la 
Festa al Cel, tot i que l’organització 
n’esperava entre 100.000 i 
200.000. Els assistents, però, van 
resistir a la pluja i aguantant estoi-
cament en una platja convertida en 
un mosaic de paraigües.

Malgrat la pluja, l’alcalde Joan 
Mora, valorava positivament la ce-
lebració d’aquest esdeveniment a 
Mataró. “Hem salvat el festival, en-
cara que l’hem hagut de reduir”, va 
lamentar. Tot i així, Mora està con-
vençut que la Festa al Cel suposa 
“una gran fi ta per a Mataró i el Ma-
resme perquè és un esdeveniment 
que et situa al mapa i ens ajudarà 
a revaloritzar la marca de Mataró”.

Activitats suspeses
No només l’exhibició aèria es va veu-
re afectada per la pluja, que també 
va esguerrar el village comercial i 
gastronòmic organitzat conjunta-
ment per la Unió de Botiguers i el 
Gremi d’Hostaleria. Les cercaviles 
i representacions infantils, com 
el show del Club Super 3, van ser 
suspeses per les previsions de for-
tes pluges. 

A. ALUARTA. ALUART
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T 937 985 592
Riera de Cirera, 24 bxs · Mataró
dental2mataro@gmail.com
www.clinicadental2.com

40€4040€€

tu centro dental

OFERTA LANZAMIENTO NUEVO BLANQUEAMIENTO LED

EMPASTESCORONA CERÁMICA

RELLENO PRÓTESIS

HIGIENE 20€2020€€

38€3838€€

50€5050€€ ESQUELÉTICO

DENTADURA SUPERIOR O INFERIOR

PRECIOS ESPECIALES 3ª EDAD
FINANCIACIÓN A MEDIDA

IMPLANTE DENTAL 580€580580€€

375€375375€€

350€350350€€

190€1190€€

TARIFA DE PRECIOSTARIFA DE PRECIOS

60€6060€€
SIN ENTRADA

6060€€
ORTODONCIA

60€60€/MES
Braquets Metálicos

JOSEP ARACIL I XARRIÉ
 PRESIDENT D’EUROSÈNIOR

La burocràcia

sèniors

joarxa@gmail.com

La participació activa i responsable de 
la societat civil, entesa com organitzada 
i sense afany de lucre, requereix que 
una administració centrada en les per-
sones, reemplaci l’actual administració 
burocràtica centrada en els diners. El 
mètode burocràtic pot defi nir-se com 
un sistema que administra als humans 
com a coses, i a les coses en termes 
quantitatius i no qualitatius, per fer 
més fàcil i barata la seva actuació. El 
mètode burocràtic es governa per dades 
estadístiques, basant les seves deci-
sions en regles fi xes i no reaccionant 
davant dels éssers humans que estan 
enfront d’ells, decidint els problemes 
segons el que és estadísticament més 
probable en cada cas, encara que 
corrin el risc de perjudicar als que no 
s’adapten a aquest patró.

Hi ha molts buròcrates que es 
neguen a atendre a una persona  
per no violar el reglament del seu 
codi burocràtic. Aquesta actitud 
burocràtica existeix, no només en els 
administradors, sinó també en molts 
altres àmbits de caràcter social. Els 
buròcrates temen la responsabilitat 
personal i es refugien en els seus 
reglaments. La seva seguretat i el 
seu orgull es basa en la seva adhesió 
a les regles, i no en la seva lleialtat a 
les lleis d’una atenció humana digna. 
Afortunadament no tots els buròcrates 
segueixen estrictament el mètode 
burocràtic, donat que molts d’ells no 
tenen el caràcter de buròcrates. La 
classe política i dirigent hauria de 
corregir la gestió burocràtica, aplicant 
en cada moment, les solucions de 
caràcter humà més adequades per 
solucionar problemes reals.
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MATARÓ

CERDANYOLA
Barri de Cerdanyola:
 · 30.459 habitants

 · 14 Km2

Cerdanyola

Els de Cerdanyola són de Cerdan-
yola, en primer terme. I després de 
Mataró. Els habitants d’aquest ba-
rri, dividit en dos sub-barris nord i 
sud, constitueixen sovint una mena 
de ciutat dins la ciutat, una Repú-
blica Independent dins de Mataró. 
Històricament -que Cerdanyola en 
té molta, d’història– fi ns i tot havia 
arribat a tenir un govern propi, una 
mena de responsable. Això passava 
quan la ciutat va créixer a mitjans 
del segle passat i al barri se’l co-
neixia com el Poble Sec, per com 
s’edifi cava a la part alta igual que 
a Barcelona passava amb el barri 
homònim.

D’aquell passat, però també del 
present més actual, ve aquest tret 
diferencial, aquest caràcter mar-

cat propi que fa de Cerdanyola una 
peça sense la qual és impossible 
entendre la ciutat. Segons el padró 
actualitzat de la ciutat, a Cerdanyola 
hi viuen 30.459 dels 124.467 ma-
taronins. És pràcticament empatat 
amb l’Eixample el barri més populós 
i això, sent d’extensió menor, con-
fereix a la densitat de població el 
principal tret demogràfi c del barri.

Un de cada quatre mataronins és 
de Cerdanyola i el barri ha anat 
evolucionant sobre unes coordena-
des geogràfi ques molt clares. Les 
antigues rieres, la vertebració de 
la Gatassa, l’antic pas del tramvia 
erigit com a paral·lel clau i una 
edifi cació amb pendent fort quan 
s’alça cap al Turó que duu el nom 
d’aquesta particular república.  

La República independent
barri a barri
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Cerdanyola

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

  De barri a barri: El pròxim, Peramàs- Esmandies
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Pendents del “nou Sorrall”

Un barri densifi cat com el de Cer-
danyola viu pendent de la que és, 
pràcticament, l’única parcel·la per 
on pot créixer i desenvolupar-se, 
encara. Les zones del Sorrall i els 
Garrofers han estat històricament 
cavall de batalla entre el barri i els 
ajuntaments de torn. Actualment, 
sembla que els plans municipals 
per protegir la zona forestal i con-
vertir els voltants de l’equipament 
esportiu en un bulevard comercial 
complau a totes les parts. 

El nou projecte urbanístic del Sorrall, 
ha de convertir aquesta parcel·la en 
una extensió d’ofi cines i comerços 
que enllaci amb l’autopista. El nou 
planejament preservarà els espais 

lliures de la zona de garrofers i pi-
nedes pròxima al turó de Cerdanyola 
i dotarà el barri de Cerdanyola amb 
un nou hotel a la ciutat. L’aprovació 
defi nitiva del document urbanís-
tic correspon ara a la Conselleria 
de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya i el des-
envolupament del sector dependrà 
de l’impuls dels propietaris del sòl. 
Aquests propietaris, la majoria de la 
zona dels garrofers, han bescanviat 
propietats per benefi cis en la nova 
zona a urbanitzar.

La nova zona no tindrà més d’una 
planta d’alçada i es planteja ideal 
per comerços de mida mitjana. El 
nou planejament urbanístic afecta 
una superfície de 233.505 me-
tres quadrats situada a la part de 
ponent de la ciutat, entre la riera 
d’Argentona i la part més septentrio-
nal del barri de Cerdanyola. 

BARRI A BARRI
CERDANYOLA REDACCIÓ

Es preveu una nova entrada 
i una zona comercial, i la 
protecció dels Garrofers

barri abarri 

CERDANYOLA

Cerdanyola
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Amb el nou pla es preveu:
-Millorar les connexions amb la ca-
rretera d’Argentona i la C-60. A la 
zona hi haurà 3 rotondes, dues de 
les quals seran noves.

-Preveure nous espais lliures 
paral·lels a la riera d’Argentona.
 
- Implantar usos terciaris a l’entorn 
de la carretera d’Argentona i el 
complex esportiu del Sorrall amb 
un sostre màxim de 41.488 m². 
Tots els edificis resultants tindrien 
com a màxim planta baixa més dues 
plantes.
 
- Dotar la zona de nous aparcaments 
en superfície per a vehicles, amb 
483 places per a cotxes i 100 per a 
motocicletes.
 
- Un hotel de planta baixa més 5 
plantes a l’entrada de Mataró des 
del Vallès, concretament a peu de 
la carretera d’Argentona.
 
- C o n c e n t r a r  l a  g r a n  z o n a 
d’equipaments públics a l’entorn 
immediat de l’edifici del Sorrall i 
fins a l’aparcament en superfície 
que hi ha a la ronda de Josep Ta-
rradellas amb el passeig de Ramon 
Berenguer III.

Els objectius del pla

www.totmataro.cat
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L’equipament més necessari

La cantarella real amb què els veïns 
de Cerdanyola sempre s’han queixat 
amb més vehemència parla de la fal-
ta d’equipaments al barri. Es tracta 
d’un fet real derivat de la pròpia his-
tòria del barri i, també, d’una aposta 
històrica per altres àmbits a l’hora 
de situar els grans equipaments de 
ciutat. Si se suma  el dèfi cit històric 
i la densifi cació d’un barri que té 
un de cada quatre mataronins, ens 
trobem amb el fet notori d’aquesta 
mancança. Per solventar aquest des-
propòsit, entre d’altres, la ciutat va 
recuperar l’Espai Gatassa. 

Activitats gastronòmiques, ex-
posicions, cinefòrums, activitats 
esportives a l’espai de gimnàs, es-

cacs i petanca o activitats de reforç 
escolar, entre altres, formen part de 
la programació del nou Centre Cívic 
Espai Gatassa.

El “nou” Espai és un espai so-
ciocultural de proximitat que vol 
potenciar el treball en xarxa de les 
entitats del territori, a la vegada 
que pretén compensar el dèfi cit 
d’espai en els equipaments pú-
blics del barri de Cerdanyola. La 
idea és promoure un espai cívic i 
de dinamització cultural que con-
templi usos diversos adreçats a 
diferents públics i esdevenir un 
espai obert a tots els públics i a la 
ciutat. Entre els objectius concrets, 
l’equipament vol ser espai de re-
ferència per als casals de gent gran, 
per fomentar activitats conjuntes i 
com a espai de trobada del Consell 
municipal de la gent gran i la Taula 
d’Entitats del barri.   

BARRI A BARRI
CERDANYOLA REDACCIÓ

L’Espai Gatassa ha contribuït 
a començar a resoldre el 
dèfi cit històric del barri

Rosselló, 4
08303, Mataró

tel. 937 995 187

Expenedoria nº 22

Snack-Bar

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

Plaza Isla Cristina, 7
MATARÓ / 937 984 527

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

Pollastres a l’ast 

barri abarri 

CERDANYOLA

Cerdanyola

Tot 5,6 Barri 1634.indd   2 01/10/14   16:25



El tancament de l’antic Espai Laie-
tana va ser, l’estiu del 2011, el 
primer indici de la desfeta de l’obra 
social de Caixa Laietana. Aquell 
espai d’ús de la gent gran de Cer-
danyola era un equipament que vivia 
de portes endins però concentrava 
una activitat i unes complicitats de 
gran importància pel seu miler llarg 
d’usuaris. Al gener es complirà un 
any de la reobertura.

Antic Espai Laietana

JESÚS MARTÍNEZ 
MOTOS

TOTES LES MARQUES
REPARACIÓ I VENDA

Ronda Bellavista, 7 Mataró
Tel. 937 576 027

www.totmataro.cat
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Bones Mans
Ferrer i Dalmau, 40-46

Maresme Vertical
Passatge d’Olot, Nau C

Jesus Martínez
Ronda Bellavista, 7

Clínica Dental Mataró
Ronda Rocablanca, 59

Gescobar
Avda. Puig i Cadafalch - 181

Motos Racing
c/ Rosellón, 41

Sweet Learning
Ronda Rocablanca, 37

Motos Martínez
c( Gatassa, 19

Farmàcia Subirana
c/ Roselló, 43-45

Colada Plus
c/ Mayor, 54

El Balneari
Avda. Gatassa , 101 Baixos

Burriach
Plaça Isla Cristina, 7

Farmàcia 
Corona Subirana

Passeig Ramon Berenguer, 73-75

Godoy
c/ Capellanets, 14

Rodesa
Avda. Puig i Cadafalch - 264

Rodamon
c/ Mayor, 59

Ferri-tot
c/ Mare de Déu de la Cisa, 6-8

Dents
Mare de Déu de Núria, 1

Jorge Matas
c/ Jaume I, 40 - Baix - Mataró

Jimo
c/ Girona, 5

Assesoria Domingo
Lluis el Pietós, 32

Aparatus 
Electrodomèstics

Avda. Puig i Cadafalch - 224

Amara’s
Avda. Gatassa, 91

Pili Luque
c/ Nàpols, 29

Peluqueria Q Corte!
Avda. Gatassa, 111 - Mataró

Cuatro Patas
Ramon Berenguer, 71

Oliva Automoció
c/ Joan Maragall, 1
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Els records de l’antiga Cerdanyola

El Tot Mataró fa 33 anys que de-
mana als seus lectors que cedeixin 
imatges antigues per a la seva 
publicació. Aquest exercici, inalte-
rable en les 1643 revistes editades, 
constitueix un impagable àlbum 
de records personals o col·lectius 
compartits amb els lectors. Només 
del barri de Cerdanyola se’n podrien 
editar diferents àlbums.

Un dels exercicis que tothom fa quan 
veu fotos com les que aporta la famí-
lia Rodríguez Gutiérrez en aquesta 
pàgina, és buscar exactament des 
de quin punt està feta aquella foto, 
identifi cant els elements urbanístics 
que s’han mantingut i aquells que 
s’han canviat. A la vista general de 
l’entrada del barri des dels burots, 
per exemple, endevinem les vies de 
l’antic tramvia.

També és típic de cada família que 
recordi les instantànies d’aquells 
moments de celebració com un ba-
teig, una comunió o un casament, o 
qualsevol alta celebració, d’aquella 
època en què cada celebració era 
quasi un esdeveniment de barri, 
que per amistat, veinatge o tafane-
ria sempre sortia al carrer per veure 
què passava.  

BARRI A BARRI
CERDANYOLA

El barri ha canviat molt 
respecte aquestes fotografi es 
de la família Rodríguez

barri abarri 

CERDANYOLA

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

Ja tenim oberta la nostra terrassa d'estiu!

TRIEU EL VOSTRE COMBINAT
DE TAPES VARIADES

7€
3 TAPES5 TAPES

10€

Tens un negoci a
PERAMÀS?

Més informació a:
T. 937 961 642

 info@totmataro.cat

ANUNCIA’T!
La propera setmana

fem el teu
Especial Mataró Barri a Barri  

www.totmataro.cat
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“Vivim una decadència econòmica”

Quina és la teva relació amb el barri?
Hi he treballat tota la vida. Vaig co-
mençar als 11 anys treballant en 
una perruqueria rentant caps. Des-
prés de 9 anys, vaig obrir el meu 
propi negoci i d’això ja en fa 25. En 
total, ja fa 34 anys que sóc al barri.

T’agrada el barri? Què és el que més 

destacaries de Cerdanyola?
M’agrada molt i hi estic molt a gust. 
El que més m’agrada és la gent, els 
veïns, i la relació que s’estableix 
amb ells. Una relació de molts anys 
i que passa de mares a fi lles. Per la 
perruqueria han passat més de dues 
generacions de clients.

Què trobes que es podria millorar?
El barri viu una decadència econò-
mica i, sobretot, comercial. Falta 
molta varietat de comerç i cada dia 

BARRI A BARRI
CERDANYOLA REDACCIÓ 

Asun Montserrat, perruquera 
des de fa més de 30 anys, ens 
dóna la seva visió del barri

obren i tanquen un munt de boti-
gues. No duren gaire. Nosaltres ho 
notem especialment aquí a la zona 
de Rocablanca.

El barri necessita una motivació 
econòmica per tornar a fer-se atrac-
tiu, ja que zones com el sector sud 
del barri s’han degradat molt i estan 
molt poc cuidades.

Què canviaries?
Sobretot caldria més col·laboració 
i fer front comú entre tots els co-
merços del barri. Pel que fa a 
equipaments, la part més nord de 
Cerdanyola necessitaria un casal 
d’avis.

barri abarri 

CERDANYOLA

Cerdanyola
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664 487 964

PRECIOS DE ESCÁNDALO
REFORME SU PISO COMPLETO

Del 3 al 10 de octubre con la Reforma Integral:

REGALO* de una T.V. de 22”

EN 4/5
SEMANAS

REFORME SU PISO COMPLETO

Del 3 al 10 de octubre con la Reforma Integral:
9.990€*

COCINA
Alicatado de paredes y suelos, instalación nueva de 
agua y luz, muebles altos y bajos: 2,5m/lineal, encime-
ra granito, electrodomésticos TEKA; horno, encimera, 
campana, fregadero y grifería. Techo pladur o aluminio 
con iluminación incluida.

BAÑO
Alicatado de paredes y suelos, instalación nueva de 
agua y luz, plato ducha antideslizante, wc + bidet, 
mueble de baño 80cm completo, grifería termostática, 
techo pladur o aluminio.

SUELO
Suelo gres o parquet de la vivienda, zócalo y 
rebajado de puertas

· REFORMAS INTEGRALES
· REHABILITACIÓN DE FACHADAS
· IMPERMEABILIZACIONES
· ALUMINOSIS
· PINTURA EN GENERAL

COMPRAMOS O VENDEMOS SU VIVIENDA. SERVICIO POST-VENTA
INFÓRMESE SOBRE OTRAS PROMOCIONES AL: 664 487 964

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

www.jorgematas.comVISITE
NUESTRA

WEB!
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Dates: 
Dissabte 4 d’octubre

Hora: 
21h

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

Preu:
Platea: 20e.
Amfiteatre: 17e.

Compra d’entrades a 
l’IMAC i a l’AFAM. 

Txell SuST i la Big Band Jazz MareSMe, 
solidaris amb l’aFam

Aquest és el gran cap de setma-
na de solidaritat amb l’Associació 
de Familiars de Malalts d’Alzhe-
imer del Maresme. Si diumenge 
pràcticament 5.000 persones ani-
ran a caminar en l’acte social més 
important per recaptar fons per la 
bona tasca de l’associació, dissab-
te al vespre el Monumental obre 
portes per la cita cultural que, any 
rere any, l’entitat organitza amb el 
mateix propòsit: recaptar fons per 
l’AFAM. Anys enrere havien estat 
obres de teatre però la música ha 
agafat el testimoni de forma defi-
nitiva i aquest 2014 s’encomana a 
una aliança mataronina que promet 
una gran vetllada: Txell Sust i la 
Big Band Jazz Maresme.

La Big Band Jazz del Maresme és 
sempre, a la vegada, una delícia i 
un espectacle quan puja a dalt de 
l’escenari. Aquesta mena de ‘dre-
am team’ del jazz de la comarca 
ha sabut consolidar la seva 
formació i és una aposta 
contínua per noves aliances 
i projectes, sempre buscant 
la complementarietat amb 
veus de primer nivell. Per a 
l’ocasió, la Big Band no ha 

ACTES

guia culturalguia cultural

MúSica

Kaj Tiel Plu
Concert. Cants i danses dels Països 
Catalans, occitània i d’arreu del món.
Diumenge 5 octubre l 12h l Les Es-
mandies (Rda. O’Donnell, 94. Mataró)

TeaTre i danSa

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

‘Puppet Pro’
Espectacle d’improvisacions amb 
titelles per a adults. 
Dissabte 4 octubre l 22h l Cafeteria 
Alarona (Pl. Santa Maria, 6. Mataró) l 
Taquilla inversa.

‘la sala de rebre’ i ‘alegre 
farsa de Johan Johan’
Doble espectacle. A càrrec del Grup 
Independent de Teatre.
Diumenge 5 octubre l 18:30h l Les Es-
mandies (Rda. O’Donnell, 94. Mataró)

‘Simbiosi’
Espectacle que uneix diverses discipli-
nes, de Human Duo: Bru Ferri i Marc 
Vilajuana.
Diumenge 5 octubre l 19h l Can Gas-
sol (Pl. de la Pepa Maca, 15. Mataró)l 
Entrada lliure amb invitació

inFanTil

club superagents lectors
“Coolman i jo”, de Rüdiger Bertram. 
Tertúlia literària dirigida a nois i noies 
de 9 a 11 anys. 
Divendres 3 octubre l 18h l Biblioteca 
Pompeu Fabra (Mataró)

els contes de la consol
Narració del conte català “En Patufet”.
Divendres 3 octubre l 19h l Biblioteca 
Municipal d’Argentona (C. Gran 3-5. 
Argentona)

dissabtes infantils abacus
“Taller de manualitats: Què hi ha per 
sopar?”, per a nen/es de 3 a 10 anys.
Dissabte 4 octubre l 12h l Botiga Aba-
cus (La Riera, 14. Mataró) l Gratuït

www.totmataro.cat/agenda

hagut d’anar gaire lluny per trobar 
una veu de primer nivell. Txell Sust 
és l’escollida per a l’ocasió. Es tracta 
d’una cantant de ja llarga tra-
jectòria, repertori i mèrits en 
el món de la música en 
directe que tant et firma 
un registre pop com s’in-
terposa per camins més 
profunds, negres i jazzís-
tics. 

imer del Maresme. Si diumenge 
pràcticament 5.000 persones ani-
ran a caminar en l’acte social més 
important per recaptar fons per la 
bona tasca de l’associació, dissab-
te al vespre el Monumental obre 
portes per la cita cultural que, any 
rere any, l’entitat organitza amb el 
mateix propòsit: recaptar fons per 
l’AFAM. Anys enrere havien estat 
obres de teatre però la música ha 
agafat el testimoni de forma defi-
nitiva i aquest 2014 s’encomana a 
una aliança mataronina que promet 
una gran vetllada: Txell Sust i la 

La Big Band Jazz del Maresme és 
sempre, a la vegada, una delícia i 
un espectacle quan puja a dalt de 
l’escenari. Aquesta mena de ‘dre-
am team’ del jazz de la comarca 
ha sabut consolidar la seva 
formació i és una aposta 
contínua per noves aliances 
i projectes, sempre buscant 
la complementarietat amb 
veus de primer nivell. Per a 
l’ocasió, la Big Band no ha 

d’una cantant de ja llarga tra-
jectòria, repertori i mèrits en 
el món de la música en 
directe que tant et firma 
un registre pop com s’in-
terposa per camins més 
profunds, negres i jazzís-
tics. 

‘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: 12e. També dies: 4 i 5 d’octu-
bre.

www.totmataro.cat/agenda
méS INFOrmACIó
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empedrat de contes
“Gotes de colors: una aventura musical 
al voltant del món”, d’Asha Miró. 
Narrat per Mercè Garcia.
Dimarts 7 octubre l 18h l Biblioteca 
Pompeu Fabra (Pl. Occitània. Mataró)

Hora del conte
“El mag dels fogons”, conte de Joan 
de Déu Prats. Narrat per Josep Roca. 
Dins de les 12enes jornades de salut i 
alimentació.
Dimecres 8 octubre l 18h l Biblioteca 
Pública Antoni Comas (C. Prat de la 
Riba, 110. Mataró) 

els dijous a la Biblio
Narració i taller de manualitats 
infantils. “Sal i sucre”, d’Iván Prieto, a 
partir d’un conte tradicional grec.
Dijous 9 octubre l 17:30h l Biblioteca 
Popular Fundació Iluro (C. d’en Palau, 
18. Mataró)

xerradeS i lliBreS

‘grans genis de roma’
“La pintura del Cinquecento: Leonardo, 
Rafael i Miquel Àngel”. Conferència a 
càrrec de Mercè Riera, historiadora de 
l’art i divulgadora cultural. Cicle “Tardes 
culturals al Col·legi d’Aparelladors”.
Dimarts 7 octubre l 18h l Col·legi 
d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics 
(Can Xammar, 2. Mataró) l Preu: 5e.

