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ciutat

9 de cada 10 assistents tornaran 
a la Festa al Cel

 
Mal paper dels Capgrossos 
al millor Concurs de la història

Cap de setmana musical amb Els Amics 
de les Arts i The Free Fall Band

Montse Morón, 
revolució per canviar-ho tot
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Plata al Mundial de Turquia en el 
retorn de Núria Martínez

L’Ajuntament assegura que el Corte Inglés 
té “via lliure” per iniciar obres
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COMENÇA LA
CONQUESTA
DE L’ESPAI
–
VINE A LA MATINAL OBERTA 
D’ACTIVITATS I CONEIX
LA NOVA OFERTA DE CURSOS
–
DISSABTE 11 D’OCTUBRE / D’11 A 14 H
–
www.mataro.cat/espaigatassa
c. de Josep Monserrat Cuadrada, 1
espaigatassa@ajmataro.cat

ESPAI
GATASSA

facebook.com/pages/Espai-Gatassa

@espaigatassa

Envia "espaigatassa" al 687 200 100
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S’ha d’insistir en l’aposta 
per la Festa al Cel?

 L’ENQUESTA

 LA PREGUNTA

Vota l’enquesta a 

davant de totdavant

Seure. Cordar-se el cinturó de seguretat. Engegar el co-
txe. Entrar a l’autopista. I adonar-se que hi ha un greu 
problema de lateralitat. Sí, aquell proverbi autoescolar 
(dictat pel Tribunal Constitucional?) que deia que ‘como 
norma general se circulará por la derecha y lo más cer-
ca posible del borde de la calzada’, ha passat a ser una 
llegenda urbana que la majoria de conductors obliden.

Conductors que tenen por de posicionar-se en un dels 
extrems i envaeixen el carril central escarxofats en la falsa 
comoditat del ni-cap-aquí-ni-cap-allà, del no faig ni el 
deixo fer. N’hi ha que voldrien anar al carril de l’esquerra 
però tenen por d’anar massa ràpid. N’hi ha que circula-
rien pel de la dreta, però tenen por de no semblar massa 
antics dins del seu Seat 600. I fi ns i tot n’hi ha que po-
sen el pilot automàtic i aixequen les mans, no deixant 
avançar els que tenen pressa.

FIRMA
OPINIÓ ESCRIPTORA I AMBIENTÒLOGA

Confi es que El Corte 
Inglés iniciï obres aviat ?

MARINA GUARDIOLA

Pujo al tren
www.totmataro.cat

NÚM. 1644
DEL 10 AL 16 D’OCTUBRE DE 2014

XARXA DE DOPATGE 
A MATARÓ

MATARÓ X CÀRITAS,
ACTES SOLIDARIS

Però el pitjor de tot és que els responsables de fer 
complir el codi de circulació han aparcat el seu 600 
davant del bar i, en comptes d’obligar als vehicles 
lents a circular per la dreta per tal que els altres pu-
guin avançar per l’esquerra, estan jugant al dòmino 
mentre beuen sangria.

Veient el panorama he decidit abandonar el co-
txe, ser més verda que els Verds i pujar al tren. Sí, 
sí. Ja en tinc prou de tanta contaminació, de tanta 
lentitud i de pagar tants peatges. Amb tren la ruta 
és clara: no hi ha tres carrils, només una via. Una 
via que sovint rep les bufetades de les ones, de les 
inundacions i dels robatoris de fi l de coure. Però és 
una via sòlida que no es desdibuixa malgrat els sa-
botejos i els temporals.            

 

67,9%  Sí.

30,2%  No.

1,9%  Ns/Nc.

 AQUESTS SÓN ELS FINALISTES DEL CONCURS DE PASTISSOS WILTON ORGANITZAT  AQUESTS SÓN ELS FINALISTES DEL CONCURS DE PASTISSOS WILTON ORGANITZAT  AQUESTS SÓN ELS FINALISTES DEL CONCURS DE PASTISSOS WILTON ORGANITZAT  AQUESTS SÓN ELS FINALISTES DEL CONCURS DE PASTISSOS WILTON ORGANITZAT 
PER ‘CUINA DE GUST’, QUE OPTARAN ARA AL PREMI A NIVELL CATALÀPER ‘CUINA DE GUST’, QUE OPTARAN ARA AL PREMI A NIVELL CATALÀ

ALUART

CASTIGAT  La nostra ciutat era 
l’epicentre d’una trama de tràfi c 
de substàncies prohibides per 
musculistes. Ja ha caigut. 

APLAUDIT  La Plaça de Santa Anna es 
va tornar a omplir de solidaritat en una 
jornada per recaptar fons per a aquesta 
important entitat del tercer sector. 
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- COMPRAMOS SU PISO AL CONTADO -

CONSULTE NUESTRA WEB!!
TENEMOS MÁS DE 300  INMUEBLES

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

GL11373 -Z.VÍA EUROPA 
Piso para entrar a vivir en zona 
comercial junto al parque. 
Gran salón con balcón de 10 m², 
cocina con acceso a pequeño 
patio, 3 habitaciones (2 son 
dobles) y 2 baños. 
Acabados de calidad. 
Precio: 170.000€

GL10383 - CERDANYOLA  
Segundo de altura listo para 
entrar a vivir. Salón con salida 
a balcón, 3 habitaciones, cocina 
de fórmica, baño completo. 
Piso muy soleado. 
¡Una ocasión! 
Precio: 44.300€

GL12254 - Z. ROCABLANCA 
Piso de 3 habitaciones (antes 4), 
salón de 22 m², cocina equipada 
con salida a patio de 15 m², 
baño completo. 100% exterior 
y haciendo esquina. 
¡Gran ocasión! 
Precio: 79.000€

GL7421 - CENTRO- 
C/BIADA Una de las mejoras 
ofertas de la zona, sobre avda. 
principal, muy comercial. Piso 
80m² con terraza a nivel 20m², 
entrar a vivir, 3 hab.dobles, salón 
con terraza, cocina mobiliario 
de roble y con ascensor. 
¡Buen piso!