Facciamo due chiacchiere
Tertúlia literària en italià sobre el llibre 
“L’isola del giorno prima”, d’Umberto 
Eco. A càrrec de Nicola Giuliano.
Dimarts 7 octubre l 19h l Biblioteca 
Pompeu Fabra (Mataró)

lectura en veu alta
Parlarem amb Pau Miró, llegirem el 
seu teatre i ens aproparem a conèixer 

les claus de “Dones com jo”.
Dimarts 7 octubre l 19h l Biblioteca 
Antoni Comas (Mataró)

aules Sènior d’extensió 
universitària de Mataró 
POESIA: “Poesia catalana contempo-
rània amb veu de dona”, conferència 
a càrrec de Laura Borràs, filòloga 
catalana i presidenta de l’Institut de 
Lletres Catalanes. 
Dimecres 8 d’octubre l 17h l Foment 
Mataroní (c/ Nou, 11. Mataró). 1r 
trimestre. Acte exclusiu per a socis.

llibrefòrum: “inquietança”
Espai de lectura on es comenta el 
llibre prèviament llegit. Conduiran: Ar-
cadi Vilert, autor; Toni Segarra, expert 
en ciència ficció i Jordi Solé, editor i 
promotor de ciència ficció.
Dijous 9 octubre l 19:30h l Buc de 
Llibres (Muralla del Tigre 31. Mataró) 

espai patrocinat per

SOrTIm EN FAmíLIA

Espectacle “Driiing!...Trucant a Camilo”, 
de la companyia Camilo Clown. Circ, tea-
tre, dibuixos projectats, claqué, funambu-
lisme i molt d’humor. Edat recomanada: 
a partir de 4 anys. Organitza: Circulant, 
Circ en Moviment.

Mataró, circ al Casal

Diumenge 5 octubre l 12h l Casal 
Nova Aliança (C. Bonaire, 25. 
Mataró) l Entrada: 7e.

Concert del jove cantautor mataroní. 
Presenta el seu 1r disc d’estudi amb el 
nom de “A la vora del Malpàs”, que par-
la d’amor i revolucions, com elements 
necessaris per a la transformació de la 
nostra societat. Després, pd Substituts.

CONCErT

Marc Ràmia

Dissabte 4 octubre l 21h l Taverna 
Atzucac (El Carreró, 31. Mataró) l 
Entrada Gratuïta



Fracàs escolar i exclusió 
social
Xerrada a càrrec d’Abdeslam Benlfassi, 
doctor en història, i Muad Ayyadi, 
màster en ciències polítiques.
Dijous 9 octubre l 19h l Biblioteca 
Antoni Comas (Mataró)

‘Tinc ansietat. Què puc fer 
per sentir-me millor?’
Cicle de xerrades de psicologia.  
Dijous 9 octubre l 19h l Fundació  
Hospital (C. Sant Pelegrí, 3. Mataró) l 
Entrada lliure

Tardor literària: “1714 entre 
dos focs”
Amb la presencia de l’autor del llibre, 
l’escriptor Jordi Mata.
Dijous 9 d’octubre l 20h l Saló de 
Pedra (c/ Ramon Par, 1. Argentona)

ruTeS i ViSiTeS

la casa coll i regàs
Visita audioguiada a l’edifici modernis-
ta creat per l’arquitecte mataroní Josep 
Puig i Cadafalch el 1898. 
Dissabte 4 octubre l 10,30h l Casa 
Coll i Regàs. Fundació Iluro (c/ Argen-
tona, 55) l Entrada lliure

ruta Puig i cadafalch 
Mataró-argentona
Ruta guiada.
Dissabte 4 octubre l 10h l Des de 
l’Ajuntament de Mataró. Inscripció 
prèvia a l’Oficina de Turisme. Preu: 
10,43e. Reduït: 7,82e.

Museu arxiu de Santa Maria 
Visita guiada a les seccions del Museu.
Dissabte 4 octubre l 18h l Museu Arxiu 
de Santa Maria (c/ Beata Maria, 3. 
Mataró)

FeSTeS i FireS

Mataró per càritas
12h: Actuacions Luta Sem Pausa, The 
Broken Fingers Band, Zirena. 14h: Ar-
rossada popular. 16,15h: 2Soul. 17h: 
Gegantada. 18h: combo de l’escola de 
música Cabezudo. 18:45h, havaneres 
‘Vol de gavines’. 19:30h: Georgina 
Blanch 20,15h: Sala Cabanyes. Tot el 
dia, Recollida de joguines i aliments. 
Dissabte 4 octubre l De 12 a 21h l 
Plaça de Santa Anna (Mataró)

Mercat de segona mà
Mercat mensual dedicat als productes 
de segona mà i reciclat. Organitza: 
Associació Segona Oportunitat Vintage.
Dissabte 4 octubre l De 8 a 14h l 
Plaça Can Gassol (Mataró)

59 Festa de la Vellesa
Acte principal. Benvinguda, cant a la 
Vellesa, repartiment d’obsequis, glossa 
de l’acte, cloenda i sorteig de premis. 
Concert de fi de festa amb Annick Puig 
(violí), Rafel Sala (guitarra) i la Coral 
Juvenil Rodamón. Organitza: Patronat 
Local de la Vellesa.
Diumenge 5 octubre l 10h l Teatre 
Monumental (La Riera, 169. Mataró)

aplec Sant Miquel de Mata
Tradicional festa i aplec. 8h: obertura 
de l’ermita. 10h: inici de l’aplec. 12h: 
missa. 13h, sorteig i premis. 
Diumenge 5 octubre l 10h l Sant 
Miquel de Mata (Mataró)

Fira “Fet a argentona”
Gran ventall de productes fets, ela-
borats, creats i produïts a Argentona.  
Migdia i nits tasts i degustacions.
Dissabte 4 d’octubre de 10 a 24h i 
Diumenge 5 d’octubre de 10 a 15h l 
Plaça Nova d’Argentona

iii Festival Senseportes
3r Festival d’arts al carrer i llocs 
extraordinaris. Diversos espectacles en 
diversos espais. 
Dies 4 i 5 octubre l Dissabte tarda i 
diumenge matí l Carrers d’Argentona

VariS

3a Setmana Fotogràfica 
“Fotografia del nu a l’estudi”: Confe-
rència amb el fotògraf Miquel Arnal.
Divendres 3 octubre l 19:30h l Estudi 
2d (C. Catalunya, 24. Mataró)
2n Ral·li Fotogràfic AFPM.
Diumenge 5 d’octubre l De 9 a 14h l 
El Públic (C. d’en Xammar, 6. Mataró)

SardaneS

Ballada de sardanes
Amb la cobla La Principal del Llobregat. 
Organitza: Patronat Local de la Vellesa.
Dissabte 4 octubre l 19h l Plaça de 
Santa Maria (Mataró)

excurSiOnS

Sortides uec Mataró
Dissabte 18 octubre: travessa BTT de 
Rupit a Blanes. Reunió informativa: 
dimarts 7 d’octubre a les 19:30h.
Informació: UEC de Mataró (C. Nou, 
29. Mataró). Tel: 93.796.14.30. 
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email:agenda@totmataro.cat
oficina: al C/ Xammar, 11 

TrADICIONS

Plaça de l’Ajuntament: 17h, Mataró 
Ràdio - Debat en directe: la llengua a 
l’Ensenyament. Taller de punts de llibre. 
Can Xammar: 17:30h, Plantada gegants. 
18h, Cercavila. 19h, Rebuda de la flama i 
lectura del Manifest. Xocolatada. Contes 
per la llengua. Concert infantil “Els atra-
pasomnis”. Concert amb “Escapada”.

Correllengua 2014

Dissabte 4 octubre l Mataró

Presentació del llibre sobre el desem-
barcament de la reina a Mataró el 25 
de juliol de 1708. A càrrec de l’autor, el 
mataroní Xavier Amat, i el musicòleg 
Francesc Cortés.  

PrESENTACIó LLIbrE

‘Elisabet Cristina de 
Brunsvic, la reina dels 
catalans a Mataró’

Dimarts 7 octubre l 19h l Capella 
dels Dolors de Santa Maria (Mataró)

 clica i omple el formulari

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


exposicionsexposicions

‘Currículum’ 
Pintures i dibuixos recents de Pere-
Màrtir Brasó.
Casa Gòtica (Plaça de l’Església, 4. 
Argentona). l Inauguració: 3 octubre a 
les 20h. Fins el 16 de novembre.

‘Festa al cel. Evolució de 
l’aeronàutica’
Col·lecció de Josep Castellsaguer d’ob-
jectes vinculats al sector aeronàutic.
Can Marfà (Passatge de Can Marfà, 1. 
Mataró) l Fins al 2 de novembre.

Biblioteca Pompeu Fabra 
(Pl. Occitània, s/n. Mataró).
Animal!
Fins al 31 d’octubre.
Enrollart.
De l’1 al 25 d’octubre.

El futur comença avui 
Exposició fotogràfica.
Foment Mataroní (c/ Nou, 11) l Del 6 
al 30 d’octubre.

“Nu”
Col·lectiva fotogràfica de l’AFPM.
El Púbic Cafè (Can Xammar, 6. bis. 
Mataró) l Fins al 25 d’octubre.

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

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.

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.

Biblioteca Antoni Comas 
(C. Prat de la Riba, 110. Mataró).
“Capgrossos de Mataró, 18 anys”: 
Exposició fotogràfica.
Fins al 15 d’octubre.
El “domini màgic” de Joan Vinyoli.
Fins l’11 d’octubre.

Col·lecció Bassat. 
Quatre dècades, cinquanta artistes. 
1940 - 1979.
Museu d’Art Contemporani- Nau Gaudí 
(c/ Cooperativa, 47. Mataró) l Fins al 
22 març. 

Col·lectiva Sant Lluc
Ateneu Fundació Iluro. La Riera, 92. 
Mataró. Fins al 2 de novembre.

‘Mosaics mediterranis en 
evolució’
Exposició de Miquel Ortega.
Hotel Atenea Port (Passeig Marítim, 
324. Mataró) l Fins al 16 novembre.

www.totmataro.cat/exposicions
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Biblioteca Popular Fundació Iluro  
(C. d’ en Palau, 18. Mataró) l  
Fins al 31 d’octubre.

MOSTRA BIBLIOGRÀFICA

“El 1714 en els llibres”
Exposició de material bibliogràfic sobre 
la Guerra de Successió de 1714, amb 
una mostra de llibres provinent del fons 
de la Biblioteca de la Fundació Iluro. 
Organitza: Fundació Iluro.

 CLICA i omple el formulari

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


UGT sindicato jubilados y 
pensionistas del Maresme. 
pl. de les tereses, 17. Mataró. Telf: 
93.755.14.17.
OCTUBRE: • Dia 5, excursió a Castell-
follit de la Roca, esmorzar i bon dinar. 
• Dies 25 i 26, cap de setmana a Sort 
i Rialp. • Dia 30, compres a Andorra.  

Associació de gent gran la 
Gatassa. Av. de La Gatassa, 25. 
Mataró. Telf: 93.757.87.30.
• 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 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.  

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

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

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

Associació 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.

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 

gent grangent gran
www.totmataro.cat/gentgran

NÚM. 1643
DEL 3 AL 9 D’OCTUBRE DE 2014

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 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.

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

 Per enviar informació 

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

Gent Gran 1643.indd   1 01/10/14   18:17



CENTRE ACREDITAT
PER LA GENERALITAT

C/. Tordera núm. 8, Mataró
T. 93 799 91 44
www.lavostrallar.com

Residència i centre de dia
al costat del mar...

Valorem cada cas individualment

...amb tots els
serveis assistencials
necessaris per el
seu benestar
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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
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 M.R. COLLDEFORN
Rda. O’Donnell, 13    93.757.92.93

Psiquiatria general

Psiquiatria i psicologia del nen
i de l'adolescent

Orientació / teràpia familiar

  jpatuel@copc.cat

JAUME PATUEL I PUIG
PEDAPSICOGOG. PSICOANALISTA 
PSICÒLEG-PSICOTERAPEUTA

apunts psicològicsapunts psicològics

Curset sobre una 
introducció a la 
psicoanàlisi Coneix-te 
a tu mateix (2)

CURSET SOBRE UNA INTRODUCCIÓ 
A LA PSICOANÀLISI: 

 Coneix-te a tu mateix. (i 2).
 AL FOMENT MATARONÍ. 

Carrer Nou, 13

Tinguem en compte que la indivi-
dualitat o subjectivitat, irrepetible, 
intransferible i única, -que és un terri-
tori- ha de poder-se desenvolupar amb 
totes les seves dimensions, sense cap 
mena d’excepcions. I el mitjà privile-
giat humà de realització és la paraula. 
L’ésser humà és un ésser de la parla. 
Pot expressar-se lliurament avui en dia? 
Hi ha llibertat de vera expressió, i no 
xerraria? Es pot tolerar la paraula de 
l’altre? I quantes vegades, l’inconscient, 
aquesta dimensió estructurant, fa caure 
en el parany propi perquè no suporta la 
veritat de l’altre ni de si mateix.

TERCERA LLIÇÓ: 
TEMPS DE FREUD (i 2) 
(6 de novembre)
3.1. Els mecanismes de defensa 
3.2. La confl ictivitat i el sentiment 

de culpa
3.3.  CONCEPTES:
    3.3.1. Transferència i contra-

transferència
      3.3.2. El complex d’Èdip
      3.3.3. Etapes psicoafectives
      3.3.4. Teoria del trauma 
3.4. La clínica psicoanalítica 

QUARTA LLIÇÓ: 
DESPRÉS DE FREUD 
(13 de novembre)
4.1. Seguidors de Freud
4.2. Dissidents de Freud
4.3. Formació de la IPA i Escoles 

derivades de Freud
4.4. Panoràmica actual i  Les uni-

versitats 
4.5. El malestar a  la cultura.

La ciència moderna encara no ha 
produït un medicament tranquil·litzador 
tan efi caç com ho són unes poques  
paraules bondadoses 

    (Sigmund Freud).

 el Tot 1643.indd   3 01/10/14   18:26



www.clinicaissa.com

Que no
et retallin
la salut

cuida-la!

T’informem?  93 790 22 14

La teva assegurança mèdica per molt menys del que et penses!

No reduïm quadre mèdic! Ampliem i millorem

Consultori Dr. Saltor, CGO, Institut Font Sastre, etc...

Barcelona:
Quiron - Dexeus, Hospital de Nens, Institut Català de la Retina, etc...
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www.gress.es

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

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

SÓLO ESTA SEMANA!

66,12 €

322,30€ 66,12 €

57,87 €

Kit
Tempesta
Cosmopolitan

Euroestyle Lavabo Euroestyle Ducha

Euroestyle Bañera

hasta el 45% dto.

2P GRESS ARGENTONA 1643.indd   2 30/09/14   17:32
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PLATO: 140X70
TEXTURA: Pizarra
COLORES: Blanco roto y negro
Antideslizante, Clase 3
Disponible en otras medidas

ANTES:

AHORA:

38% dto.
423€

264€

PLATO DE DUCHA SILEX

EN TODA LA GAMA

30% dto.

35% dto.

Del 25 de septiembre al 18 de octubre
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ciutatciutat www.totmataro.cat/ciutat

Tercera edició de Mataró x Càritas aquest 
dissabte a la Plaça de Santa Anna

Després que la pluja deslluís l’edició 
de l’any passat, aquest dissabte 
torna Mataró x Càritas. La marató 
d’actes solidaris que a la Plaça de 
Santa Anna servirà, de 12 del migdia 
a nou de la nit, per difondre la tasca 
de Càritas Interparroquial i, sobre-
tot, per recollir aliments. L’objectiu 
és el de superar els 10.000 quilos 
recollits en la primera edició, que 
representen una part important de 
les necessitats de l’entitat. “Nosal-
tres veiem una situació cada cop 
més greu, de més necessitat, l’any 
passat vam distribuir 240 tones 

d’aliments, cuidant a unes 5.000 
persones”, explicava Antoni Vilà, 
director de l’entitat, en la roda de 
premsa de presentació.

Les activitats començaran a les 
12h i s’allargaran fi ns a les 21h, 
Batucada Sama Babel, The Broken 
Fingers Band’s, Zirena (cantauto-
ra danesa); i 2Soul; i a la tarda, 
Havaneres amb Vol de Gavines, 
Gegantada, Combo de l’Escola de 
Música Cabezudo, Sala Cabanyes 
farà un recital de poemes i músi-
ca del poeta Esteve Albert i amb 
l’acompanyament a la guitarra de 
Genís Mayola i per acabar Geor-
gina Blanch. També hi haurà una 
Gegantada.

A més, a les 14 h, hi haurà una 

SOCIETAT
NOTÍCIA REDACCIÓ

L’entitat vol superar els 10.000 
quilos d’aliments recollits de 
l’edició de l’any passat   

arrossada popular solidària al preu 
de 5 € el tiquet (que aniran íntegres 
a Càritas) amb beguda i pa inclòs, 
organitzada per la Germandat de Je-
sús Captiu i Mare de Déu dels Dolors 
i la Comissió de Setmana Santa. 

Aliments i diners
Pel que fa als aliments, es demana 
prioritzar productes com galetes, 
llet, oli, sucre, pasta, tomàquet en 
conserva, conserves de peix i con-
serves vegetals, tot i que el més 
necessari és recaptar diners en 
efectiu per poder fer front a les ne-
cessitats de pagaments de serveis 
(llum, aigua, gas, lloguer..) que 
tenen moltes famílies ateses per 
l’entitat. 

ANNA ALUART

Tot C-18 Càritas.indd   1 01/10/14   16:47
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     AGAFEN EMBRANZIDA
Segon partit de lliga i segona victòria del 

Joventut Handbol Mataró
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minut zero 2esportel esport www.eltotesport.com

Suplement col·leccionable 
d'informació esportiva

2a època
num.1348

redaccio@eltotesport.com
www.eltotesport.com

Núria Martínez
La mataronina està jugant amb 
la selecció estatal el Mundial 
de Turquia de bàsquet on ja han 
arribat a quarts de fi nal.

CN Mataró Quadis
Aquest cap de setmana el mas-
culí del CN Mataró iniciarà la 
seva 25a campanya a la màxima 
categoria estatal de waterpolo.

 AGENDA STAFF    EL TOT ESPORT

PERIODISTA

CUGAT COMAS

No he estat mai un entès en hoquei. Mai. 
Sempre he trobat que se m’escapava al-
guna cosa quan l’he anat a veure. Per 
televisió, i que em perdonin, crec que és 
el pitjor esport de tots o, si més no, el que 
hi perd més. En directe em sembla elèctric 
i intens i pel que m’expliquen darrera-
ment hi ha novetats en el reglament que 
encara en volen accelerar les revolucions. 
Em sembla genial. Els explico això per 
entendre que no he estat mai un afi cionat 
fi del a l’hoquei de casa nostra, però que 
en canvi els cops que hi he anat m’ho he 
passat d’allò més bé... L’esport en directe 
té una cosa única. Per molt que entre mò-
bils i televisions la gran massa s’entesti en 
negar-ho.

Sense seguir-los gaire, doncs, em va ale-
grar saber que l’hoquei havia tornat a dalt 
de tot. A l’OK Lliga. Quan ho vaig saber era 
lluny de Mataró però com a tot bon afi cio-
nat a l’esport local ho vaig celebrar. Perquè 
l’hoquei i la ciutat tenen una relació his-
tòrica i prolífi ca que algun cop m’havia fet 
por que es trenqués. Qui no té un familiar 

que no li hagi explicat algun cop els par-
tits i els robatoris contra el Reus? I els 
partits de Copa d’Europa? I aquells dies 
al velòdrom? O el naufragi de la inaugu-
ració de l’actual pavelló? Hoquei i ciutat 
–i encara més hoquei i Cirera, ara– for-
men un matrimoni d’aquells que potser 
ha passat èpoques sense intensitat però 
sempre han mantingut l’amor. Potser ara 
ja és hora de tornar-nos a estimar. El pri-
mer equip torna a ser a dalt i la seva no 
serà una lliga fàcil, segur que no. Toca 
que la ciutat cuidi els seus màxims expo-
nents esportius. 

I que l’afi cionat curiós passi els 
dis sab tes al matí a la piscina veient 
waterpolo i els vespres hoquei –i a mig 
camí futbol, handbol i tot el que cal-
gui. Caldria re-fomentar el sentiment de 
pertinença a tots aquests clubs i equips 
amb el nom de la nostra ciutat i sobretot 
aquells fets com l’hoquei, a base de fei-
na i planter, des de baix fi ns a dalt. Jo, 
quan pugui, aniré a Cirera a veure’ls. Fa-
cin el mateix. Veuran com val la pena.  

Cirera ens reclama
    Per història i per com han tornat a dalt, l’hoquei mereix afi ció

OPINIÓ

TELÈFON  93.790.70.98 
FAX  93.755.41.06

EDITA  EL TOT MATARÓ, S.L.

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

 PERSONATGE  FET DESTACAT   

CASA

WATERPOLO
TORNEIG LA SIRENA.  - CN MATARÓ LA SIRENA, 

MEDITERRANI I TIANJIN (XINA). Dissabte a les 
12:30 hores al CN Mataró.

HANDBOL
LLIGA CATALANA FEMENINA.  JOVENTUT MATARÓ - 

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

BÀSQUET
COPA CATALUNYA MASCULINA. BOET MATARÓ - 

CERDANYOLA. Dissabte a les 19:15 hores al 
Pavelló Eusebi Millan.

BÀSQUET
COPA CATALUNYA FEMENINA .  PLATGES - SESE . 

Diumenge a les 12:15h al Palau Josep Mora.

FUTSAL
TERCERA DIVISIÓ. FUTSAL ALIANÇA MATARÓ - 

MONTSANT . Diumenge a les 12:45h al Pavelló 
Teresa Maria Roca.

FORA

WATERPOLO
DIVISIÓ D’HONOR MASCULINA. CN POBLENOU - CN 

MATARÓ QUADIS. Dissabte a les 18h a la piscina 
Sant Jordi de Barcelona.

HANDBOL
1A ESTATAL.  PALAUTORDERA - JOVENTUT MATARÓ. 

Dissabte a les 18: 45 hores a Santa Maria de 
Palautordera.

FUTBOL
SEGONA CATALANA. LLOREDA - CE MATARÓ. Diu-
menge a les 12 hores al Camp del Lloreda.
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STAFF    EL TOT ESPORT

REDACCIÓ  Josep Gomà 
COORDINACIÓ  Eloi Sivilla
COL·LABOREN  Àlex Gomà, 
Anna Aluart (fotos), Jordi 
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2A JORNADA 27 SETEMBRE

Montcada - Granollers B . 32-27
S.Quirze - Sarrià . . . . . . . . . 29-37
S.Martí Adr. - Gavà . . . . . . . 28-23
S.Joan Despí - Vendrell . . 31-26
JOV.MATARÓ-Sesrovires . 25-24
OAR Gràcia-Dominicos  . . 32-22
S.Cugat - Esplugues . . . . . 24-18
Stàdium - Palautordera . . . 31-35

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

3A JORNADA 4 OCTUBRE

Palautordera-JOVENTUT (18:45)

Partit molt interessant
El dissabte el Joventut juga a 
una pista que no se li dóna mas-
sa bé. L’històric equip vallesà 
només ha cedit dos empats 
al Joventut en els cinc partits 
que s’han jugat allà de 1a 
Estatal, i vénen de guanyar a 
Saragossa. 

COMENÇA LA LLIGA 
CATALANA FEMENINA 
El dissabte a les 18 hores 
arrenca al Poliesportiu Teresa 
Maria Roca la Lliga Catalana 
Femenina amb la presència 
del Joventut Handbol Ma-
taró, gràcies a l’ampliació 
que ha evitat el seu descens.
En el primer partit l’equip mata-
roní rep el Canovelles, un dels 
equips que ha pujat de categoria.
Hi ha canvi a la banqueta que 
ocuparà Rosi Hernàndez que 
fa uns anys havia portat l’equip 
cadet femení a la fase fi nal del 
Campionat d’Espanya.
Completen el grup els següents 
equips: Gavà, Ascó, Granollers 
Atlètic, Sant Vicenç, Sant Joan 
Despí, Sant Esteve Sesrovires, 
Vilanova del Camí, OAR Gràcia 
B, Molins de Rei, Sant Quirze i 
Vilamajor.  

Victòria agònicaVictòria agònica

JOVENTUT MATARÓ. Oriol Mas i Alberto Ruiz porters; 
Marc Martínez (1), Toni Busquets (3), Bernat Muñoz 
(6, 2 de p.), Berenguer Chiva (2), Bernat Bonamusa 
(4), Dani Aguilera (1), Jan Bonamusa (4, 2 de p.), 
Guillem Fàbregas (2), Roc Segarra (2), Marc Castilla, 
Oriol Vaqué, Àlex Bosch.

PARCIALS. 3-2, 6-2, 9-5, 11-7, 11-8, 14-11 descans; 
14-13, 17-14, 18-17, 21-19, 23-21, 25-24.

El JH Mataró va sumar la seva segona victòria 
de la temporada i es manté en el grup capda-
vanter. Va ser un triomf agònic ja que va arribar 
a la darrera jugada del partit quan un penal 
comès sobre Dani Aguilera va ser transformat 
per Bernat Muñoz.

L’equip local va sortir en tromba amb bona 
defensa i amb atacs ràpids ben conduïts per 
Bernat Bonamusa i fi nalitzats per ell mateix, 
Toni Busquets o Jan Bonamusa sorprenent 
la defensa sesrovirenca. Però a mesura que 

1A ESTATAL MASCULINA.

HANDBOL    
1A DIV. ESTATAL MASC.

CRÒNICA REDACCIO

passaven els minuts l’equip visitant va co-
mençar a assegurar els seus atacs, i també a 
pressionar molt més en defensa, i l’atac local 
es va estancar. Un temps mort va servir per 
reconduir la situació i al descans el Joventut 
dominava de tres gols.

A la represa els visitants van continuar forts 
en defensa, i amb el seu porter Madico aturant 
molt i van empatar a 17 quan es portaven deu 
minuts de la segona part. L’equip groc-i-negre 
va tornar a accelerar, i es va posar quatre gols 
amunt (23-19) quan quedaven vuit minut 
per al fi nal. Aleshores tres exclusions molt 
rigoroses van permetre els visitants, aprofi tant 
la precipitació local, tornar a igualar el matx a 
24 gols, resultat amb que es va entrar al darrer 
minut. Els visitants van desaprofi tar el seu atac 
i en canvi el Joventut va forçar un penal que 
va acabar donant els dos punts.

El juvenil no entra 
El juvenil del JH Mataró, amb majoria de 
jugadors de 1r any, no podrà jugar a Lliga 
Catalana, ja que va perdre amb el Banyoles 
per un global de 52-42.  

Cinc equips 
tenen el ple

JOVENTUT 
MATARÓ

SANT ESTEVE 
SESROVIRES 25 24

El Joventut va guanyar de penal en la 
darrera jugada del partit

Tret de sortida per a les Superdivisions de Tennis Taula

Aquest cap de setmana comencen les dues 
Superdivisions estatals de tennis taula, tant 
en categoria masculina com femenina, amb 
participació dels equips del CN Mataró Quadis.

L’equip masculí, que busca com a mínim 
igualar el sisè lloc de la temporada passada, 
debuta amb dos partits a terres madrilenyes 
davant el San Sebastian de los Reyes i l’Alamo.

L’equip del CN Mataró ha tingut una baixa 
(Dani Torres) i s’ha fi txat el veterà polonès Grze-
gorz Adamiak que ja havia jugat a la lliga estatal 
fa uns anys. Completen l’equip Joan Moregó, 
Xavier Peral i Yordi Jason Ramos.

L’equip femení debuta més a prop, a Sa-
badell, davant d’un equip que en principi 
hauria de caure davant Gàlia Dvorak, Svetlana 

Bakhtina i Paula Bueno, les tres jugadores 
que ja van acabar, la temporada passada, a la 
quarta plaça de la Superlliga.

Gàlia Dvorak amb l’equip espanyol 
que baixa de categoria europea
La palista mataronina del CN Mataró Quadis 
Gàlia Dvorak va formar de l’equip estatal que 
va disputar el Campionat d’Europa de Portugal 
junt amb dues joves promeses, Laura Ramírez 
i Nora Escartín, que debutaven amb l’equip 
espanyol. Evidentment l’absència de Sara Ra-
mírez i de les nacionalitzades xineses s’havia 
de notar davant d’equips de gran potencial i 
Espanya va anar caient davant Romania (0-3), 
Portugal (1-3), Polònia (0-3) i Rússia (0-3), 
Ucraïna (1-3) i Turquia (0-3), per acabar en 
16a i última posició.  

TENNIS TAULA
SUPERDIVISIÓ REDACCIO
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2A JORNADA 28 SETEMBRE

Tordera - Cerceda . . . . . . . . . 4-8
Alcoi - Voltregà . . . . . . . . . . . . 2-1
Igualada - Vilafranca . . . . . . . 6-1
FC Barcelona - Calafell . . . . 9-2
Reus Deportiu - Vendrell . . . 4-2
Liceo - CH MATARÓ . . . . . . . 6-4
Vic - Noia . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-1
2A JORNADA 30 DESEMBRE

Lleida - Manlleu

CLASSIFICACIÓ. FC Barcelona 
i Reus Deportiu 6; Cerceda i 
Vic 4; Igualada, Manlleu, Liceo, 
Vilafranca, Noia, Alcoi i Calafell 3; 
Lleida i Voltregà 1; CH MATARÓ, 
Tordera i Vendrell 0.

Barça i Reus són líders després 
de guanyar els dos partits.

3A JORNADA 5 OCTUBRE

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

Reben un altre històric
Després de donar guerra a dos 
històrics com el Reus i el Liceo 
en les dues primeres jornades, 
aquest dissabte a les 21h el Mis 
Ibérica CH Mataró rep un altre 
rival sempre complicat, el Vic, al 
que de fet només s’ha guanyat 
una vegada i empatat una 
altra. A veure si els homes de 
Vadillo segueixen demostrant 
que aquest any volen donar 
guerra i sumen els primers 
punts de la temporada, donant 
la sorpresa.  

Antecedents
08-09 CHM- Vic 1-3 
07-08 CHM- Vic 1-1 
06-07 CHM- Vic 0-2 
01-02 CHM- Vic 4-5 
99-00 CHM- Vic 2-1 
98-99 CHM- Vic 2-5 
97-98 CHM- Vic 0-6 

Fan patir al Liceo a la seva pistaFan patir al Liceo a la seva pista

LICEO. Miliàn, Candamio, Lamas (3), Artacho, Car-
balleira, Vives, Pau Bargalló, Jordi Bargalló (2), 
Pérez i Sheda.

MIS IBÉRICA CH MATARÓ. Jordi Esteve, Aniol 
Mangas, Eric Florenza (2), Martí Casas (2), Oriol 
Parera, Marc Povedano, Eric Serra, Marc Oliana, 
Adrià Aceituno.

MARCADOR. 10’ Lamas (1-0); 12’ J. Bargalló (2-0); 
13’ J. Bargalló (3-0); 21’ Lamas (4-0); 31’ FLOREN-
ZA (4-1); 38’ CASAS (4-2); 39’ FLORENZA de falta 
directa (4-3); 42’ CASAS (4-4); 44’ Pérez (5-4); 50’ 
Lamas de falta directa (6-4).

El Mis Ibérica CH Mataró va fer una altra bona 
demostració del que pot fer aquesta temporada, 
a la pista d’un dels equips més potents de l’OK 
Lliga, com és el Liceo de La Corunya, on va fer 
patir l’equip gallec que a falta de menys de 
set minuts per acabar només podia empatar a 
quatre gols. Al fi nal van arribar dos gols, el de la 
seva tranquil·litat a només mig minut del fi nal, 

OK LLIGA

HOQUEI   
OK LLIGA

CRÒNICA REDACCIÓ

A falta de set minuts per al fi nal 
del matx el marcador estava empatat 
a quatre 

que van deixar el marcador en el 6-4 defi nitiu, 
aprofi tant un parell de decisions arbitrals molt 
discutibles.

I de fet al descans res podia fer preveure 
aquest desenllaç, ja que el Liceo guanyava 
per 4-0 a un equip mataroní que semblava 
cohibit, en un inici molt dubitatiu pels de 
Vadillo, ja que no es trobaven còmodes al 
parquet de Riazor. 

Reacció mataronina a la represa
Però després del descans va canviar molt 
l’actitud, l’equip va començar a funcionar i 
amb paciència van arribar a empatar el matx 
amb dos gols d’Eric Florenza i dos de Martí 
Casas, posant pressió a l’equip local. Llavors, 
quan el Liceo va fer el 5-4, els àrbitres van 
començar a escombrar cap a casa obviant una 
blava directa a l’autor del gol, Toni Pérez, ja 
que per celebrar-lo va llançar l’estic contra 
el terra. Seguidament, quan Mangas va ser 
enganxat per darrera quan es quedava sol, 
tampoc van voler pitar la falta directa, i amb 
aquestes dues jugades que podrien haver 
canviat el signe del partit, van permetre als 
locals lligar els tres punts, fent el 6-4 defi nitiu 
de falta directa per la 15a falta del Mataró.  

Barça i Reus 
líders

LICEO LA 
CORUYA

MIS IBERICA 
CH MATARÓ6 4

Núria Martínez disputa el Mundial de bàsquet

La jugadora de bàsquet mataronina Núria Mar-
tínez ha tornat a la selecció espanyola després 
d’uns anys d’absència, i està participant al 
Mundial de bàsquet intentant reeditar el podi 
aconseguit fa quatre anys quan la selecció 
espanyola va quedar en tercer lloc.

Núria Martínez aquest estiu ha fitxat pe 
Galatasaray turc, campió de la llia turca i acutal 
campió de l’Eurolliga

La selecció estatal ja té el bitllet 
per jugar quarts de fi nal En el primer partit davant Japó (74-50) la 

Núria va jugar vuit minuts però no va anotar 
cap punt, però en el segon davant Brasil (83-
56) va jugar sis minuts i va anotar vuit punts. 
En le tercer i defi nitiu partit de la fase prèvia 
Espanya va derrotar la República Txeca 67- 43 
aconseguint el bitllet pels quarts de fi nal on 
s’enfrontarà al guanyador de l’eliminatòria de 
vuitens entre Xina i Bielorrússia. 

En aquest tercer partit la mataronina va 
jugar dos minuts i va aconseguir anotar tres 
punts. El partit de quarts de fi nal es jugarà 
avui divendres.   

BÀSQUET
MUNDIAL FEMENÍ REDACCIÓ

PLATGES 
MATARÓ
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2A JORNADA 28 SETEMBRE

Castellar - Mollet . . . . . . . . .55-75
MASNOU - Ceset . . . . . . . 80-50
Vic - Salle Manresa . . . . . . .82-87
PLATGES - Artés . . . . . . . . 81-85
Granollers - Sant Cugat . . .67-77
Onyar - BOET . . . . . . . . . . . .67-66
Cerdanyola - Barberà . . . . .69-76
ARGENTONA - Sabadell . 66-58

CLASSIFICACIÓ. MASNOU, Bar-
berà, Mollet i Sant Cugat 4; 
BOET, ARGENTONA, Artés, Vic, 
Salle Manresa, cerdanyola, On-
yar i Ceset 3; PLATGES, Natació 
Sabadell, Granollers i Castellar 2

3A JORNADA 4 OCTUBRE

BOET - Cerdanyola
Salle Manresa - PLATGES

El Boet Mataró juga dissabte a 
les 19:15 hores a casa davant el 
Cerdanyola, un equip que, com 
els taronges, porta una victòria 
i una derrota. Els mataronins, 
si volen optar a la zona alta no 
poden fallar, després de perdre 
a Onyar. El Platges intentarà 
sumar la primera victòria diu-
menge a les 18:15 hores a la 
pista de la Salle Manresa.  

2A JORNADA 28 SETEMBRE

Barna - Lima Horta . . . . . . 58-66
Reus Ploms - Cerdanyola .54-78
Reus Deportiu- Gramenet  62-71
ARENYS - PLATGES . . . . 41-64
Sese - Lleida . . . . . . . . . . . . 60-37

CLASSIFICACIÓ. PLATGES MA-
TARÓ, Cerdanyola, Gramenet i 
Lima Horta 4; Sese i ARENYS 3; 
Reus Ploms, Lleida, Grup Barna 
i Reus Deportiu 2.

3A JORNADA 4 OCTUBRE

PLATGES - Sese
Gramenet - ARENYS

Diumenge a les 12:15 hores al 
Palau Josep Mora, el Platges 
rep la visita del Sese de Bar-
celona.  

Derrota inesperada

PLATGES. Rafa Prats (8), Ibe Oji (13), David Romero 
(21), Ferran Tardío (3), Eric Mañés (7) cinc inicial; 
Jordi Serra (2), Sergi Puig (2), Sergi Ventura (1), 
Nacho Ariño (21), Marc Coll (2), Pau Cuxart (1).

MARCADOR.  24-19, 41-43, 63-57, 81-85.

Segon partit i segona derrota del sènior masculí 
del Platges de Mataró que en aquesta ocasió va 
perdre a casa 81-85, davant el CB Artés. Els 
mataronins, com en el primer partit de lliga, van 
tenir mala sort en els instants fi nals del matx i 
van acabar perdent davant un conjunt visitant 
que va estar més encertat en el tram fi nal.

El partit va començar amb un esperançador 
24-19 a favor dels mataronins en el primer 
quart, però els visitants van demostrar que 
venien a emportar-se la victòria, i al descans 
guanyaven de dos punts (41-43).

A la segona part, tal com havia passat a la 
primera, el Platges va sortir més entonat i va 
agafar un petit avantatge de sis punts al fi nal 
del tercer quart (63-57). 

COPA CATALUNYA FEMENINA

BÀSQUET    COPA CAT.

COPA CATALUNYA FEM

El Platges de Mataró després de 
dues jornades de lliga encara no 
coneix la victòria

Però amb això i el bon partit de Nacho 
Ariño i David Romero qye van anotar topts dos 
21 punts no n’hi va haver prou. En el darrer 
quart el Platges  de Mataró va notar en excés 
l’absència d’Eric Mañés que es va lesionar 
greument en el primer quart,  i va veure com 
l’Artés capgirava la situació i s’emportava el 
triomf.

Ara els mataronins s’hauran de refer del 
cop i intentar sumar el primer triomf de la 
temporada a la pista de la Salle de Manresa 
aquesta setmana.   

BOET. Carles Canals (6), Marc Rubio (12), Joan 
Navarro (7), Sergi Homs (18), Marc Forcada (5) 
cinc inicial; Guillem Fernandez, Marc Arnau (1), Quim 
Franch (4), Albert Llanos (3), Joan Carceller (10).

L’Auto Net&Oil Boet Mataró va perdre 67-66, 
a la pista de l’Onyar, un partit que no es va 
resoldre fi ns als instants fi nals. Els mataronins, 
que venien de guanyar i donar una molt bona 
imatge a la primera jornada de lliga, no van 
poder sumar la segona victòria a la pista d’un 
dels equips que acaba de pujar i que va fer valer 
les seves armes i el factor pista.

El conjunt entrenat per Alberto Peña va tenir 
la victòria al seu abast, però va errar les cinc 
darreres possessions de pilota. Això ho van 
aprofi tar els locals per anotar la darrera cistella 
del partit i emportar-se el triomf.  

El Masnou és el 
líder

 El Platges líderL’Auto Net & Oil Boet Mataró 
perd a terres girnonines

PLATGES 
MATARÓ

CB          
ARTÉS81 85

COPA CATALUNYA MASCULINA

Segona victòria 

Més sort va tenir el femení del Platges de Ma-
taró entrenat per Adrià Castejón. L’equip groc 
va guanyar el derbi maresmenc a la pista de 
l’Arenys 41-64 i després de dos partits suma 
dues victòries. Les mataronines encapçalen la 
classifi cació juntament amb Cerdanyola, Gra-
menet i Lima Horta que també ho han guanyat 
tot. El pròxim rival del Platges a casa serà el 
Sese de Barcelona. 

Tres jugadores de la UEM preselec-
cionades amb Catalunya
Les jugadores infantils de la UE Mataró Gina 
Camps, Vinyent Coma i Laia Vico van estar 
preseleccionades per entrenar amb la selecció 
catalana infantil.  

El femení del Platges passa per 
sobre de l’Arenys

ARANEYS 
BÀSQUET

PLATGES 
MATARÓ41 64

S’escapa el triomf 
en el darrer quart

BÀSQUET
COPA CATALUNYA REDACCIÓ

CB         
ONYAR

AUTOI NET & 
OIL BOET67 66
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4A JORNADA (28 SETEMBRE)
SJ Montcada-PREMIA MAR 1-0
UD CIRERA - Lloreda . . . . . . 2-2
CE MATARÓ - Equipo Ja  . . .  1-1 
Carmelo - Ripollet  . . . . . . . . . . 1-5
Canyelles - Llefi à . . . . . . . . . . . 1-1
Catalònia - Singuerlín . . . . . . . 3-3
Sarrià - SANT POL  . . . . . . . . . 1-1
D.Batlló - Guineueta  . . . . . . . . 2-3
Ol.Can Fatjó - Catalana  . . . . . 3-0

CLASSIFICACIÓ. CE MATARÓ i 
Olímpic Can Fatjó 10; Ripollet 
9; Guineuta 8; PREMIÀ MAR, 
Sarrià, SANT POL, Canyelles, 
SJ Montcada  6; Llefi à, CIRERA, 
Lloreda 5; Catalònia, Singuerlín 
4; Equipo Ja 2; Carmelo, Dinàmic 
Batlló, Catalana, 1.

5A JORNADA (5 OCTUBRE)
Lloreda - CE MATARÓ (12h)
SJ Montcada - CIRERA (12h)

Sortides assequibles
Després dels empats rebuts a 
casa en temps afegit, els dos 
equips mataronins busquen la 
victòria a terreny contrari, els 
groc-i-negres per mantenir 
el lideratge i els cirerencs per 
allunyar-se de la zona de perill. 
El CE Mataró juga a Badalona 
al camp del Lloreda on la tem-
porada passada hi va guanyar 
per 0-1.El Cirera, per la seva 
part, juga a Montcada al camp 
del Sant Joan on la temporada 
passada va empatar a 3 gols.  

Volen dos punts en temps afegit 

CE MATARO EF.  Joel Garzón, Willy, Antonio Pérez, 
Koke, Isma Aguilar, Parri, Fiti, Cristian (Bustos 88’), 
Jaume Gras (Landi 46’), Marc Ariño (Dídac Bancells 
64’), Marc Arañó (Uri Martínez 46’)).

GOLS. 80’ DÍDAC BANCELLS (1-0); 90+5’ Ortiz (1-1).

El CE Mataró tenia una bona oportunitat d’obrir 
forat però la va malbaratar en deixar escapar dos 
punts davant el cuer en el darrer sospir del partit 
i davant d’un equip que no havia fet res de perill 
fi ns aquell moment i que estava jugant amb deu. 

L’equip groc-i-negre als 10’ va desaprofi tar 
un penal llançat per Cristian i el refús posterior 
rematat per Ariño que també topà en l’inspirat 
porter visitant. A partir d’aquí l’equip visitant, 
molt ben instal·lat al darrere, es va anar creixent, 
no pel que fa al joc, però sí per la destrucció del 
que intentava fer el Mataró.

Final sorprenent
A la represa tot va continuar igual amb l’Equipo 
Ja, amb defensa de cinc, i fent una exhibició 
de pèrdua de temps i de provocació per treure 

FUTBOL    
SEGONA CATALANA

El cuer va plantar cara i va igualar 
el marcador ja en temps afegit quan 
jugava amb deu 

El Cirera també va veure 
com l’igualaven ja al fi nal

de polleguera els jugadors locals. Faltant deu 
minuts va arribar el gol de Dídac que va superar 
magnífi cament la sortida del porter visitant 
que fi ns aleshores ho havia aturat tot. Després 
d’això encara Fiti hauria pogut marcar el segon 
gol, en engaltar una centrada de Bustos, però 
el seu xutàs es va estavellar al pal. Ja en temps 
afegit, un jugador visitant va ser expulsat, però 
pràcticament en la darrera jugada, una falta 
d’entesa entre porter i defensa va propiciar el 
gol de l’empat visitant, deixant l’afi ció i l’equip 
local absolutament glaçats.   

UD CIRERA. Toni Rodríguez, Isaac, Castillo (Albert 
Sànchez 46’), Remo, Rafa Auñón, Albert Rubio, 
Augusto Campos, Pau Hernàndez (Cristian 82’), 
Ibu Baldeh, Aleix Tarrés “Peque”, Joel (Demba 71’).

GOLS. 61’ Vicente de penal (0-1); 71’ DEMBA (1-1); 
76’ PAU HERNÀNDEZ (2-1); 90’ Rosas (2-2).

La UD Cirera continua amb la seva mala ratxa 
a camp propi, on el persegueix la mala sort que 
ja va tenir la temporada passada, i el dissabte 
a la tarda va deixar escapar el triomf davant el 
Lloreda badaloní en el darrer minut del partit.

El matx havia tingut una primera part 
força interessant, amb moltes ocasions de 
gol per part dels dos equips, frustrades bé 
per errades en la rematada o per les aturades 
dels dos porters, que van estar molt bé. La 
segona part va ser encara més vibrant i va 
anar guanyant en intensitat a mesura que 

El Mataró líder 
acompanyat

s’acostava el fi nal. Primer, a la mitja hora de 
joc, va marcar l’equip visitant després d’un clar 
penal, però el Cirera aleshores es va llançar a 
l’atac i Demba va empatar culminant una bona 
jugada col·lectiva, i després Pau Hernàndez 
va avançar a l’equip local a falta d’un quart 
d’hora per acabar,. Però quan semblava que 
els tres punts acabarien a casa, i després que 
el Cirera desaprofi tés un contraatac claríssim, 
en el darrer minut el Lloreda va empatar en un 
embolic dintre l’àrea.  

CE       
MATARÓ

EQUIPO       
JA1 1

UD      
CIRERA

FC    
LLOREDA2 2

FUTBOL    
1A ESTATAL JUV.

CE MATARO-L’Hospitalet . . . 2-2
El Mataró va sumar el primer punt 
gràcies a un fi nal d’infart en què 
va remuntar un 0-2 advers amb 
gols de Castrillo i Touray. Aquest 
dissabte juguen al camp del Prat.

Altres resultats
Pref. juvenil: Sabadell B - CEM 
B 3-1. 
Cadet (Div.Honor): Lleida - CEM 
3-1. Al seu debut la setmana 
anterior havien perdut 1-2 amb 
el Badalona.

Es queden 
glaçats

SEGONA CATALANA
CRÒNICA REDACCIÓ
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Després de disputar-se dues jornades del 
grup V de Quarta Catalana, l’únic equip 
mataroní que ha guanyat els seus dos 
partits ha estat el Rocafonda. En aquesta 
darrera jornada de lliga el Rocafonda va 
guanyar 2-3 el derbi mataroní davant 
el Molinos. El Rocafonda encapçala la 
classificació empatat a punts amb el 
Vilassar de Dalt B.

Bon inici de lliga de l’Athletic Mataró 
que ha sumat quatre dels sis punts pos-
sibles i és quart. Iluro i Molinos tenen 
tres punts, mentre que el Pla d’en Boet 
i Juvesport només tenen un punt. El 
Valldemia, que no ha puntuat, és cuer.  

Jornada 2
MOLINOS - ROCAFONDA . . . . . . . . . . . . . 2-3
JUVESPORT - Canet . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0-4
VALLDEMIA - ATHLETIC . . . . . . . . . . . . . . 0-1
Sant Pol - SALESIANS . . . . . . . . . . . . . . . . susp
Llavaneres - Susannenc . . . . . . . . . . . . . . . . 0-3
PLA d’en BOET - Vilassar . . . . . . . . . . . . . . 1-3
ILURO - Arenys Mar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-0
Masnou - Santvicentí. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-3  

CLASSIFICACIÓ. Vilassar de Dalt B i ROCA-
FONDA 6; Susannenc i ATHLETIC MATARÓ 
4; Canet, Masnou Atlètic B, MOLINOS, 
Santvicentí i ILURO 3; Sant Pol B, PLA D’EN 
BOET, Arenys de Mar B i JUVESPORT 1; 
VALLDEMIA, Llavaneres B i SALESIANS 0.

MATARONESA. Pedro, Demian (Kiko 23’), 
Facia, Navarro, Palanco, Simon, Outhman, 
Zaka (Sofi ane 55’),  Mosquera, Manolo, Joel 
(Omar 86’) i Miguel.

LIVERPOOL.  Quim, Rachid, Cano, Cristian 
(Eric 74’), Artero (Oriol 59’), Miguel (Nil 59’), 
Beltran (Navi 65’), Rubén (Albert 65’), Lluis, 
Aldo, Aitor., Alonso i Daniel.

S’esperava un partit que en els primers 
minuts fossin de tempteig, ja que els dos 
equips es coneixen a la perfecció (juguen 
i entrenen en la mateixa instal·lació), però 
el Liverpool, entrenat per Raul Monroy va 
sortir a pel partit tenint la primera ocasió 
clara estavellant la pilota al pal. En el 
minut 35’ va arribar el primer gol del 
partit, quan Palanco va assistir a Facia 
perquè fes l’1 a 0.

La segona part va continuar amb el 
mateix guió, però van ser un altre cop els 
locals els que van trobar el camí del gol 
després que Palanco aconseguís el 2-0. . 
En el minut 90’ el col·legiat del partit va 
assenyalar una pena màxima a favor del 
Liverpool. El porter local Pedro va aturar 
el penal d’Aitor, però no va poder amb el 

rebuig que va aprofi tar el mateix Aitor per 
fer el defi nitiu 2-1.

La Llàntia va guanyar 3-6 al complicat 
camp del Bufalà, mentre que el Juventus 
va perdre 3-2 al camp de l’Empenta i 
encara no ha puntuat.  

Jornada 4
Arenys Mar - Premià Dalt  . . . . . . . . . . . . . . 3-0
Bufalà - LLÀNTIA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-6
Cabrera - Pineda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-3
Empenta - JUVENTUS. . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2
MATARONESA - LIVERPOOL . . . . . . . . . . 2-1
Tiana - Llavaneres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-5
Turó Peira - Cabrils  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1
Poble Nou - Gramenet B . . . . . . . . . . . . . . . 3-1
Alella - Argentona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-1

CLASSIFICACIÓ. MATARONESA i Alella 12; 
Arenys de Mar 10; Bufalà 9; Pineda, Llava-
neres, Cabrils i Turó Peira 7; LIVERPOOL, 
Poble Nou, Argentona i LLÀNTIA 6; Cabrera 
4; Empenta 3; Gramenet B i Tiana 1; JUVEN-
TUS i Premià Dalt 0.

L’equip entrenat per Juan Antonio 
Ponce ha guanyat els quatre 
partits i és líder 

UD MATA- 
RONESA

FC         
LIVERPOOL2 1

El Rocafonda únic 
mataroní que fa ple a 
Quarta Catalana

FUTBOL
QUARTA CATALANA REDACCIÓ

La Mataronesa 
continua en ratxa

FUTBOL
TERCERA CATALANA REDACCIÓ
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CN SABADELL. Laura Ester, Mati Ortiz (1), 
Anni Espar (1), Dagmar Rixt, Carla Abellán, 
Jennifer Pareja (2), Marina Cordobés (2), 
Maica Garcia (4), Pili Peña (1), Lidia Casao, 
Olga Domènech (1), Judit Forca (2), Elena 
Sànchez.

CN MATARÓ LA SIRENA. Amy Carlson, Aina 
Bonamusa, Ona Meseguer, Júlia Nieto, Alysa 
Turza (1), Júlia Soler, Ciara Gibson (2), Alba 
Bonamusa, Zoila Quesada, Júlia Valera, Laura 
López, Jennifer Lorente.

PARCIALS. 3-0, 4-1, 3-0, 4-2.

L’equip femení del CN Mataró La Sirena 
no va poder fer res davant del superior 
potencial del CN Sabadell i no va poder 
impedir que l’equip vallesà es fes amb el 

seu sisè títol (els té tots) de la Supercopa 
Estatal femenina de waterpolo. L’equip de 
Florin Bonca, molt canviat respecte de la 
temporada passada, i a més amb baixes 
importants (Bach lesionada i Tarragó als 
Estats Units) i en període d’adaptació 
dels nous fi txatges (un dels quals Arianna 
Gragnolati no va jugar), va caure davant 
un rival que darrerament ho guanya tot 
dintre del waterpolo femení.

Ciara Gibson va marcar el primer gol 
del partit, però això va fer despertar més 
ràpidament la “bèstia sabadellenca” que 

fi ns al descans va ser una piconadora, 
arribant al mateix amb avantatge de 7-1. 
El partit, en els dos darrers períodes, ja 
no va canviar massa i la diferència fi nal 
va ser d’onze gols.

Triangular femení aquí a Mataró
Aquest dissabte a partir de les 12:30 ho-
res al complex Joan Serra del CN Mataró 
es disputa un triangular amb participació, 
a part del CN Mataró La Sirena, del CE 
Mediterrani i del Tianjin de la Xina, equip 
que està fent un stage aquí a Mataró.   

El CN Mataró La Sirena 
no pot evitar un altre 
títol sabadellenc

WATERPOLO
SUPERCOPA FEMENINA REDACCIÓ

CN    
SABADEL

CN MATARO 
LA SIRENA14 3

L’equip mataroní, amb moltes 
baixes, va perdre per 14-3

El CN Mataró juga per 
25a temporada a la 
màxima categoria estatal

WATERPOLO
DIVISIÓ HONOR MASCULINA REDACCIÓ

Aquest dissabte comença la Divisió 
d’Honor masculina de waterpolo com 
sempre amb 12 equips participants, amb 
clara majoria catalana (el 75%) i que per 
al Centre Natació Mataró signifi ca les 
Noces de Plata en aquesta categoria. En 
efecte aquesta serà la 25a temporada de 
l’equip mataroní a la màxima categoria 
estatal, i la 23a consecutiva. 

La primera va ser la temporada 86-87, 
es va baixar i es va tornar a jugar a dalt 
la temporada 88-89, novament es va 
caure, en aquells temps, a l’anomenada 
sèrie A-2, fi ns que la temporada 92-93 
el Centre va tornar a estar entre els 
millors, això sí jugant uns anys “exiliat” 
a Barcelona per falta de piscina coberta 
reglamentària. I des d’aleshores ençà 
l’equip ha estat sempre a dalt de tot, cosa 
que només poden dir també Barceloneta, 
CN Barcelona, Sabadell i Mediterrani.

Hi ha hagut èpoques millors i pitjors, i 
la temporada passada l’equip del Quadis, 
sota les ordres de Beto Fernàndez, va 
assolir el seu cim acabant tercer de la 
fase regular, cosa que no s’havia fet mai, 

ja que el millor que s’havia conseguit eren 
les quartes posicions de les temporades 
2003-04, 2004-05, 2009-10 i 2010-
11. També va fer el seu rècord particular 
de 51 punts, perdent només tres partits 
a la fase regular, i cedint a casa només 
davant del que seria campió d’Europa, 
l’Atlètic Barceloneta.

Un rival retrobat
El primer rival del Quadis és l’únic equip 
ascendit a la categoria, el CN Poble Nou, 
després d’haver-se proclamat la tempora-
da passada campió de 1a Divisió. Com a 
referent podem dir que a la Copa Cata-
lunya va empatar a la seva piscina davant 
del CN Barcelona, per caure després a la 
Nova Escullera per 7-4. La temporada 
passada els seus principals puntals van 

ser Miguel Hernandi i Ivan Idarraga. El 
partit es juga a les 18 hores a la piscina  
Sant Jordi de Barcelona.  

PLANTILLA. Michal Diakonov, Joan Muñoz 
(porters), Víctor Roqué, Àlex Codina, Marc 
Corbalán, Víctor Fernàndez, Edu Mínguez, 
Pol Barbena, Pau Bach, Mehdi Marzouki, 
Pere Estrany, Pau Schnizler i Albert Merino, 
que són els que tenen els 13 primers dorsals;  
completen el grup Pau Bernabé, Magí Salvà 
i Liam Gibson. 

 
JORNADA 1A (4 OCTUBRE)
Poble Nou - CN MATARO
Terrassa - Barceloneta
Sant Andreu - CN Barcelona
Canoe - Catalunya
Sabadell - Mediterrani
Navarra - Concepción
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Diumenge passat els dos equips de triatló 
del Centre Natació Mataró van participar 
a la darrera prova de la Lliga Nacional 
de  Clubs de Primera Divisió, la màxima 
categoria estatal que es va celebrar a la 
platja del Sardinero de Santander.

Enguany el format d’aquesta prova 
ha canviat, si abans el títol estatal i la 
permanència a la màxima categoria se la 
jugaven els equips en una única prova, 
ara la classifi cació s’agafa dels resultats 
aconseguits en cinc proves diferents, la 
Copa del Rei, el Campionat d’Espanya 
per relleus, el Campionat d’Espanya de 
Distància Olímpica, l’estatal en distància 
Sprint i el Campionat d’Espanya de Clubs 
que donava el 40% de la puntuació fi nal 
i que es celebrava la setmana passada. 

El femení del CN Mataró arribava a la 
darrera prova en quarta posició i els nois 
en 11a posició i lloc de descens, per 
tant el masculí havia de fer un molt bon 
paper en aquesta prova per continuar un 
any entre els deu millors equips de tot 
l’estat espanyol. 

Les noies acaben sisenes a la 
Lliga Nacional
Les primeres a competir van ser les noies 
aconseguint uns molt bons resultats que 
feien que l’equip acabés 8è classifi cat 
del Campionat de Clubs. Això va fer que 
el conjunt mataroní acabés 6è classifi cat 
de la Lliga Nacional i que perdés la quarta 
posició, però el més important és que 
s’havia assolit l’objectiu la permanència.

De l’actuació individual hem de des-
tacar el 6è lloc de Clàudia Luna  amb un 
temps d’1:09:26, el 18è d’Anais Rivas 
(1:12:10), el 40è de Mònica Pellejero 
(1:16:23), mentre que Regina Mola va 
ser 59a (1:18:27).

Vuitè lloc del masculí tant al 
campionat com a la lliga
En categoria masculina el CN Mataró va 
realitzar una gran actuació i va acabar 
8è en el Campionat de Clubs. Aquesta 
meritòria 8a posició li va valer a l’equipl 
mataroní per acabar 8è a la Lliga Nacional 
de Clubs de Primera Divisió i continuar 
un any més entre els millors. 

Pel que fa a l’actuació individual, 
hem de destacar el 14è lloc de Lluís Vila 
(1:01:46), 27è lloc de Dani González 
(1:02:38) i el 35è lloc de Francesc Juàrez 
(1:02:58). 

Un any més els dos equips del CN Ma-
taró continuaran a la Primera Divisió Es-
tatal d’on hi són des de la primera edició 
d’aquesta, un fet del que només poden 
presumir tres equips més de tot l’estat.  

Ironman Barcelona
Ara, aquesta setmana, quatre triatletes 
del CN Mataró participaran a l’Ironman 
de Barcelona.   

Els dos equips del Centre Natació Mataró
es mantenen entre els deu millors de l’estat

TRIATLÓ
LLIGA NACIONAL REDACCIÓ

L’equip femení acaba 6è i el 
masculí 8è de la Lliga Nacional 
de Clubs 

Gran paper de l’equip 
SBR Open Team Mataró 
a l’Ironman de Mallorca

SECCIÓ
NOTÍCIA REDACCIÓ

Diumenge passat es va celebrar la presti-
giosa Ironman de Mallorca on van aconse-
guir grans resultats dos triatletes del SBR 
Open Team Mataró que entrenen amb 
Miquel Blanchart que va acabar quart 
a la prova. Francesc Jiménez amb un 
temps de 10:12:30 va acabar 269è de la 
general i 51è del seu grup d’edat, mentre 
que Alberto Angel Berrocal (10:51:21) 
va acabar 622è a la general i 117è de la 
seva categoria.  
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Acord de patrocini entre el CE Futsal 
Mataró i Proneo Sports

FUTBOL SALA
NOTÍCIA REDACCIÓ

Dimarts passat, a la seu de l’escola 
d’idiomes Inlingua Mataró de la Riera, 
es va signar l’acord de patrocini entre el 
Futsal Mataró i l’empresa Proneo Sports. 
A l’acte hi van ser presents: David Rivera, 
president del Futsal Mataró, Jordi Costa, 
vicepresident esportiu del Futsal Mataró, 
Sergi Cruz, gerent de Proneo Sports i 
Cristian Domínguez, porter del FC Bar-
celona Alusport i un dels molts jugadors 
que representa l’empresa mataronina 
Proneo Sports.

David Rivera va expressar: “des de fa 
molts anys estem treballant junts amb 
l’Ajuntament de Mataró, Aliança Mataró i 

Inlingua que són els nostres patrocinadors 
principals i ara és un orgull poder comptar 
amb el suport de Proneo Sports, que a 
més és de la nostra ciutat. 

Jordi Costa, vicepresident de l’entitat 
va recalcar que “aquest acord és molt 
important per a nosaltres per afrontar 
aquesta quinzena temporada de l’entitat, 
aquesta serà molt important per a nosal-
tres, ja que tenim tots els equips A de la 
base competint a la màxima categoria”.

  Sergi Cruz, gerent de Proneo Sports 
va comentar que “nosaltres fa molts anys 
que treballem en el món del futbol sala 
i ens fa molta il·lusió treballar plegats 
amb el Futsal Mataró, el nostre objectiu 
és consolidar la bona feina que està fent 
i ajudar-los en tot el que puguem”.  

El tennista mataroní Albert Ramos Viñolas 
va caure derrotat la setmana passada a 
la fi nal del Challenger de Kenitra al Mar-
roc, davant del tennista valencià Daniel 
Gimeno Traver.

Ramos, que actualment ocupa el lloc 
70 del rànquing ATP, havia superat a les 
semifi nals l’andalús Roberto Carballés 
(200 del rànquing) per 4-6, 6-4, 6-3. A 
la  gran fi nal, el tennista mataroní no va 
poder fer res davant del tennista valencià 
que, tot i estar bastant per sota al ràn-
quing (és el 129), es va fer amb el triomf 
per 6-3, 6-4. Una llàstima, ja que aquest 
hauria estat el tercer títol de l’any.  

Albert Ramos perd la 
fi nal del Challenger de 
Kenitra 

TENNIS
CIRCUIT ATP REDACCIÓ

NOTÍCIES BREUS

TAEKWONDO
Sandra Moreno bronze estatal
La taekwondista del gimnàs mataroní 
Hwarang Mataró va aconseguir la me-
dalla de bronze al Campionat d’Espanya 
en categoria infantil. La seva companya 
d’equip Maria Correro va quedar 18a en 
categoria aleví.  

ATLETISME
Victòria de Marc Roig
Marc Roig (CA Laietània) atleta convidat 
en la 31 edició de la Mitja marató de 
Sant Cugat, es va imposar amb un temps 
d’1:12.50.  

FOTOGRAFIA SUBMARINA
Or de l’Spas a l’Europeu 
L’equip de fotosub format per Marc Gimé-
nez i Sílvia Sebastián, de l’SPAS Mataró, 
van guanyar la medalla d’or a la prova 
d’ambient sense model al 1r Campionat 
Europeu de Fotografi a Subaquàtica, que 
va es va disputar a l’illa de la Graciosa, a 
les Açores. També van pujar al podi en la 
categoria de macro, obtenint la medalla 
de bronze de la categoria.  

FUTBOL SALA
Triomf del Futsal Aliança
El conjunt mataroní va sumar la primera 
victòria de la temporada després de derro-
ta 8-1 el Racing Pineda. Els mataronins 
són tercers i aquest diumenge a les 12:45 
hores reben la visita del Montsant. El Ju-
venil Nacional va guanyar 5-4 el Natació 
Sabadell i encapçala la Divisió d’Honor 
Juvenil Nacional amb el Barça.  

BILLAR
Open Prix de Llinars
Pau Benítez del Club Billar Mataró va aca-
bar vuitè en l’Open Gran Prix Campionat 
d’Espanya a tres bandes disputat a Llinars 
del Vallès. Jordi Garriga va acabar 14è i 
aquesta setmana participarà al Campionat 
del Món en la modalitat de  banda.   

VOLEI
Derrota del CV Mataró
El sènior masculí del CV Mataró que 
milita a 1a Catalana va començar la lliga 
perdent 1-3 davant el Prat. Mentre que 
el femení de 2a Catalana va començar 
guanyant 0-3 a la pista del Sant Just.  

Nou col·laborador pel club que té 
Aliança Mataró i Inlingua com a 
principals patrocindadors
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tots els racons de la terra des del 
Tibet fi ns a l’Índia, així com les es-
pelmes de cera natural perfectes per 
tot tipus de rituals per atraure la sa-
lut o la feina. Així mateix, tria el teu 
te a granel preferit i premia el teu 
paladar. Verd, negre, blau, vermell o 
Rooibos sense teïna. Premia’t també 
l’oïda amb el so dels bols tibetans i 
els bols de quars. Pots triar el que 
millor encaixi amb el teu entorn 
gràcies a la seva àmplia gamma de 
mides i materials.

Troba l’harmonia
Si busques Budes, fades o àngels 
per donar harmonia a la teva llar, 
descobreix també la seva selecció. 
I és que ‘Premia’t’ és molt més. Per 
exemple, una botiga especialitzada 
en productes esotèrics com oracles, 
llibres, amulets o Palo Santo. Si el 

Ubicada al número 14 del carrer 
Argentona, ‘Premia’t’ no és una 
botiga com la resta. Es tracta d’un 
oasi amb tot el que necessites per 
a la teva pau i tranquil·litat interior.

Premia la teva vista amb la seva 
gran varietat de minerals d’arreu 
del món. Els amants del mineral de 
col·leccionisme tenen aquí el seu 
espai, així com tot aquell que bus-
qui una gran varietat de bijuteria 
amb plata i minerals amb propietats 
energètiques. Entre aquests, desta-
ca el Shungit, un mineral descobert 
recentment que es troba únicament 
a Rússia. Perfecte pels estats d’ànim 
que proliferen en aquests temps 
-ansietat, estrès, cansament- i amb 
propietats extremadament protec-
tores.

Premia el teu olfacte amb l’ampli 
assortiment d’aromes d’encens de 

que vols és descobrir els fets que 
tindran lloc des del teu aniversari 
fi ns al següent, prova els seus es-
tudis astrològics personalitzats de 
la Revolució Solar. Una carta astral 
molt útil per saber amb antelació el 
teu destí més proper.

Els practicants de ioga també po-
dran trobar gran varietat d’articles 
relacionats amb aquesta mil·lenària 
disciplina. Si prefereixes conèixer 
millor altres disciplines com el Reiki 
o l’ús de les fl ors de Bach, ‘Premia’t’ 
ofereix tot tipus de cursos, també de 
meditació i astrologia. I sempre amb 
novetats. Entre les més recents, un 
curs sobre la jerarquia angelical, per 
saber més dels àngels i com dirigir-
se a ells.

Premia els teus sentits amb tot el 
que ofereixen. 

T. 93 799 47 41 · C/Argentona 14 · Mataró · www.esotericminerals.com

PER LES TEVES COMPRES ONLINE:  www.esotericminerals.com

Minerals, articles esotèrics, cursos i tallers...
SHUNGIT - EXTREMA PROTECCIÓ Importadors directes; visita Premia't i el coneixeràs!
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De quin any és la primera 
‘Torrente’?

Pregunta de la setmana:

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

Resposta del núm. 1641
“James Dashner”

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

Guanyadors 
María Durán Gutiérrez,
Alejandro Castro Contreras.

Campanya de micro-mecenatge per un 
documental sobre el conjunt dels Dolors

Batecs Produccions posa en marxa 
una campanya de micro-mecenatge 
a la plataforma Verkami per poder 
produir el documental “El llegat 
de Viladomat a Mataró: El conjunt 
dels Dolors”. El projecte neix, se-
gons expliquen els seus promotors, 
de la inexistència de cap audiovi-
sual sobre el conjunt dels Dolors 
de Mataró, que porta la signatura 
d’Antoni Viladomat i que està con-
siderat pels experts com el conjunt 
pictòric més important de la Cata-
lunya del S. XVIII.

La campanya va començar aquest 
passat dimecres 1 i té com a ob-
jectiu recaptar 12.000 euros, una 

cinema
noticia redacció

una secció 
patrocinada per

 Més cinema a: www.totmataro.cat

Concurs de Cine
2 entrades dobles
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xifra que es destinarà a finançar 
els costos de producció i els mit-
jans tècnics per a la realització del 
documental que vol explicar en pro-
funditat la història d’aquesta obra. 
Així mateix, vol traçar el perfil del 
pintor i donar a conèixer i posar en 
valor aquest conjunt barroc cata-
logat com a Bé Cultural d’Interès 
Nacional (BCIN).

El documental està produït per 
Cayetana Sanz de Batecs Produc-
cions i dirigit per Marco Zouvek, i 
busca la força en els testimonis dels 
principals agents implicats en la 
conservació i estudi d’aquesta obra 
clau del barroc català.

http://totmataro.cat/oci/cinemes
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Les estrenes
Torrente 5: Operación 
Eurovegas

Davant una Espanya en crisi i divi-
dida, Torrente surt de la presó i 
decideix organitzar l’atracament a un 
casino acompanyat d’una colla 
d’incompetents.
Direcció: Santiago Segura
Intèrprets: Santiago Segura, Julián 
López, Jesulín de Ubrique, Alec 
Baldwin.

La isla mínima

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

Ahí os quedáis

La mort del patriarca uneix després 
de molts anys els Foxman. Un dels 
fills, diu adéu també al seu matri-
moni i, seguint la tradició jueva, 
haurà de passar set dies i nits a la 
casa familiar. De seguida surten a 
la llum odis i passions del passat. .
Direcció: Shawn Levy
Intèrprets: Jason Bateman, Tina Fey, 
Adam Driver, Jane Fonda.
103min

Un viaje de dies metros

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

La desaparición de Eleanor 
Rigby

Eleanor i Conor són un matrimoni 
que desperta l’admiració dels altres 
per l’amor que desprenen. Un bon 
dia, però, un cop del destí pertorba 
la seva relació i els obliga a esforçar-
se per recuperar el seu amor.
Direcció: Ned Benson
Intèrprets: Jessica Chastain, James 
McAvoy, Viola Davis, William Hurt
119min

Yves Saint Laurent

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

http://www.totmataro.cat/oci/cinemes
https://www.youtube.com/embed/TEH4G2Qsk2U
https://www.youtube.com/embed/GErVX6VnJ2o
https://www.youtube.com/embed/O5ocmmYWA4w
https://www.youtube.com/embed/4ngrDbKccUs
https://www.youtube.com/embed/flyJ7xPxqeE
https://www.youtube.com/embed/cb9HWwtosZw
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13:00 RESUM SETMANAL
14:00 AL DIA MIGDIA
14:30 CAMINANT PER 
 CATALUNYA
15:00 L’ENTREVISTA
15:30 A PROP + QUE MAI
16:00 HISTÒRIES 
 PARTICULARS
16:30 LA SETMANA RADIAL
17:00 A PROP + QUE MAI
17:30 WATERPOLO. CN POBLE   
               NOU – CN MATARÓ QUADIS
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 LA SETMANA RADIAL
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 CARNET ESPORTIU
11:00 1714, LA GUERRA A 
 COMARQUES
11:30 L’ENTREVISTA
12:00 INFORM. 24H. MARESME
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

07:00 HISTÒRIES PARTICULARS
07:30 INFORM. 24H. MARESME
08:00 DEBAT TERTÚLIA  
 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 
 PER CATALUNYA
13:00 CREURE AVUI
13:30 INFORM. 24H. MARESME
14:00 LA FÀBRICA
15:30 RESUM SETMANAL
16:30 CONCURS DE CASTELLS 
 DE TARRAGONA
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 1714, LA GUERRA A 
 COMARQUES
22:30 EN JOC
00:00 DEBAT TERTÚLIA 
 PANTALLA OBERTA
01:00 RESUM SETMANAL

07:00 ESPAI D’ART /  
 L’ENTREVISTA
07:30 CREURE AVUI
08:00 IRON MAN BARCELONA
17:00 CONCURS DE CASTELLS 
 DE TARRAGONA
01:00 WATERPOLO. CN POBLE 
       NOU – CN MATARÓ QUADIS 

07:00 NOTICIES EN XARXA
09:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 RESUM SETMANAL
11:00 L’ENTREVISTA
11:30 CREURE AVUI
12:00 AVENTURA’T
12:30 LA SETMANA RADIAL

17:30 AVENTURA’T
18:00 DEBAT TERTÚLIA 
 PANTALLA OBERTA
19:00 NOTICIES EN XARXA
19:30 ESPORTS EN XARXA
20:00 CARNET ESPORTIU
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 DEBAT TERTÚLIA 
 PANTALLA OBERTA
22:00 CARNET ESPORTIU
22:30 INFORM. 24H. MARESME
23:00 DEBAT TERTÚLIA 
 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 DEBAT TERTÚLIA 
 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 
 PARTICULARS
15:00 DIARI DE LA MÚSICA
15:15 PERSONATGE VALORS
15:30 DEBAT TERTÚLIA 
 PANTALLA OBERTA
16:30 INFORM. 24H. MARESME
17:00 CARNET ESPORTIU
17:30 DEBAT TERTÚLIA  
 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 SET DIES
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 PARTICULARS
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 PER 
 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 PER 
 CATALUNYA
22:00 ÚLTIMA SESSIÓ
22:30 INFORM. 24H. MARESME
23:00 A PROP + QUE MAI
23:30 ÚLTIMA SESSIÓ
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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dissabte

diumenge

dilluns

dijous

divendres

16:00 DOSOS AMUNT
16:30 INFORM. 24H  MARESME
17:00 CARNET ESPORTIU
17:30 HOQUEI PATINS. 
OK LLIGA. CH MATARÓ – CP VIC
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 PER 
 CATALUNYA
11:30 ESPAI D’ART
12:00 INFORM. 24H. MARESME
12:30 HISTPÒRIES  
 PARTICULARS
13:00 DOSOS AMUNT
13:30 INFORM. 24H. MARESME
14:00 AL DIA MIGDIA
14:30 AQUA
14:45 PERSONATGE VALORS
15:00 CAMINANT PER 
 CATALUNYA
15:30 TERRES DE L’EBRE
16:00 ESPAI D’ART
16:30 INFORM. 24H. MARESME
17:00 DOSOS AMUNT

dimarts

dimecres
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Ongi Etorri
OCI, RESTAURANTS I GASTRONÒMIC
PUBLI REPORTATGE

TEXT: JORDI GOMÀ

FOTOS: ANNA ALUART

www.totmataro.cat/restaurantsOci, restaurants i gastronòmic

Una nova i engrescadora iniciativa 
gastronòmica ha arribat al centre 
de Mataró, ja que a l’Ongi Etorri 
es respira l’essència d’una taver-
na basca típica, on podem tastar 
els seus “pintxos” gairebé a qual-
sevol hora. A més, al seu ampli 
menjador interior, amb capacitat 
per a més de 30 persones, tam-
bé s’hi pot menjar a la carta, per 
gaudir de la seva cuina basca –els 
seus impulsors són de Miranda 
de Ebro, que és a la província de 
Burgos, però limita amb Euskadi 
i La Rioja– amb influències rio-
janes. Al no ser una franquícia, 
garanteixen que la seva cuina i els 
“pintxos” –l’oferta anirà variant 

segons la temporada i els gustos 
dels clients– són elaborats amb 
producte fresc, sense utilitzar 
preparats ni precuinats.

Alguns dels plats destacats de 
la seva carta és la “morcilla” de 
Burgos blanca i negra amb “ale-
grías riojanas” –pebrot vermell 
picant–, les cloïsses amb sal-
sa verda a l’estil Ongi Etorri, el 
“marmitako” de bonítol, el baca-
llà a la biscaïna o el “chuletón” 
amb pebrot verd i vermell rostit, 
entre d’altres. També fan taules 
de formatges i d’ibèrics, així com 
amanides aprofitant els productes 
del nord, i tenen postres típiques 

com la “cuajada” amb mel i nous 
o el formatge Idiazábal. Quan 
obren als matins, ofereixen car-
ta d’esmorzars –mini i cafè per 
2,95€, entre d’altres ofertes–, 
amb entrepans, cassoletes o “pin-
txos”, i al migdia tenen menú 
del dia a 10,50€ amb beguda i 
postre, així com un plat del dia 
amb pa i beguda per 5,75€. Per 
altra banda, els fidels del Cac-
tus –negoci que ocupava aquest 
local anteriorment– poden seguir 
gaudint de les especialitats mexi-
canes, ja que hi han reservat un 
racó a la seva carta, així com dels 
còctels, en especial les famoses 
margarites. 
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Ongi Etorri

c/ Nou, 20. Mataró.
Tel. 93 790 13 89

De dilluns a dijous de 9h a 23h, 
divendres i dissabte fi ns les 00h. 
Diumenge tancat.

restaurants i gastronòmicrestaurants i gastronòmic NÚM. 1643
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“Pintxo” de verduretes a la brasa

Preparació: Tallem la ceba en julia-
na, i la sofregim en una paella amb 
oli d’oliva a foc lent, quan han pas-
sat uns minuts afegim una mica de 
sucre i ho deixem coure cinc minuts 
més per fer la ceba caramel·litzada, 
reservant-la pel final.
Bullim els espàrrecs verds durant 
uns minuts i els escorrem, llavors 
tallem l’albergínia i el carbassó 

en rodanxes d’un centímetre i els 
posem a la brasa. Al cap de deu 
minuts afegim els espàrrecs, i quan 
passin cinc minuts més ja tindrem 
les verdures a punt. Només faltarà 
muntar el “pintxo” amb una llesca 
de pa, posant primer l’albergínia, 
llavors un tall de formatge brie, el 
carbassó, l’espàrrec i finalment la 
ceba caramel·litzada.

Vins recomanats

Res millor quan visites una taverna 
basca que degustar una bona sidra 
natural com la Petri o un “txakolí” 
ben fresquet, com el Txinparta.

Ingredients

- Ceba
- espàrrecs verds
- albergínia i carbassó
- formatge brie
- pa
- oli d’oliva, sal i sucre.

2P ONGI ETORRI 1643.indd   3 01/10/14   18:34
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Coneixem a la banda pel seu color 
vermell intens de la vestimenta i la 
relacionem, sobretot els mataronins, 
pel “Bequetero” que interpreten 
sense parar durant el Desvetlla-
ment Bellugós de cada 25 de juliol 
a la nit per Santes. Són ells també, 
l’Agrupació Musical del Maresme, 

els que des de fa 30 anys toquen 
ininterrompudament per la ciutat 
de Mataró -i rodalies- allà on els 
conviden i per això, aquest any 
celebren aquest recorregut de tres 
dècades que va començar pràcti-
cament com una trobada d’amics. 
Potser és aquest l’esperit que encara 

CULTURA
REPORTATGE FOTOS: ANNA ALUART - CEDIDES

TEXT: MARTA GÓMEZ

Entre clarinets, trombons i percussió hi ha a la vora de 
40 persones –que toquen instruments diferents- que de 
forma amateur vetllen per la música de banda a Mataró amb 
la coneguda Agrupació Musical del Maresme (la Banda). 
Aquesta formació que coneixem avui ha arribat als 30 anys 
d’història amb molts alts i baixos, amb molts concerts i moltes 
partitures noves. Tot i que també hi ha hagut molta renovació 
de músics, encara n’hi ha dels dels inicis. Són ells sobretot els 
que recorden, com si fos ahir, la fi gura de Pep Manté, clau en 
la fundació de la Banda. Coneguem una mica més la història 
de l’Agrupació.  

www.totmataro.cat/reportatge
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conserven perquè diuen que el seu 
principal objectiu és “passar-nos-
ho bé fent música” i de fet, amb 
l’excepció del director, cap d’ells 
cobra per fer-ne. 

Anys passats

Exactament com la coneixem ara 
la Banda va néixer el 1984 amb 
la direcció de Francesc Soler Can-
tón. No obstant això, hi havia hagut 
-molts anys abans- una altra ban-
da municipal a la ciutat de Mataró 
que segurament seria el precedent 
d’aquesta mateixa. Des del 1912 i 
fi ns al 1969 aquesta primera banda 
de què parlem tenia molta reputa-
ció a la ciutat. De fet, no s’entenia 
cap festivitat, més o menys impor-
tant al municipi –ofi cial o no- sense 
l’aleshores, prestigiosa agrupació 
musical. Com aquella, moltes 
altres bandes s’havien creat 

Pep Manté segueix en la ment de tots els músics com a peça clau del desenvolupament 
de l’Agrupació Musical  

La Banda 
celebra 30 anys

Tot repor 1643.indd   1 29/09/14   18:53
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en força ciutats catalanes. Era un 
impuls i una aposta per la música 
popular que se sumava a un cor-
rent europeu a favor de la cultura 
musical. 

Els últims trenta anys d’aquest 
període (1912 – 1969) la banda 
municipal va haver de sotmetre’s a 
consignes del règim dictatorial fran-
quista. Els governs locals d’aquell 
moment no semblava que volgues-
sin apostar massa per la formació 
musical encara que, tot i això, va 
viure uns últims moments brillants 
a càrrec de Domènec Rovira i Roman 
Alía abans no patir més repressió 
institucional, tensions internes i 
canvis radicals al món del consum 
musical que van portar a fer des-
aparèixer la banda al 1969. 

De carnestoltes a l’actualitat

“La banda ha canviat molt des 
de la seva fundació”. D’aquesta 
manera explica el president de 
l’Agrupació, David Serra, una evo-
lució “immensa” que va començar 

el 1984 en època de carnestoltes. 
“Ens dèiem els “Escuracassoles” i 
només ens trobàvem un cop a l’any”, 
assegura Serra com si fos ahir. Els 
“Escuracassoles” era una xaranga 
carnestoltesca que sortia exclusi-
vament en aquesta època de l’any. 
Des d’aquella petita formació que 
van començar – només 10 persones- 
l’Agrupació Musical del Maresme va 
anar evolucionant fi ns a la que co-
neixem avui. “Hem passat èpoques 
més bé i més malament”, confessa 
Serra. Però el que és evident és que 
ha augmentat la seva participació en 
diferents actes de la ciutat, i també 
de fora d’aquesta, i ha consolidat la 
seva presència.

Si un canvi ha fet en els darrers 
anys la banda, ha estat amb la in-
corporació de molta gent provinent 
de l’Escola Municipal de Música de 
la ciutat. Un fet que, en paraules del 
president de l’Agrupació, “s’ha notat 
molt”. I no només l’EMMM n’és la 
protagonista, altres escoles de mú-
sica de Mataró també col·laboren 
amb la banda. És un projecte que, 
com explica la mateixa Agrupació 
Musical al seu portal web, “té com a 
objectiu apropar la música de banda 
als més petits”. A més a més, creuen 
que el director actual, Pere Bono, ha 

estat una peça clau per créixer en-
cara més. “En Pere sap exactament 
el què s’ha de fer perquè les coses 
funcionin bé”, agraeix Serra en de-
claracions al Tot Mataró. 

La formació 

Entre 30 i 40 persones. Aquesta 
és la variació de músics que en 
aquests moments té la Banda. “És 
molt fl uctuant”, lamenta Serra. Ca-
dascú té les seves obligacions i no 
tothom pot dedicar-hi el temps que 
necessita formar part de l’Agrupació 
Musical del Maresme. Cal assistir 
als assajos dels dimecres a la nit 
i, evidentment, als concerts que 
es planifi quen per la Banda durant 
l’any. Entre tots els músics hi ha 
clarinets, fl autes, un oboè, saxos 
alts i saxos tenors, alguna trompeta 
i alguna trompa, trombons, un fa-
got, bombardins i tubes i, com no 
podia faltar, la percussió. Com més 
instruments hi hagi més variacions 
musicals es poden fer. És per això 
que l’Agrupació aprofi ta per fer una 
crida a tots els músics de Mataró 
que vulguin apuntar-se a formar 
part d’aquesta gran família musical 
amb especial atenció a les perso-
nes que toquen el fagot, el saxo o 
la trompeta.

30è aniversari 
emmarcat amb els 
actes del Tricentenari
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I els dies passen i la banda també es 
fa gran. Aquest 2014 ha arribat als 
30 anys i per això ja s’han organitzat 
molts actes de celebració. De fet, 
ells mateixos diuen que és un “do-
ble aniversari” i s’han posat al costat 
de la celebració del Tricentenari 
coincidint amb la commemoració 
dels fets de 1714 al país. Ho cele-
bren tot alhora i òbviament –i com 
no podia ser d’una altra manera- ho 
fan amb música. D’alguna manera 
el que han volgut transmetre des de 
la banda als concerts d’aquest 2014 
és “la història de la música des de 
1700 fi ns ara”.

De fet, un concert molt espe-
cial en relació a l’aniversari de 
l’Agrupació el van fer aquestes San-
tes passades. Va ser acompanyat 
del “Botifarra” -en Pep Gimeno- un 
cantautor valencià amb un estil molt 
arrelat a la seva Xàtiva i una manera 
molt arrelada en la tradició de les 

Sense Pep Manté no 
s’hagués pogut tirar 
endavant

L’omnipresent Pep Manté
Fa cinc anys que va morir l’advocat laboralista Pep Manté. Un activista 
social i cultural que entre moltíssimes altres coses en les que havia par-
ticipat i iniciat, va fundar l’Agrupació Musical del Maresme aquell 1984. 
Per la Banda segueix “omnipresent”. “És com si encara hagués de sortir 
o entrar per la porta”, diu el president de la Banda, David Serra, que afe-
geix “el tenim molt viu, és un record que tenim permanent”. Sens dubte, 
Manté va ser una fi gura clau de l’Agrupació de la que també en va ser 
president i peça clau en molts moments. “Sense una persona com ell no 
s’hagués pogut tirar endavant, segurament sigui la fi gura més important 
d’aquesta banda des que es va fundar perquè era el qui ens aglutinava, 
el qui ens guiava, ... com si fos un xiclet o el ciment que sempre ens té 
lligats”, recorda Serra molt vivament.

“albaes” valencianes. Al seu estil 
vocal el va acompanyar la banda 
amb tota la seva força. L’Agrupació 
encara el recorda molt especial-
ment. “A nosaltres ens va agradar 
moltíssim i creiem que la gent que 
va venir també, només per això ja 
val la pena”, assegura David Serra.
De cara a fi nals d’any la Banda té 
preparats alguns concerts més com 
el del pròxim 26 d’octubre o el del 

15 de novembre. El 26 d’octubre 
tocaran al Clos Arqueològic de To-
rre Llauder en un concert emmarcat 
amb els actes del Tricentenari de Ca-
talunya. De cara al 15 de novembre 
l’Agrupació Musical del Maresme 
prepara un concert que faran a Ma-
taró conjuntament amb la banda del 
Prat que aquest 2014 coincideix 
que també celebren el seu 30è ani-
versari.  
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El secretari d’Infraestructures i 
Mobilitat i president de Ports de la 
Generalitat, Ricard Font, i el director 
general de l’empresa Varador 2000, 
Xiqui Mas, van signar dimarts l’acord 
per impulsar la gestió de la dàrse-
na del port de Mataró destinada a 
grans eslores. Aquest projecte dóna 
valor afegit al sector nàutic català, 
impulsa el turisme, i crea riquesa i 
ocupació en el territori.

El procés d’adjudicació de la dàr-
sena situada a l’interior del moll de 
ponent del port de Mataró s’ha dut 

www.totmataro.cat/empentaamb empenta

Adjudicada la dàrsena 
de grans eslores del Port

1

a terme per concurs públic. Així, 
la concessió administrativa s’ha 
atorgat a l’empresa Varador 2000, 
l’única oferta presentada. Aques-
ta empresa ja ha gestionat l’espai 
durant els darrers tres anys amb el 
nom comercial de Mataró Marina 
Barcelona, mitjançant autorització 
administrativa. Ara, l’empresa ha de 
desenvolupar un projecte per crear 
la dàrsena de grans eslores del futur.

Amb l’acord es manté un espai per a 
les cinc embarcacions de pesca que 
tenen com a port base Mataró. Així, 

la pesca tindrà 30 metres lineals al 
moll de Ribera i 30 metres més al 
moll del Varador per amarrar les se-
ves embarcacions. També disposarà 
d’un espai a l’edifi ci de serveis, un 
espai de terra per als estris de pesca, 
places d’aparcament i l’ús compartit 
de l’accés i de la rampa.

Aquesta adjudicació s’emmarca dins 
el procés de renovació de llicències 
i amarratges del Port de Mataró, 
que vol reimpulsar-se nàutica i co-
mercialment durant els propis anys, 
atraient inversions com aquesta.

COBRAMENT D’IMPAGATS/ MOROSOS
PER A PARTICULARS, EMPRESES, AUTÒNOMS, COMUNITATS DE PROPIETARIS

• Sense despeses inicials en la gestió del recobrament dels impagats, tant per la via amistosa com 
per la via judicial.

• Cobrem un percentatge només si cobrem l’impagat.
• Especialistes en recobrament d’impagats des de fa més de 30 anys.

ELS NOSTRES 
SERVEIS

• Divorcis i dret de Família • Herències • Problemes en immobles, arrendaments i compravendes
• Comunitats de Propietaris • Cobrament d’impagats/Morosos

Spa Advocats C/ Sant Josep núm. 62, 1r, Mataró, T 93 799 34 61
www.spa-advocats.com · advocats@spa-advocats.com

Tienda: Francesc Macià, 9, Mataró

655 464 104
937 586 828

www.i-manmataro.com

I-MAN
SERVICIO TÉCNICO INFORMÁTICO PARA

EMPRESAS Y PARTICULARES
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Felip Puig inaugura el 
Grau de logística marina

El conseller d’Empresa i Ocupació, 
Felip Puig, va ser l’encarregat, el 
passat dia 23, de donar el tret de sor-
tida ofi cial al nou Grau de Logística 
i Negocis Marítims, que es comença 
a impartir aquest curs a l’Escola 
Superior de Ciències Socials i de 
l’Empresa del TecnoCampus, ads-
crita a la Universitat Pompeu Fabra. 

El conseller va apuntar que “per 
la posició geogràfi ca i les infraes-
tructures de Catalunya, tenim una 
gran oportunitat com a país en el 
sector de la logística”. En aquest 

sentit, va assenyalar que caldran 
bons professionals per aprofi tar to-
tes les oportunitats que s’obren en 
una economia molt globalitzada. 
“Heu tingut un gran encert amb la 
formació universitària que heu triat, 
i desitjo que en treieu el millor pro-
fi t”, va apuntar.

L’alcalde, Joan Mora, va destacar 
l’esforç que fa la ciutat perquè el 
TecnoCampus innovi permanent-
ment en molts àmbits, en particular 
amb l’oferta de nous graus orien-
tats a les necessitats de la societat 

i l’economia. “Crear oportunitats i 
llocs de treball són engranatges per 
construir el futur”, va assenyalar. 
El president del TecnoCampus, Mi-
quel Rey, va indicar que la formació 
que rebran aquests estudiants i tots 
els del TecnoCampus (aquest any 
se n’hi incorporen 800 de primer 
curs en els diversos graus) serà cla-
rament professionalitzadora i amb 
visió internacional. El nou grau 
aportarà una visió empresarial a la 
formació més tradicional orientada 
a les enginyeries dels professionals 
de la logística.
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‘El Recanvi’ ha obert una nova nau 
a Mataró a sumar a les que ja tenia 
a Badalona, Hospitalet, Terrassa i 
Vilafranca del Penedès. Es tracta 
de l’aterratge al Maresme d’aquesta 
empresa referent en el negoci dels 
desguassos que ocupa un especta-
cular equipament en forma de nau 
industrial de més de 5.000 metres 
quadrats.

El Recanvi s’han convertit en un 
referent al món professional de la 
recuperació de vehicles fora d’ús. 

Compta a nivell català amb unes 
instal·lacions de primer nivell en les 
quals supera els 500 vehicles em-
magatzemats i milers de peces per al 
recanvi d’automòbils. A més compta 
amb un equip humà i professional 
de primer nivell i una atenció per-
sonalitzada en cada cas, dedicant 
tots els seus esforços a resoldre 
qualsevol de les necessitats que els  
clients puguin tenir.

El Recanvi està compromès amb el 
medi ambient i per això empra els 

recursos necessaris perquè totes les 
seves activitats siguin respectuoses 
amb l’entorn. Tot el material que hi 
ha en venda ha passat per un rigorós 
control de qualitat i seguretat; per 
això ho venen amb la seva correspo-
nent garantia.

L’empresa compta amb més de 15 
anys d’experiència en el sector de 
l’automòbil, i aquesta experiència 
és la base amb la qual s’ha erigit en 
el recuperador de vehicles amb més 
prestigi a Catalunya.

El Recanvi obre seu a Mataró

DOSCUINERS
PLATS I POSTRES

T. 930 029 093 M. 609 385 123
Muralla Sant Llorenç 18. Mataró

www.doscuiners.com L’excel·lència
en un platetHorari:

de dimarts a dissabte de 13h a 15:30h
de dimecres a dissabte nit de 20:30h a 23h
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La Llei 7/2012 de la lluita contra el 
frau va establir el règim de limitació 
dels pagaments en efectiu. Des de 
novembre de 2012 no es poden pa-
gar en efectiu les operacions en què 
alguna de les parts intervinents actuï 
en qualitat d’empresari o professio-
nal, amb un import igual o superior a 
2.500 euros. Aquest import serà de 
15.000 euros quan el pagador sigui 
una persona física que justifi qui que 
no té el seu domicili fi scal a Espanya 
i no actuï en qualitat d’empresari o 
professional.

S’ha de tenir en compte que els 
xecs al portador són considerats 

pagaments en efectiu. Ara bé, 
aquesta limitació no és aplicable 
als pagaments i ingressos realitzats 
en entitats de crèdit. A efectes del 
càlcul de la limitació de 2.500 eu-
ros, se sumaran els imports de totes 
les operacions o pagaments en què 
s’hagi pogut fraccionar el lliurament 
de béns o la prestació de serveis. 
Per evitar problemes amb Hisenda 
els intervinents en les operacions 
han de conservar els justifi cants del 
pagament durant el termini de cinc 
anys des de la data d’aquest, per 
acreditar que es va efectuar a través 
d’algun dels mitjans de pagament 
diferents de l’efectiu.

No només pot ser sancionat qui paga 
sinó que seran subjectes infractors 
tant les persones o entitats que pa-
guin incomplint la limitació dels 
2.500 euros, com les que rebin els 
diners. La sanció consisteix en una 
multa pecuniària proporcional del 
25 per cent de la quantitat pagada 
en efectiu. No serà sancionat qui, en 
un termini de tres mesos següents 
a la data del pagament efectuat 
incomplint la limitació, denunciï a 
l’altra part. 

GESTORIA LUIS
ARTICLE OPINIÓ

WWW.LUIS.CAT

La limitació a menys de 2500 
euros dels pagaments en efectiu

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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COMPRA  VENDA

VENC CAFETERA NESPRESSO model Inis-
sia, negra, marca Delonghi, comprada 
juliol ‘14. Entrega factura i garantia. 
678.279.808 Anna 
VENDO UNA ACCIÓN familiar y otra indi-
vidual club Natació (400 y 200€). Telf 
625.454.978 
COMPRAMOS MAQUINARIA de hos-
telería de ocasión. Interesados/as 
654.311.506 /666.452.600 

COMPRA  VENDA  
IMMOBILIÀRIA

¿LE URGE VENDER su piso? disponemos 
del dinero al contado para comprarlo 
inmediatamente a partir de 3 días. F. 
escrituras y entrega de llaves. Cualquier 
zona. Su Casa 93.757.12.82 
COMPRAMOS CASAS: Centro Mataró, 
garajes, locales, pequeños solares, etc. 
No importa estado. Buscamos cualquier 
sup. 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.
CERDANYOLA. Piso cuarto sin ascen-
sor, 2 habitaciones (antes 3) terraza 
de 25m2. gran ocasión, 35.000€. 
651.862.517

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
LLOGO CARNICERIA. Preu molt econòmic. 
C/Miquel Biada. 649.802.701

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
COMPARTO PISO con persona de 3a. 
edad. 634.741.131 
A L Q U I L O  H A B I T A C I Ó N  s e ñ o r . 
665.975.198 
SE ALQUILA BAR en buena zona. Mataró. 
660.116.534 
CERDANYOLA. Primer piso, 2 habitacio-
nes, comedor con cocina americana, 
baño completo, suelos de gres, bal-
cón orientado a plaza, el comedor está 
amueblado, 480€. 651.862.517
CERDANYOLA. Local de 78m2, economi-
co, 250€. 626.529.009
CTRA. NACIONAL-PLAYA. Piso terce-
ro, 2h. reformado, balcón vistas mar, 
parking en él mismo recinto, 500€. 
626.529.009
Z. ESTACIÓN: Piso primero de 3h. come-
dor con salida a balcón, cocina offi cce, 
baño completo, 510€. 626.529.009 
SE TRASPASA MINIMARKET de alimen-
tación en Argentona. Zona céntrica. 
Precio 18.000€. 645.882.419 
CALELLA/PARKINSOL Llogo/Venc pàr-
quing. 65€/12.000€. 664.875.883 
/93.769.04.60 
 

TREBALL

SE  OFRECE  SEÑORA  l imp i e z a . 
646.379.033
JARDINERO SE OFRECE. 696.102.962
JOVEN BUSCA TRABAJO. 687.929.164
OFICIALA OWERLOCK, conocimientos de 
bora y repunte. 667.976.466
SE OFRECE INTERINA. 631.282.404
BUSCO LIMPIEZA. 632.675.621
SE OFRECE MASOVERO. 696.102.962
BUSCO LIMPIEZA. 602.029.106
S E  O F R E C E  S E Ñ O R A  c a n g u r o . 
646.379.033

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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BUSCO TRABAJO LIMPIEZA. 632.895.431
ÚLTIMAS 8 INCORPORACIONES para pues-
to fi jo de trabajo. Se requiere estudios 
básicos, catalán/castellano hablado y 
escrito. 658.598.048 Sra. Rubio 
BUSCO FEINA NETEJA. 645.354.442 
NOIA ESTUDIANT DE 17 ANYS s’ofereix 
per cangur durant la setmana per les 
tardes. Carla. 620.426.866 
CUIDO PERSONAS MAYORES, niños, lim-
pieza. 688.477.659 
CUIDO MAYORES. Noches no, Mataró. 
7€/h. 676.917.117 
BUSCO TRABAJO limpieza, cuidado ma-
yores, niños. 602.314.500 
SENYORA TITULADA catalana. S’ofereix 
per cuidar persones grans. Nits no. 
698.501.595 
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, cuidado ma-
yores, niños. Seriedad. 648.514.358 
ARQUERA NETEGES. Selecciona personal 
amb disponibilitat horària, vehicle propi 
i experiència en el sector. Interessats 
enviar currículum a: info@arquerane-
teges.com 
BUSCO A PERSONA para la limpieza y la-
bores domésticas. Horario de 9 a 13h. 
Llamar a este móvil: 662.058.291 
FRANKFURT PRECISA planchista . 
93.114.26.65 
BUSCO PASTISSER AMB experiència. Fer 
arribar un currículum a les ofi cines de 
‘El Tot Mataró’: C/d’en Xammar 11, lo-
cal. Ref.: Pastisser. 

CLASSES

REFORÇ ESO, BATXILLERAT, Universitat. 
650.960.680
REFORÇ  ESCOLAR  e xpe r i ènc i a . 
667.534.065

TREBALL

 CERDANYOLA: 
             ESTANCO INDIANO: Carrer Roselló, 4

   NÚM. 1643
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PER INSERIR ANUNCIS A: NO ET 
POTS DESPLAÇAR? 

TRUCA AL 93.796.16.42
T’HO POSEM FÀCIL!

 VIA EUROPA: 
             LLIBRERIA PAPERERIA MEDITERRANI: 

                                                                 Carrer Alemanya, 2
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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 
INSTALACIONES, REFORMAS RAFE. 
Luz, agua, gas, boletines, interfono. 
691.149.485 /629.232.530 
PALETA ECONÓMICO. 697.685.580 
LAMPISTERÍA FERNÁNDEZ. Reparaciones, 
instalaciones. Agua, gas y electrici-
dad. 93.799.64.77 /607.194.711 
/610.565.628
MUDANZAS DESDE 25€ 698.596.394
VACIADO, LIMPIEZA DE pisos gratis. 
632.734.890
BUTLLETINS ELÈCTRICS. Lampista 
econòmic. 639.341.261
PINTOR PROFESIONAL, pintura en general 
y decorativa. 635.106.282 
SE HACEN TRABAJOS de pladur, yeso, 
ignífugo. 635.106.282 
REFORMAS ROMERO. Profesionales. 
607.603.382 
INFORMÁTICO A DOMICILIO. Repara tu 
ordenador desde casa. 607.665.679 
ORDINADORS, TABLETS, SMARTPHONES, 
reparem. 662.599.273 
MASAJES CON PIES. Profesional. 
662.257.120 
ALBAÑILERÍA, LAMPISTERÍA, pintura. 
661.771.239 
MASAJES RELAJANTES. 688.004.351 
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 
PALETA, PINTOR, LAMPISTA, fontanero. 
Económico. 649.131.920 
MUDANCES ECONÒMIQUES David . 
639.312.848 
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GOMMA MOTORS SERVEI OFICIAL
i AGENT AUTORITZAT

C/ Jaume Ibran 18 Mataró · 93 755 32 08 · www.gommamotors.com 

700m2 d’instal·lacions al vostre servei
MASAJES ORIENTALES. C/Gatassa 23. 
688.009.231

TAROT  VIDÈNCIA...

TAROT MATARÓ. 666.639.976
CONSULTA IMMA PARAPSICOLOGÍA. Horas 
concertadas. 93.755.09.75

VARIS

POR UNA GRACIA concedida ánima sola.

CONTACTES

MARILYN SALIDAS. 632.640.376
NUEVA SORAYA. 632.191.588
KAREN JOVENCITA. Servicio completo. 
688.290.749
MASAJES CON FINAL feliz. 632.673.621
24 HORAS, PISO PARTICULAR, chicas jó-
venes. También salidas. 632.236.369
CHANEL MULATA. 611.290.952
RITA RUBIA. 602.656.229 
BRUNA Y SOPHIA. Dúplex. Media hora 
sólo 60€. 633.181.332 
ÀNGELA. SÍ A TODO. 603.130.577 
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 
LAIA  40 CATALANA .  Besucona . 
687.072.165 

PROFESSIONALS

C&M
GESTIONES INMOBILIARIAS

T/F 937 965 148 / M 607 966 423

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

www.cymgestionesinmobiliarias.com

PISOS DE ALQUILER
REF. A-1179 Z. CENTRO-HABANA, 105M2, 3 hab., cocina independ.y galería anexa.........................560€ T.I.
REF. A-4280 Z- CERDANYOLA ALTA, excelente piso  3 hab. dobles con terraza de 8m2....................575€ T.I.
REF. A-1367 Z. CENTRO,  Loft de 40m2  amueblado y con electrodomésticos...................................450€ T.I.
REF. A-4276 CERDANYOLA ALTA,  piso de  3 hab., cocina independiente y balcón exterior..............480€ T.I.
REF. A-2309 Z. PZA. CATALUNYA, piso 75m2, 3 hab.,  baño completo, salón con balcón ext...........600€ T.I.
REF. A-7236 LLANTIA, bajo con entrada independ., 3 hab., baño y aseo, cocina americana............625€ T.I. 
REF. A-1411 Z. ESTACION, 90M2, 3 hab., 2 baños, galeria y balcón exterior........................................600€ T.I.
REF. A-2314 PARQUE CENTRAL,  70m2, 2 hab. cocina independ, pk opcional..................................600€ T.I.
REF. A-6185 MOLINOS, primer piso con entrada independiente, 3 hab. y 2 terrazas de 12m2.........600€ T.I.
REF. A-1414 Z. JUZGADOS, piso de 80M2, 3 hab., baño y aseo, pk incluido.......................................650€ T.I.
REF. A-1415 Z. ESTACION, piso 2hab. terraza de 40m2, cocina office, baño compl...........................650€ T.I.
REF. A-3155 Z. MOLINOS, Espectacular piso 100m2, 4 hab,, 2 baños, cocina office con galeria......700€ T.I.
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Fabio Biondi violinista italià (Palerm 
1961) i el seu conjunt musical 
l’Europa Galant, són un referent en la 
investigació de la Música Antiga i un 
dels exponents mundials del corrent 
amb criteris històrics. L’artista italià 
s’ha convertit en un dels millors 
impulsors de la música barroca, amb 
la interpretació de les composicions 
amb instruments d’època. Aquesta 
formació, L’Europa Galant, amb el 
seu director i solista Fabio Biondi, 
va néixer l’any 1989 amb l’objectiu 
d’apropar-se a compositors com 
Vivaldi, Haendel, Scarlatti i Bach, 
amb una música d’una riquesa inex-
plorada. Biondi fou un jove precoç, 
encuriosit per la cultura musical 
amb una tendència a ésser líder i un 
virtuós del violí, el porta a ser pioner 
de la nova escola barroca. L’aportació 
del músic italià, entorn de la música 
del segle XVII i XVIII, ha significat 
tot un canvi evident en el contrast 
del repertori barroc. Un contrast 
que proporciona tensió, dramatisme, 
inquietud, sorpresa o teatralitat, no 
únicament en les seves interpreta-
cions instrumentals, sinó també en 
el camí de l’òpera. Un dels camins 
principals en la carrera de mestre 
director ha estat la investigació, la 
idea del rigor, i la perpètua recerca de 
l’estil i del llenguatge originals però 
lliure de termes dogmàtics. Aquest 
és el fonament de la seva mentalitat 
i filosofia que li dóna la imatge de 
marca. Totes i cadascuna de les 
seves actuacions són un referent que 
brillen amb llum pròpia. L’activitat de 
la formació camerística italiana se 
centra en l’execució d’un repertori ja 
conegut i en la recuperació d’obres 
oblidades per mitjà d’un intens tre-
ball musicològic. 

MARIA TERESA JULIÀ
CLAVECINISTA I CONCERTISTA. ESPECIALITZADA 
EN LA RECERCA DE LA MÚSICA ANTIGA

Fabio Biondi

sons d’èpocasons d’època
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Campanya d’excavació 
arqueològica a la vil·la 
romana de Torre Llauder

Dotze alumnes de les universitats 
UB, UAB i UdG han participat de 
l’1 al 17 de setembre en una cam-
panya d’excavació arqueològica al 
jaciment de la vil·la romana de To-
rre Llauder, dirigida pels arqueòlegs 
Joaquim Garcia i Vanessa Muñoz. El 
projecte de recerca “Arquitectura 
domèstica senyorial a la costa cen-
tral de la Laietània romana. Centres 
urbans i territori, de la República 
a l’Imperi (Els exemples de Torre 
Llauder, Iluro i ca l’Arnau)” està 
promogut per la Direcció de Cultura 
de l’Ajuntament de Mataró i té una 
durada de quatre anys.  

La zona triada pels arqueòlegs 
Garcia i Muñoz ha estat un sec-
tor d’uns 140 metres quadrats, 
corresponent a un segon pati por-
ticat -peristil- de grans dimensions 
de l’antiga casa senyorial romana. 
D’aquest peristil s’han descobert 
alguns trams dels murs que el deli-
mitaven i el paviment de la seva àrea 
porxada, que tenia una amplada de 
3,80 m i delimitava un espai a cel 
obert. Aquesta àrea s’excavarà en 
una propera campanya.

Aquest projecte ha estat valorat 
recentment per l’AGAUR (Agència 
de Gestió d’Ajuts Universitaris i de 
Recerca) i per la Comissió de Recer-
ca de Catalunya entre els 20 millors 
projectes d’arqueologia del país. 

CULTURA
NOTÍCIA REDACCIÓ

Estudiants de tres 
universitats catalanes 
participen en els treballs
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teig constant de gent que arribava 
des dels barris de Mataró, des dels 
aparcaments o des de l’estació de 
Renfe. La platja del Varador s’omplia 
ràpidament i ja abans de les onze, el 
públic mirava cap al cel. No espera-
ven cap avió ni cap paracaigudista, 
simplement creuaven els dits perquè 
la pluja no fes la guitza. Tres actua-
cions només es van veure abans la 
pluja no s’apoderés del cel de la 
ciutat i l’exhibició quedés suspesa 
momentàniament.

“Donar vida a la ciutat”
Alguns opten per marxar, però molts 
esperen. La platja es converteix en 
un mosaic de paraigües que saluden 
els pilots de l’equip del Carrusel de 
l’Aeroclub de Sabadell, el primer a 
enlairar-se després de la suspensió 
temporal. “Fa ràbia que plogui en 
dies com avui”, es lamentava des 
del públic. Tanmateix, l’actuació 
d’aeronaus tan destacades com 

Avui, per l’Arnau Rodón, era un dia 
especial. Només llevar-se ja tenia 
ganes de baixar al passeig marítim 
amb el seu germà i els seus pares 
per gaudir de l’espectacle de la 
Festa al Cel que les acrobàcies dels 
entrenaments dels últims dies pro-
nosticaven. Per a ell, era més que 
un espectacle. Per a la seva mare, 
una bona manera de donar vida a la 
ciutat. “Jo de gran vull ser engin-
yer aeronàutic”, etziba. L’actuació 
acrobàtica de l’Airbus 320 de Vue-
ling l’ha deixat meravellat. “Són 
avions molt difícils de conduir i de 
construir, però m’agradaria molt 
saber-ne”, exclama el petit, i con-
vençut promet que estudiarà molt 
per aconseguir-ho. Llàstima de la 
pluja, que obligarà la il·lusió de 
l’Arnau a esperar un any sencer per 
tornar a mirar amunt per somiar amb 
les piruetes dels pilots.

Des de quarts d’onze del matí, 
el passeig marítim era un dego-

“Jo de gran vull construir avions com aquests” 
La Festa al Cel desperta l’interès dels assistents que valoren positivament l’espectacle

FESTA AL CEL
CRÒNICA MIREIA BIEL

ciutatciutat

l’Airbus 320 de Vueling, la patru-
lla ASPA de l’exèrcit aeri espanyol, 
l’helicòpter Tigre o la Patrouille de 
France – que fi nalment no van po-
der volar - suscitaven massa interès 
per abandonar. 

“La Festa ens ajuda”
Enmig de les espectaculars piruetes 
i mosaics que ofereixen l’Airbus de 
Vueling o la patrulla ASPA, també hi 
havia temps per a la refl exió. Molts 
dels mataronins presents es mostren 
satisfets. En Francesc, per exemple, 
ha assegurat que “ja ens tocava or-
ganitzar un esdeveniment important 
perquè ens ho mereixem i tenim la 
capacitat per a fer-ho”. En el mateix 
sentit s’expressa la Maria Rosa, que 
considera que “al front marítim de 
la ciutat li calia una mica de vida i 
la Festa al Cel també ens ajuda a 
promocionar Mataró, el comerç i la 
restauració”.

L’actuació massa espaiada dels 
diversos equips i l’alteració de la 
graella han tret mèrit a una Festa 
al Cel que ha comptat amb una or-
ganització pràcticament impecable. 

Són molts els mataronins que es 
van apropar a la platja per veure 
de ben a prop patrulles i avions de 
primer nivell europeu. També molts 
maresmencs i els barcelonins més 
fanàtics que enyoraven el festival 
que va abandonar la seva ciutat fa 
dos anys. 

www.totmataro.cat/ciutat
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 Objectiu: 2015 també

La voluntat és clara. El 
2015, Mataró mirarà de 
consolidar un festival que 
la pot situar en un punt 
privilegiat en el mapa 
dels esdeveniments mas-
sius de Catalunya. 
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castellscastells

Els Capgrossos volen tornar a ser de 
gamma extra al Concurs

El gran dia ha arribat. Aquest diu-
menge, dia 5 d’octubre, la Tarraco 
Arena Plaça de Tarragona acull el 
Concurs de Castells, la gran cita 
bianual que reuneix les millors co-
lles i veu els millors castells. Amb 
menys protagonisme que en altres 
ocasions a nivell, els Capgrossos 
volen tornar a fer bona la cita de 
l’arena tarragonina i es plantegen 
tornar a intentar la torre de 9 amb 
folre i manilles, el castell de gamma 
extra, pràcticament dos anys després 
del seu darrer intent. 

Els de blau sols han descarregat 
un cop la torre i tres cops més hi 
han fet l’aleta. El repte de dur-la a 
Tarragona no era segur a inicis de 
set mana i estava a expenses de la 
seva evolució a assaig. Aquest diven-
dres a la nit hi ha el darrer convocat 
al local d’assaig. De les bones proves 
fetes dependrà la temptativa sobre 
la bèstia, aquest dos de nou em-
manillat, que segueix sent el millor 
castell aconseguit fi ns al moment 
per la colla maresmenca. La torre de 
nou és un castell de la dita gamma 
extra i requereix quasi mig miler de 
persones a la pinya.

4 i 3, segurs
El que sembla segur és que els Cap-
grossos arrencaran al Concurs de la 

mà del 4 i el 3 de 9 amb folre. Tots 
dos castells els va assolir diumenge 
a Lleida i tot sembla apuntar a què 
anirien en primera i segona ronda, 
respectivament. Si els Capgrossos 
aconseguissin descarregar tots tres 
castells igualarien la seva millor ac-
tuació de la història.

600 persones de marea
A inicis de setmana es desconeixia 
amb exactitud la xifra de persones 
que els Capgrossos mobilitzaran 
diumenge cap a Tarragona, però es 
donava per segur que superaria les 
600 persones. La colla ha fet una 
crida a participar dels assajos i en-
cara aquesta nit es pot sumar gent 
a l’expedició de diumenge.

La colla no es planteja un objectiu 
en forma de posició a la classifi ca-
ció fi nal del Concurs, sinó que, com 
ha fet sempre, anirà a descarregar 
els castells plantejats independent-
ment de l’ordre fi nal de colles. En 
aquest sentit, el Concurs d’aquest 
diumenge es presenta com el més 
apassionant i el de més nivell de 
la història, amb fi ns a quatre co-
lles assajant el castell de 10 pisos. 
Els Castellers de Vilafranca tornen 
a ser els grans favorits davant les 
dues de Valls per anotar-se la que 
seria la seva desena victòria. Fins a 
vuit colles podrien intentar castells 
de gamma extra. Ja ho diu el seu 
eslògan: el Concurs és l’espectacle 
casteller més gran del món. 

CASTELLS
NOTÍCIA CUGAT COMAS

La colla espera mobilitzar 
uns 600 castellers aquest 
diumenge a Tarragona

LLEIDA TORNA A SER TALISMÀ: SEGON 3 DE 9 DE L’ANY  

Els Capgrossos arriben amb empenta al tram fi nal de temporada. La colla 
va superar amb nota el darrer cap de setmana abans del Concurs brillant 
a Lleida, una plaça talismà pels blaus. Tot i que la pluja va fer suspendre 
la diada després de la segona ronda, els Capgrossos hi van fer el 4 de 9 
i el 3 de 9 en les dues primeres tandes. Especialment celebrat va ser el 
3, el segon de la temporada sumat al que ja s’havia fet per Santes. Els 
blaus, dissabte, havien fet a El Prat el 4 de 8 amb l’agulla i una torre 
de 8 subjectada només per les manilles. 

www.totmataro.cat

EL CONCURS  Seguiment

El Concurs de Castells de Ta-
rragona arrenca diumenge a les 
10h del matí i es podrà seguir 
en directe per m1tv. També el re-
trasmetran en directe ràdios com 
RAC1 i TV3 n’oferirà un especial 
en diferit a la tarda. El Tot Mataró 
el seguirà via xarxes socials.
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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
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Horòscop per Centre Parapsicològic Acuario

ARIES (21/3 al 20/4)

Aquesta setmana tu decideixes si 
anar darrere de la teva suposada 
raó, o apostar per la reconciliació. 
Treball: és moment de fer balanç 
de les teves decisions preses 
fi ns ara i després projecta noves 
labors.

TAURE (21/4 al 21/5)

Matisa les teves opinions, pots 
promoure l’equívoc i que et 
malinterpretin, les tensions 
poden empitjorar-se. Sigues pre-
visora. Treball: t’apliques quan 
t’interessa, però pot ser que no et 
comprenguin, vigila el teu entorn.

BESSONS (22/5 al 21/6)

Si et mostres més comprensiva, 
tot serà més fàcil, en particular 
amb els teus familiars, mostra la 
teva complicitat. Treball: faràs 
més hores que un rellotge. Però 
no et desanimis, aprèn a dir que 
no amb un somriure.

CRANC (22/6 al 23/7)

Les relacions sentimentals són 
complicades i no et satisfan, però 
és just el que necessites. Treball: 
el sector de la comunicació està 
molt activat. Aprofi ta per plantejar 
idees innovadores.

LLEÓ (24/7 al 23/8)

Podràs solucionar un confl icte 
familiar, però has d’implicar-te. 
El teu criteri és el que ajudarà 
a calmar els ànims. Treball: 
col·laborar quan creguis que les 
teves idees són millors no és fàcil, 
paciència, tot canviarà.

VERGE (24/8 al 23/9)

Un amic et demanarà consell 
sobre certs dubtes sentimentals. 
Els teus consells seran útils per 
a tots dos. Treball: sempre et 
queden assumptes per resoldre, 
perquè et carregues massa. Tracta 
d’optimitzar les teves tasques.

BALANÇA (24/9 al 23/10)

Setmana que et sentiràs tan 
reconfortada, estimada i feliç, 
que no donaràs crèdit. Treball: 
si un acord no se signa, pot ser 
que no et convingui. Gaudeixes 
de bona sort en els moments 
decisius.

ESCORPÍ (24/10 al 22/11)

El que concerneix les teves emo-
cions has de resoldre-ho tu. És 
el moment d’aclarir situacions i 
sentiments confusos. Treball: si 
has de prendre una decisió que 
afecta altres persones, medita-la 
molt bé.

SAGITARI (23/11 al 21/12)

Hi ha emocions ocultes, senti-
ments, per por de no ser corres-
post. Dóna el que sents i algú 
podria donar-te el que demanes. 
Treball: medita una situació que 
amenaça de boicotejar la teva 
tasca. Centra’t per aclarir-ho tot.

CAPRICORN (22/12 al 20/1)

Passa pàgina dels assumptes que 
no contribueixen a la teva felicitat, 
deixa enrere el passat i llança’t 
a nous horitzons. Treball: molt 
motivada quan fas les coses al 
teu ritme, però aquests dies has 
d’emmotllar-te.

AQUARI (21/1 al 19/2)

Bona setmana per expressar 
el que penses, sents i generar 
optimisme. Us ajudarà a superar 
els entrebancs. Treball: tindràs 
presses i pots cometre errors. No 
assumeixis més tasques de les que 
pots gestionar. Relaxa’t i centra’t.

PEIXOS (20/2 al 20/3)

Fomentaràs més l’afecte i el con-
tacte amb els teus éssers estimats 
i la teva família. Et sentiràs de 
meravella. Treball: imposar el teu 
criteri no és el més recomanable, i 
menys en aquests dies. Sigues di-
plomàtic, et donarà millor resultat.

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

Gabinet d’estètica
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80€ Cames 
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*Preu sessió comprant abonament de 6 sessions.
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Inici amb força
TEATRE
CRÍTICA
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culturacultura www.totmataro.cat/cultura

NÚM. 1643
DEL 3 AL 9 D’OCTUBRE DE 2014

Si les representacions de l’exquisida 
obra de Pere Anglas ‘Carles & Belisa’ 
que s’han fet al Museu els dissabtes 
i diumenges de setembre, en el marc 
de l’exposició sobre el Mataró de 
1714, ja han constituït un boníssim 
aperitiu de la temporada de tardor, 
el darrer cap de setmana la carte-
llera de la ciutat ha servit tres plats 
teatrals alhora. Una bona arrencada.

Dissabte al Monumental co-
mençava el nou cicle de la seva 
programació estable, que aquest 
trimestre du el lema “Teatre i com-
promís”. Hi va actuar la companyia 
Camut Band amb l’espectacle ‘So-
noritats’. L’endemà a Can Gassol es 
presentava també ‘Glofusss!’, el pri-
mer muntatge d’una nova sèrie amb 
la denominació “Fet a Mataró”, el 
referent que distingeix els treballs 
de joves artistes vinculats a la ciu-
tat que fan residència al Centre de 
Creació d’Arts Escèniques situat a 
la nau del carrer de Prat de la Riba. 
Simultàniament, a la Sala Cabanyes 
es reprenien les funcions de ‘La Be-
lla Adormida’, que amb direcció de 
Marc Abril ja s’havia pogut veure els 
passats mesos de maig i juny.

Més que claqué
‘Sonoritats. Tap Dance & Rhythm of 
Sounds’ va fer una bona entrada al 

Coincidència d’espectacles 
en el debut de la temporada 
teatral

ALUART

Monumental. És una producció de 
Camut Band, una companyia cata-
lana reconeguda internacionalment 
que des de 1994 experimenta pro-
postes de ritme i ball partint de la 
tècnica del claqué, però amb un 
estil propi que depassa de molt 
els estàndards habituals del gène-
re. La recerca és una constant de 
la seva manera de fer, així com la 
formació de ballarins joves i l’ús de 
noves tecnologies. En l’espectacle 
de dissabte, una bateria, un teclat, 
l’ús de la veu, el cant i diferents 
percussions, que van des del so-
roll d’unes carbasses fi ns al batec 
amplifi cat dels peus dels ballarins 
sobre diferents superfícies, creen 
un espai sonor original que permet 
coreografi es amb solos, duets o de 
conjunt que transiten des de la sub-
tilitat quasi íntima a l’esclat d’una 
energia desbocada que s’encomana 
a l’espectador.

Treball inacabat
La proposta que amb el títol complet 
de ‘Glofusss! El conte del globus 
vermell’ el duo artístic que formen 
Bertus Compañó i Maria Garriga van 
mostrar diumenge a Can Gassol té 
tota l’aparença d’un treball en pro-
cés. Interessant pel que fa a la cerca 
de llenguatges i a la diversitat de 
recursos escènics que posa en joc, 
desenvolupa una peculiar crítica de 
l’infantilisme, la banalitat i el des-
engany presents a les convencions 
socials dels temps que corren, tot 

i que s’entrebanca en una espi-
ral massa plena de recurrències. 
D’entre les seves troballes hi ha la 
consecució d’un ambient naïf, irònic 
i surrealista. També la música ori-
ginal de Joan Cot que l’embolcalla. 
Li convé, però, una mirada externa 
i una pràctica més exigent de dra-
matúrgia i de dicció.

Teatre familiar amb tradició
Quan mesos enrere, pels volts de la 
Fira, Marc Abril va posar en escena 
amb èxit ‘La Bella Adormida’ no va 
fer res més que inserir-se en la llar-
ga tradició i la contrastada solvència 
del Centre Catòlic en matèria de 
teatre familiar. La fórmula del bon 
resultat és inexorablement la pròpia 
de la casa. Amplitud de l’elenc artís-
tic, competència de l’equip tècnic, 
estètica característica i reiteració 
d’un repertori sabut són factors 
que, ben combinats, permeten con-
nectar efi caçment amb un públic 
fi del. No és d’estranyar, doncs, que 
l’adaptació del clàssic de Charles 
Perrault sobre les vicissituds de la 
fi lla del rei Enric i la reina Elisabet 
amb la fada Malèfi ca, el príncep 
Eduard i les tres fades bones hagi 
estat triada per la Sala Cabanyes per 
encetar la temporada actual. Inspi-
racions Walt Disney i una volguda 
profusió d’efectes especials fan 
que, més enllà de consideracions 
artístiques, el producte satisfaci 
sobradament les expectatives de la 
seva parròquia habitual. 
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L’entitat Natura, amb l’objectiu de 
potenciar i consolidar en el temps 
i en el territori les actuacions en la 
preservació i millora del medi natu-
ral, el paisatge i el medi ambient, 
convoca els Premis Natura del Ma-
resme i Argentona.

Els premis van destinats a les 
persones físiques, jurídiques o 
col·lectius per reconèixer la trajec-
tòria i els treballs en la defensa, 
preservació, protecció i/o difusió 
de la natura, el patrimoni natural 

i el medi ambient i la consciencia-
ció sobre la preservació del medi 
ambient en el nostre entorn. Una 
categoria agafa com a marc físic el 
Maresme mentre l’altra es concentra 
en Argentona

La voluntat és entregar el premi 
anualment i per donar fe de cada 
edició, es crearà un Llibre d’Honor 
per inscriure els guanyadors, i els 
motius que justifiquen el mèrit.

Natura nomenarà un Jurat de 5 
membres, que determinarà el guan-
yador del premi. L’entrega es durà 
a terme durant el sopar del 25è 
aniversari de l’entitat el pròxim 24 
d’octubre. 

medi ambient
notícia redacció

L’entrega d’aquest 
reconeixement serà el  
pròxim 24 d’octubre

argentonaargentona www.totmataro.cat/argentona

Natura reconeix amb un premi aquells 
que preserven el medi i el patrimoni

S’obren les inscripcions 
per la 12a edició de la 
Burriac Xtrem 

La cursa incorpora com 
a novetat una marató de 
muntanya

La Burriac Xtrem arriba el 23 de 
novembre a la 12a edició amb una 
novetat. A banda dels recorreguts 
de 15 i 25 quilòmetres, es farà la 
primera marató de muntanya del 
Maresme amb 42 quilòmetres.

Un dels organitzadors, Miquel 
Banchs, explica que “es tracta d’un 
salt qualitatiu important que suposa 
una feina extra però que creiem que 
anirà molt bé”. La Burriac Xtrem 
transcorre per l’àrea protegida del 
Parc de la Serralada Litoral. 

esports
notícia redacció

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

PARAULA INVERTIDA
i el concurs del
BANNER INVERTIT

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

GUANYADOR DEL CONCURS PARAULA i BANNER INVERTIT: MONTSE TUDELA ARGÉS

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 fins 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.onacustica.net

+

SUBJECTE
• NO UTILITZAR aquesta butlleta per participar al concurs. Les revistes són per a tothom. Gràcies. * El premi caduca als 30 dies

35€ * 35€ *

http://totmataro.cat/participa/concursos
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Argentona es Mou 
organitza la fira “Fet a 
Argentona”  
 

Els comerços estaran oberts 
diumenge 5

Aprofitant el Festival Sense Portes, 
els argentonins i visitants podran 
conèixer tot el que es fa a Argento-
na en una fira que omplirà la Plaça 
Nova d’artesans, restauradors i pro-
ductes d’alimentació. Arriba la fira 
“Fet a Argentona” organitzada per 
Argentona es Mou.

I com a novetat, i de forma ex-
cepcional, els comerços d’Argentona 
estaran oberts el diumenge 5 
d’octubre. La fira “Fet a Argentona” 
comptarà amb una vintena de para-
des a la Plaça Nova durant el cap 
de setmana del 4 i 5 d´octubre. 

comerç
notícia redacció

Conveni entre 
l’Ajuntament i les 
acadèmies d’anglès  
 

Cursos a preus reduïts 
adreçats a persones aturades

El Servei de Promoció Econòmica 
de l’Ajuntament i les acadèmies 
Richmond i International House 
han signat un conveni per a fo-
mentar l’aprenentatge d’idiomes, 
especialment de l’anglès, com a 
competència imprescindible per ac-
cedir a ofertes de feina relacionades 
amb perfils que tenim a la borsa de 
treball  o per a poder fer pràctiques 
formatives en altres països, així com 
també ofertes laborals. S’ofereixen 
cursos de diversos idiomes adreçats 
a persones aturades i a preus més 
reduïts. 

idiomes
notícia redacció

Més recursos per al 
Programa de Formació i 
Inserció d’Argentona  
 

Aquests cursos formatius 
amplien a més les hores de 
dedicació dels alumnes

Els programes de formació i in-
serció (PFI), abans programes de 
qualificació professional inicial, 
que en el curs 2014/15 ofertaran 
places d’Auxiliar de muntatges 
d’instal·lacions electrotècniques en 
edificis i d’Auxiliar de pastisseria i 
fleca, comptaran enguany amb una 
aportació econòmica de la Diputa-
ció de Barcelona de 15.000 euros.
Aquests cursos formatius amplien 
a més les hores de dedicació dels 
alumnes. 

educació
notícia redacció

CABRERA DE MAR:
Nau industrial en lloguer de 430m2 de su-

perfície, en planta baixa, diàfana i amb zona 

d’aparcament exclusiu, situat en bona zona i 

bons accessos. Ref. 5114

MATARÓ-MOLINS:
Local semi - industrial en venda de 1000m2. 

de superfície, amb una alçada de 3mts. 

Molta llum natural. Apte per a activitats tèx-

tils. Preu interessant. Ref. 5004

MATARÓ-C/SANT JOSEP:
Pis en lloguer de 40m2 de superfície, amb 

cuina americana, vestidor i bany. Molta 

llum natural. Situat en ple centre de Mata-

ró. Està per entrar a viure.  Ref. 5111

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

comajuan@comajuan.com

MOSTRA DELS NOSTRES PRODUCTES

www.comajuan.com
Especialistes immobiliaris
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La Festa de la Vellesa arriba a la 
seva 59a edició 

Com cada any i coincidint amb el 
primer diumenge d’octubre, arriba 
a Mataró la Festa de la Vellesa, un 
esdeveniment que la ciutat dedica 
a la seva gent grant i on es realitzen 
diversos actes en el seu honor. Mal-
grat la situació econòmica, la festa 
ha arribat a la seva edició número 
59 tornant al lloc on s’ha celebrat 
tota la vida, el Teatre Monumental. 

Amb el suport de La Caixa, Funda-
ció Iluro i l’Ajuntament de Mataró, el 

diumenge es farà l’acte principal al 
Teatre Monumental, on es realitzarà 
un gran homenatge a les persones de 
la tercera edat. A la cloenda actuarà 
Annick Puig (violí) i Rafael Sala (gui-
tarra), membres de l’orquestra del 
Gran Teatre del Liceu.

Abans, dissabte, hi haurà hagut 
una ballada de sardanes especial a 
la Plaça de Santa Maria i diumenge 
una eucaristia especial presidida pel 
Bisbe emèrit d’Ayaviri Joan Goda-
yol. Ja al Monumental, Maria Lluïsa 
Aranaz farà un cant a la vellesa, es 
procedirà al ritual del repartiment 
d’obsequis als homenatjats i hi in-
tervindran les autoritats. 

CULTURA
NOTÍCIA BORJA REVERT

Dos membres de l’orquestra 
del Liceu faran la cloenda 
musical

Aquest diumenge arrenca 
el cinquè cicle ‘Sortim en 
Família’ 

La cinquena edició del cicle Sortim 
en família començarà diumenge 5 
d’octubre i aplega tota la progra-
mació d’espectacles que programen 
diferents agents culturals per a pú-
blic familiar en una sola agenda. La 
Direcció de Cultura de l’Ajuntament, 
La Xarxa Mataró, Circulant, circ en 
moviment i la companyia Binixifl at 
Titelles han planifi cat una oferta in-
tegrals amb 11 espectacles d’àmbits 
tan diferents com el clown, circ, 
titelles, concerts, tallers i teatre. 

CULTURA
NOTÍCIA REDACCIÓ

Clown, circ, titelles, concerts, 
tallers de joc i teatre familiar al 
Monumental i al Casal l’Aliança

culturacultura

ARXIU

www.totmataro.cat
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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.

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€

49.900€ 56.000€ 85.000€

99.000€86.000€

100.000€ 106.000€

CB2350 CENTRE-EXPLANADA Pis gran de 90m2 4 habitacions (2 dob) cuina office, balcó, galeria, bany, as-censor. Per deixar al seu gust.

CB8801 VIAEUROPA/PZA ITALIA 
Pis de 85m2, 3 habit, menjador amb 
balcó, cuina office, bany i lavabo, ga-
leria, parking i traster. Tot impecable!

160.000€

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

74.000€

REF. 11867 CERDANYOLA SUR Piso de 
altura media junto avenidas principales.
Totalmente reformado con buen gusto.

Orientado a mar,disfruta de muchas 
horas de sol.3 dorm.Salón amplio.Gran 

balcón.Suelos de gres.Puertas roble.

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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maresmemaresme

tar un dels advocats. Graupera ha 
assegurat que ell no va parlar més de 
“dues o tres vegades” amb Roldan i 
reitera que “mai” es va interferir en 
les decisions de la regidora.

La salut del treballador es va 
veure agreujada, segons informes 
mèdics, a causa de la situació 
laboral. A banda de treure-li res-
ponsabilitats, l’acusació denuncia 
que tampoc se li encarregava cap 
feina i que es passava “les vuit ho-
res llegint”. El treballador va acabar 
agafant la baixa mèdica, una llicèn-
cia sense sou i, posteriorment, el seu 
trasllat a una altra administració.

Declarar nul·la la plaça
Graupera va negar cap tracte vexa-
tori amb l’extreballador municipal, 
però sí que reconeixia que un dels 
objectius polítics de CiU, i d’altres 
partits que abans del 2007 no te-
nien representació, va ser, en l’inici 
d’aquell mandat, declarar nul·la la 
convocatòria pública de la plaça de 
director d’Urbanisme que Roldan 
havia guanyat uns mesos abans de 
les eleccions municipals.

La defensa reconeixia que potser 
les formes “no van ser adequades”, 
però considera excessiu titllar de 
delicte penal aquesta degradació 
laboral del treballador i que en cap 
cas el canvi de rol va ser una qüestió 
premeditada. 

Roldan abandonava les seves fun-
cions i el va fer desallotjar el seu 
despatx. Segons els treballadors 
presents aquell dia, aquella situació 
va ser “humiliant”.

“No el convidava a les reunions”
El demandant va veure relegades 
les seves funcions com a director 
d’Urbanisme, una funció que a 
partir de llavors assumiria direc-
tament la nova regidora electa, 
Sandra Carreras. Posteriorment, 
el govern municipal va retirar el 
telèfon mòbil a Roldan i, segons 

assegura l’acusació, l’alcalde “va 
donar ordre” que ningú passés cap 
trucada a l’exdirector d’Urbanisme, 
ni el cridessin a reunions. Alguns 
treballadors i la mateixa regido-
ra Sandra Carreras han reconegut 
algun d’aquests extrems: “No el con-
vidava a les reunions”, va assegurar 
en la seva declaració.

La defensa, de fet, va voler perso-
nalitzar en la fi gura de Carreras tota 
responsabilitat al voltant del canvi 
de rol de Roldan a l’Ajuntament. 
“L’alcalde no decidia”, va manifes-

L’exalcalde de Sant Andreu de 
Llavaneres per CiU i actual regi-
dor no adscrit a l’oposició, Bernat 
Graupera, ha estat jutjat per un 
cas de mobbing contra l’exdirector 
d’Urbanisme de l’Ajuntament, Hugo 
Roldan. Els fets es remunten a 2007 
i la fi scalia demana tres anys de 
presó per un “tracte vexatori i hu-
miliació pública” del treballador. 
L’acusació eleva la petició fi ns als 
set anys de presó. A més, es de-
mana una indemnització de més 
de 53.000 euros i la inhabilitació 
de l’exalcalde durant quatre anys. 
La defensa, i el mateix Ajuntament 
com a responsable civil subsidiari, 
demanen l’absolució i consideren 
“exagerat” equiparar una situació 
de tracte “inadequat” a un delicte 
penal d’aquesta envergadura.

El judici es va celebrar la setmana 
passada als Jutjats de Mataró. Du-
rant sis llargues hores, una quinzena 
de testimonis i cinc pèrits mèdics 
van donar la seva versió dels fets. 
Regidors i exregidors del consistori 
i treballadors i extreballadors van 
coincidir a dir que, amb l’arribada 
de Graupera a l’alcaldia, el juny del 
2007, les funcions de Roldan van 
canviar radicalment. L’acusació 
denuncia que “el mateix dia de 
la investidura” l’ara exalcalde va 
reunir els treballadors de l’àrea 
d’Urbanisme i els va anunciar que 

SOCIETAT
SANT ANDREU DE LLAVANERES REDACCIÓ - ACN

www.totmataro.cat
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Jutgen l’exalcalde de Llavaneres per mobbing  
Demanen entre tres i set anys de presó i quatre d’inhabilitació

La defensa considera 
excessiu titllar de 
delicte penal una 

degradació laboral
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González celebra que “les se-
leccions han aconseguit que el 
bàsquet sigui valorat”

El món de l’esport és amplíssim, 
però està eclipsat pel futbol. El bàs-
quet, amb esforç i perseverança, se 
n’ha sortit. “El bàsquet, sortosament, 
és un dels esports que està més ben 
valorat” per darrere del futbol. Un 
fet que s’assoleix gràcies “al paper 
de les seleccions” i a la presència del 
bàsquet “en el món educacional”. Tot 
i així, a les categories inferiors els cal 
encara una empenta, sobretot per 
part dels mitjans de comunicació. 
“Mataró té una televisió i uns diaris 
digitals que s’ocupen de la cobertura 
dels resultats de l’equip”, però en ge-
neral “ens caldria un ressò més ampli 
que ens permetria atraure sponsors 
que ajudarien els clubs a sortir de la 
difícil situació econòmica en què es 
troben”.

La seva passió és el bàsquet. Fa 
gairebé 30 anys que hi dedica la 
major part dels seus esforços. Joan 
González, l’entrenador del Platges 
de Mataró, torna a la ciutat que el va 
veure guanyar un títol de lliga fa uns 
anys i que estima el club com si fos 
casa seva. Aquest sabadellenc adop-
tat per Mataró, viu a fons l’essència 
d’un esport d’equip com el bàsquet.  

Educador social de professió i amb 
el seu lloc de treball a l’Ajuntament 
de Sabadell, González compagina 
la seva feina amb la d’entrenador 
de bàsquet. Són les seves dues pas-
sions, compatibles i inseparables. 
Si pogués escollir, González segura-
ment es dedicaria al bàsquet. “Porto 
28 anys entrenant equips”, explica. 
Tanmateix, “no vull deixar enrere la 
família ni tenir un estil de vida com 
el de molts entrenadors, que et fa 
estar molt temps lluny dels teus”. 
Què li aporta el bàsquet, que el con-
verteix en un esport tan carismàtic? 
“És molt complicat explicar a algú de 
fora del món del bàsquet què signifi -
ca per a nosaltres”, assenyala, però 

per a González, és “l’adrenalina que 
dóna entrenar tres cops per setmana 
i jugar partits”, així com “gestionar 
un equip” el que l’apassiona: “Em 
costa imaginar-me la meva vida 
sense això”. 

“Mataró forma part de la meva 
vida esportiva”, assegura i remarca 
que “si entrenar un equip de bàs-
quet per a mi ja és important, fer-ho 
a Mataró ho és encara més”. I és 
que hi ha un component emocional 
molt fort, ja que González havia es-
tat entrenador de diversos equips de 
l’entitat, va fer campió de lliga EBA 
el Platges de Mataró la temporada 
2009-2010. Aquell equip era “molt 
professionalitzat i d’una qualitat im-
pressionant”, recorda. L’entrenador 
diposita il·lusió i confi ança a parts 
iguals en el projecte que ara l’ocupa. 
Aquesa temporada a la categoria 
Copa Catalunya acaba de començar 
i González no vol marcar-se objec-
tius: “Tenim un equip molt jove amb 
marge de millora i el que marcarà la 
lliga serà mantenir la capacitat de 
treball tota la temporada”. 
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Defi neix-te
Sincer i autèntic.

Un llibre
‘La soledad del entrenador’

Una pel·lícula
‘Los amigos de Peter’ de Kenneth 
Branagh 

Un viatge
Nova York

Un entrenador
Rafa Layola

Un repte
Parlar bé l’anglès i fer un viatge llarg

Joan González,  
tot pel bàsquet
ENTRENADOR DEL PLATGES DE MATARÓ

Esport valorat

tot perfil 1643.indd   1 30/09/14   16:47
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perfilsPerfil a Joan González  
Joan González és un apassionat del bàsquet. Lligat sentimentalment i espor-
tiva a la ciutat de Mataró, torna a la ciutat per dirigir el Platges de Mataró a 

la Copa Catalunya. Sense objectius marcats, González assegura que les hores 
d’entrenament i els partits són els que l’omplen de vitalitat per gaudir d’un es-

port sense el qual no podria viure.

La setmana anterior...

Perfil a Teresa Navarro 
L’orgull casteller es porta molt endins. Te-
resa Navarro és la presidenta de la colla 

castellera dels Capgrossos de Mataró. Va en-
trar-hi el 1997 i des de llavors no ha deixat 
d’estimar-s’ho cada vegada més. Reflexio-

na sobre els valors de la colla, el recorregut 
dels de la camisa blava i el trepidant viatge 

d’aquest estiu a l’Índia.

perfils

https://www.youtube.com/embed/KyNGDMOJDFU
http://www.youtube.com/embed/ZjHE_ws0sWY


¡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 de fórmica 
galeria, salón 25m2 con balcón 
exterior (ANTES PVP. 135.000€)

C.
E.

 en
 tr

ám
ite

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

C.
E.

 en
 tr
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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, calefacción. 
¡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

ám
ite

EIXAMPLE. Piso totalmente re-
formado y pk incl, 4 hab 2 do-
bles, cocina offi ce, galeria ane-
xa, balcón exterior tipo terraza 
de 12m2, trastero, calefacción . 
EXCELENTE POR ZONA Y PRECIO.

190.000€

C.
E.

 en
 tr

ám
ite

RE
F. 

23
43

VIA EUROPA. Piso seminuevo 
con terraza de 50m2, 3 hab. 1 
tipo suite, 2 baños completos, 
cocina offi ce haya, trastero en 
terraza, ascensor calefaccion.

209.000€

RE
F. 

23
45

79.900€

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
 tr

ám
ite

C.
E.

 en
 tr

ám
ite

135.000€

RE
F. 

61
47

C.
E.

 en
 tr

ám
ite

C.
E.

 en
 tr

ám
ite

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

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. 

PZA. CATALUNYA. Piso con as-

C.
E.

 en
 tr

ám
ite

RE
F. 

23
44

109.000€
ro constr. NO LO DEJE ESCAPAR

109.000€109.000€Ahora:
OCASIÓN
DEL MES

C.
E.

 en
 tr

ám
ite

EIXAMPLE.Piso totalmente re-
formado con parking, tiene 3 
habitaciones (1 doble), coci-
na lacada blanca con galería 
anexa, balcón exterior, cale-
facción, ascensor.

RE
F. 

23
51

106.000€ 114.900€

CENTRO. OPORTUNIDAD POR 
ZONA/PRECIO. Piso conserva-
do de 4 hab. 2 dobles, baño 
con bañera, cocina de roble, 
galería, a.a. con bomba de 
calor, ascensor.

RE
F. 

13
13

wwwwww wwww .cymgesttiioonneessiinnmobiliarriiaass.com · inmobilia
ria
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T1.50250 - Mataró-Els Molins. Pis de 85 m² de 
superfície, disposa de 4 habitacions (2 dobles), bany 
complet, la cuina gran totalment equipada, amb 
galeria, balcó ¡¡Molt assolellat!!                  132.270€

T1.50164 - Mataró-Els Molins. Pis de 80 m², de 
superfície, 3 hab., Bany complet, cuina offi ce total-
ment equipada, galeria, 2 balcons, aa/cc, ascen-
sor, terrat comunitari, molt assolellat ¡¡Totalment 
reformat!! Molt bon preu!!                       137.260€ 

T1.50153 - Mataró-Cirera. Gran pis de 100m², 3 
hab. dobles, 1 bany complet, cuina offi ce total-
ment equipada, galeria, aa/cc, terres de parket, 
tancaments d’alumini, traster, terrat privat de 15 
m² ¡Totalment reformat!!                          139.000€

T1.50251 - Mataró-Centre. 1er pis amb terras-
sa a nivell 25m², 2 hab., 2 Banys complet, cuina 
gran equipada, aa/cc, terres parket, tanc. alumini, 
ascensor, traster i plaça d’aparcament opcional 
¡¡Molt assolellat!Oportunitat!!               138.000€ 

T1.50251 - Mataró-Centre. 1er pis amb terras-
sa a nivell 25m², 2 hab., 2 Banys complet, cuina 

1er pis amb terras-
sa a nivell 25m², 2 hab., 2 Banys complet, cuina 

1er pis amb terras- T1.50153 - Mataró-Cirera. Gran pis de 100m², 3 
hab. dobles, 1 bany complet, cuina offi ce total-

Gran pis de 100m², 3 
hab. dobles, 1 bany complet, cuina offi ce total-

Gran pis de 100m², 3 

T1.50250 - Mataró-Els Molins. Pis de 85 m² de T1.50164 - Mataró-Els Molins. Pis de 80 m², de 
superfície, 3 hab., Bany complet, cuina offi ce total-

Pis de 80 m², de 
superfície, 3 hab., Bany complet, cuina offi ce total-

Pis de 80 m², de 

Assegurances

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

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

Vendes

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

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

Agents de la
Propietat immobiliària

T1.50252 - Mataró-Centre. Pis de 120m² de 
superfície, disposa de 4 habitacions, 2 banys 
complets, cuina offi ce gran, galeria, salo-
menjador de 30m², balco, calefacció, ascensor 
¡¡Vistes al mar!! Molt assolellat!!        165.000€

T1.50261 - Mataró-Centre. Pis tot nou de 60 m², 
amb 2 hab., Bany complet, cuina americana, ga-
leria, balcó, aa/cc, amb els tancaments alumini, 
ascensor, pl. garatge inclòs ¡¡Molt a prop de la 
platja!! !!                                                    168.000€ 

T1.50260 - Mataró. Peramàs. Pis totalment re-
format, 90m², 4 hab., 1 Bany complet, cuina gran 
equipada, salo-menj. 25m², aa/cc, terres parket, 
tanc alumini, ascensor, balco ampli, pl. garatge 
opc.  ¡¡Vistes  mar i muntanya!!                 170.000€

  

T1.08191 - Mataró. Rda. Alfons X. Pis de 100 m2 
de superfície, disposa de 4 dormitoris, 2 banys 
complets, amb els terres de marbre, té ascensor, 
amb balcó i galeria, amb plaça de parking opcio-
nal!!                Abans 220.000€  Ara 123.000€

OPORTUNITAT
DE LA SETMANA

T1.09106 -Mataró. Camí de la Serra. Planta 
baja de 90 m² de superfi cie, nueva, consta de 3 
habitaciones, 2 baños, cocina offi ce, calefacción 
¡¡¡Tiene un impresionante jardin de 100m² con 
barbacoa!!! Como una casita!!               220.000€      
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T1.50164 - Mataró-Els Molins. Pis de 80 m², de 
superfície, 3 hab., Bany complet, cuina offi ce total-
ment equipada, galeria, 2 balcons, aa/cc, ascen-
sor, terrat comunitari, molt assolellat ¡¡Totalment 
reformat!! Molt bon preu!!                       137.260€ 

T1.50153 - Mataró-Cirera. Gran pis de 100m², 3 
hab. dobles, 1 bany complet, cuina offi ce total-
ment equipada, galeria, aa/cc, terres de parket, 
tancaments d’alumini, traster, terrat privat de 15 
m² ¡Totalment reformat!!                          139.000€

Gran pis de 100m², 3 T2.02096 - Mataró-La Cornisa. Gran torre 300m2. 
(Opc. muebles) 4 habs. (2 dob) 2 baños. Cocina. 
Buhardilla 50m2. Mesa billar. Gran porche y zona 
de barbacoa. Precioso jardin con piscina. Parquing 
4 vehiculos. Fantasticas vistas!           1.600€/mes

T2.02493 - Sant Vicenç de Montalt. Casa 190 m², 
4 hab., Cocina offi  20 m², terraza y con porche de 
30 m², gran salon de 35 m²con terraza, 2 baños, 
1 aseo - parking - jardin de 100 m² - estudio con 
vistas a mar !!!!                                       1.250€/mes

T1.50261 - Mataró-Centre. Pis tot nou de 60 m², 
amb 2 hab., Bany complet, cuina americana, ga-
leria, balcó, aa/cc, amb els tancaments alumini, 
ascensor, pl. garatge inclòs ¡¡Molt a prop de la 
platja!! !!                                                    168.000€ 

Lloguers

T1.01678 Mataró. Centre. Piso totalmente amue-
blado de 70 m2 de superfi cie, dispone de 2 hab., 
Baño, trastero - muy luminoso y con todos los 
gastos incluidos !!!                                   525€/Mes

T1.06971 Mataró. Centre.  Piso de 53 m² de su-
perfi cie, consta de 1 hab. , Baño, salon - 2 balco-
nes - calefaccion y aire acondicionado. Parking in-
cluido. Muy buena situacion !!!             550€/Mes

T1.09932 Caldes d’Estrach. Bonito piso cerca 
del mar, 100m2. 4 Habs. 2 Baños. Cocina total.
equipada con electrodomesticos. Calefacción. 
Aa/cc. Suelos de parquet. Cierres aluminio. Gran 
terraza. Muy soleado!!                            700€/Mes

Un equip de professionals al seu servei

Truqui’ns: 93 757 83 83
T1.09468 Mataró. El Palau. Gran piso de 80 m2, 
3 habitaciones, baño, cocina, calefaccion, gale-
ria. Gastos incluidos.                             420€/Mes

T1.09863 Mataró. Centro. Piso 65m² con 3 hab., 
Baño, cocina, salon - muy economico y muy bue-
na situación!!                                         425€/Mes 

T1.05734 Mataró. La Havana. Piso 40m², 1 hab. 
doble exterior, baño compl con ducha, cocina 
americ con vitro.. Bomba calor aa/cc y pàrking 
incl. - Posibilidad amueblar!!               450€/Mes

T1.09887 Mataró. Pza. Granollers.  Piso 45 m² 
con 1 hab., 1 Baño, salon y cocina americana - 
balcon, parking opcional !!!!                 475€/Mes

T1.02654 Mataró. Semi Centro. Estudio 40m² 
con parking ¡¡totalmente nuevo!!       500€/Mes

T1.06254 Mataró. Semi Centro. Piso 75m² 3 hab., 
cocina offi ce, baño completo, salon, balcon - muy 
buena situacion - zona tranquila !!        500€/Mes 

T1.09925 Dosrius. Piso amueblado de 65m2. 
2 Habs. 1 Baño. Cocina offi ce. Calef. Aa/cc. 
Parquet. Cierres aluminio. Balcon. Ascensor. 
Parquing opc. Bien conservado!          525€/Mes

T1.05801 Mataró. Cerdanyola. Planta baja de 
50m2. 2 Habs. 1 Baño completo. Cocina ame-
ricana. Calefaccion. Cierres aluminio. Suelos de 
gres. Preciosa terraza de 30m2. A nivel de salon. 
Muy soleado!!                                          550€/Mes

T1.09915 Mataró. Peramàs. Piso de 72m2. En 
buen estado de consevacion. 3 Habitaciones. 1 
Baño completo. Cocina. Gas ciudad. Calefaccion 
y aa/cc. Ascensor. Pequeño balcon con con toldo. 
Muy luminoso!!!                                    560€/mes

T1.09930 Arenys de Mar. Piso amueblado y to-
tal. exterior de 90m2. 3 Habs. 1 Baño. 1 Aseo. 
Calefaccion. Aa/cc. Chimenea. Armarios empo-
trados. Cierres aluminio. Suelos gres. Ascensor. 
Vistas a la Riera. Muy luminoso.           600€/Mes

T1.09906 Cabrera de Mar Zona Pla de l’Avella. 
Bajo amueblado de 55m2 de superfi cie. Tiene 2 
Habitaciones. 1 Baño completo con plato de du-
cha. A cinco minutos de la playa. Cerca estacion 
renfe, centro medico y supermercado. Zona ajar-
dinada. Muy soleado!!                              600€/Mes

T1.09754 Mataró. Centro. Bonito piso de 90 m² 
de superfi cie, consta de 4 habitaciones, Baño, 
salon, la cocina con galeria - Oportunidad - Està 
amueblado !!                                           650€/Mes

T1.07350 Mataró. Pza. Italia. Piso nuevo de 65 
m2. de superfi cie, dispone de 2 hab, baño, salon 
con salida al balcon excelentes vistas y ubica-
cion. Parking incluido!!!                          680€/Mes

T2.02711 Sant Iscle de Vallalta. Casa 150 m2 
de tres plantas en el centro del pueblo. 4 Habs. 
(2 dobles) 1 baño y 1 aseo. Cocina offi ce. Cale-
facción. Jardin 50 m2. Parquing. Exterior. Solea-
da. Cerca todos los servicios!!               700€/Mes

T1.09904 Mataró. Vista Alegre. Fabuloso piso 
de 115m² de superfi cie. A estrenar! Dispone de 
4 habitaciones (1 Habitación tipo Suitte), tiene 
2 baños. Cocina tipo offi ce. 2 Balcones, galeria. 
Calefacción. Ascensor. Maravillosas vistas a mar 
y montaña!!                                           750€/Mes

T1.09913 Mataró. Vallveric. Piso de 75m2 de 
superfi cie, dispone de  2 habitaciones. 1 Baño.
Cocina  tipo offi ce equipada con electrodomes-
ticos. Tiene los suelos de parquet. Bomba frio/ 
calor. Calefacción a gas. Tiene una terraza de 
13 m2. Toldos. Ascensor. Zona comunitaria con 
piscina. Plaza de parquing para coche y moto. 
Muy luminoso!!!!                                    850€/Mes

T2.01040 Sant Andreu de Llavaneres.  Bonita 
casa 200m2 de superfi cie, tiene 4 habitaciones, 
3 Baños, una bodega y terraza. Todos los gastos 
incluidos en el precio !!!                           950€/Mes

T2.02175 Dosrius. Casa adosada nueva de 250 
m² de superfi cie, consta de 4 habitaciones, 2 
Baños + aseo, cocina tipo offi ce, jardin y terraza 
con césped artifi cial, parking 3 coches, acaba-
dos de gran calidad !!!!                        950€/Mes

T1.09874 St. Vicenç de Montalt. Gran piso 120 
m² con 4 hab., 2 Baños, cocina offi ce, salon con 
salida al balcon y terraza 20 m² - todo amuebla-
do - 4 ascensores - parking - bonita zona comu-
nitaria con zona ajardinada, piscina, parque in-
fantil, pista de tenis!!!!                        1.200€/Mes

T1.06976 Mataró. Centro. Piso de 45 m2 de su-
perfície, Amueblado. 1 Habitación. Aire acondicio-
nado y calefaccion. Electrodomesticos. Ascensor y 
plaza de parking incluído!!!                    475€/Mes

T1.09106 -Mataró. Camí de la Serra. Planta 
baja de 90 m² de superfi cie, nueva, consta de 3 
habitaciones, 2 baños, cocina offi ce, calefacción 
¡¡¡Tiene un impresionante jardin de 100m² con 
barbacoa!!! Como una casita!!               220.000€      
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Pèrits Judicials

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

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

Financiamos su vivienda 
al 100% ¡Consúltenos!

185.000ˆ

= Tramitándose Certifi cado Energético

130.000ˆ

39.000ˆ

Ref.30712

ROCAFONDA Piso de origen 
conservado. Amplio comedor, 3 
habit., balcón, galería jto. cocina y 
baño compl. Suelos gres. Exterior.

EIXAMPLE Piso complet.
reformado de 3 habs, baño 
completo, cocina nueva y equip, 
salón de 20m2, AA y calefacción. 
Mucho sol y 100% exterior. 

Ref.14813

85.000ˆ

OCASIÓN

VIA EUROPA Piso de 2 habit.,, 
buena y práctica distribución, con 
salón amplio con salida a balcón. 
Piso con muy buena comunicación. 

Ref.14859

Ref.14085

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

Ref.14676

C/BIADA Piso reformado de 2 
habitaciones, gran salón, terracita 
a nivel de 18m2, calefacción, en 
comunidad reducida. Muy soleado 
y al lado de comercios.

Ref.14762

CENTRO HISTÓRICO 
Espectacular ático dúplex nuevo 
a estrenar cerca Pl. Sta. Anna, 
180m2, 2 terrazas 30m2, acabados 
de alto standing. Parking. 

Ref.12532

126.000ˆ

ROCABLANCA Piso de 100m2 
casi sin estrenar. 3 hab dobles, 
chimenea, cocina de 9m2, ascensor,  
comunidad muy tranquila. Zona 
muy solicitada. 

OCASIÓNRef.14864

229.000ˆ

P. CENTRAL Piso seminuevo 
de 3 habs, 2 baños (1 suite), gran 
salón 24m2 con balcón, terraza 
orientada a mar, con zona 
ajardinada y 2 plazas de parking.

Ref.14690

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

55.900ˆ

14853 - CAMÍ SERRA Espectacular ático 
seminuevo de 3 habitaciones, gran salón con 
balcón, espectaculares vistas, gran terraza
con jacuzzi, solárium, barbacoa y chillout. 
Parking incluído. 240.000€

14694 - EIXAMPLE Piso seminuevo de 100m2 
de 4 habs, salón con salida a balcón tipo terraza, 
dos baños completos, calefacción, PK + trastero, 
acabados 1ª calidad. Gran ocasión. 189.000€

www.urbenia.es   info@urbenia.es

80.000ˆ

AVDA. PERÚ Obra nueva 
directa de promotor. Pisos 
3 habitaciones y duplex de 
2 habitaciones + estudio y 
terrazas. Excelentes acabados.

Ref.14265

246.000ˆ

Ref. 30660

CENTRO Gran piso tipo dúplex 
con mucho sol, 150 m², 5 habs. 
Salón de 45 m² a 2 niveles. 
Posibilidad fi nanciación especial. 
Procedente entidad bancaria.

Compramos su piso.
Pagamos su hipoteca.

Reformamos su vivienda.
Y siempre estudiaremos su caso personalmente.

Consúltenos!  600 74 79 31

14828 - CTRA. MATA Piso de 2 habitaciones (antes 
3), comedor con salida a balcón, baño completo, 
cocina de formica, a/a, calefacción, galería, 100% 
exterior y con vistas. 55.000€

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

Ref.14797

123.000ˆ
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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.40373

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

EIXAMPLE Piso complet.
reformado de 3 habs, baño 
completo, cocina nueva y equip, 
salón de 20m2, AA y calefacción. 
Mucho sol y 100% exterior. 

OCASIÓN

Ref.14612

69.000ˆ

HABANA Piso soleado con 3 
habs, sala de estar de 18m2, 
cocina independ, baño con ducha 
y trastero con terracita 18m2
en la parte superior.

285.000ˆ

VIA EUROPA Piso de 2 habit.,, 
buena y práctica distribución, con 
salón amplio con salida a balcón. 
Piso con muy buena comunicación. 

127.000ˆ

Ref.14859

61.000ˆ

Ref.14661

RDA. CERVANTES Piso 100% 
exterior, 3 hab, cocina equipada, 
baño completo, salón orientado 
a mar, rodeado zonas verdes y a 
dos minutos de la playa.

56.000ˆ

Ref.14085 OCASIÓN

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

96.000ˆ

Ref.14676

C/BIADA Piso reformado de 2 
habitaciones, gran salón, terracita 
a nivel de 18m2, calefacción, en 
comunidad reducida. Muy soleado 
y al lado de comercios.

Ref.14667 OCASIÓN

105.000ˆ

AVDA. TORNER Piso refor. 70m2, 
3 habs, ascensor, salón 20m2, 
cocina equip., galería y baño 
completo.  ¡Vistas inmejorables 
sobre la avenida! 

OCASIÓN

476.000ˆ

Ref.14762

CENTRO HISTÓRICO 
Espectacular ático dúplex nuevo 
a estrenar cerca Pl. Sta. Anna, 
180m2, 2 terrazas 30m2, acabados 
de alto standing. Parking. 

ROCABLANCA Piso de 100m2 
casi sin estrenar. 3 hab dobles, 
chimenea, cocina de 9m2, ascensor,  
comunidad muy tranquila. Zona 
muy solicitada. 

170.000ˆ

Ref.30744 OCASIÓN

Z. VIA EUROPA Piso para entrar 
a vivir en zona comercial junto al 
parque. Gran salón con balcón 
de 10 m², pequeño patio, 3 
habitaciones y 2 baños. 

Ref.14402

170.000ˆ

JTO. VIA EUROPA Piso impecable 
de 80m2 con ascensor, 3 habs, 
salón-comedor de 24m2 con 
balcón, cocina indep. 9m2 y 2 
baños. Parking y trastero. 

CENTRO Casa refor.175m2, 
gran salón 35m2, cocina 16m2, 
4 habs dobl, 2 baños, 2 tzas, 
suelos parquet y acabados 1º 
calidad.

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

105.000ˆ

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

CENTRO Gran piso tipo dúplex 
con mucho sol, 150 m², 5 habs. 
Salón de 45 m² a 2 niveles. 
Posibilidad fi nanciación especial. 
Procedente entidad bancaria.

Nuevo Plan de Marketing personalizado 
para vender su vivienda.

 ¡Consulte a nuestro asesor publicitario
y venda su vivienda en 45 días! 

Compramos su piso.
Pagamos su hipoteca.

Reformamos su vivienda.
Y siempre estudiaremos su caso personalmente.

Consúltenos!  600 74 79 31

Las notas
de los clientes

FABIOLA UCLES

“Muy buena atención e información”.

OFERTA DE EMPLEO
BUSCAMOS COMERCIALES  
POR AMPLIACIÓN DE PERSONAL 

Enviar C.V., a:
beni@urbenia.es

(MÁXIMA DISCRECIÓN A
 CANDIDATOS EN ACTIVO)
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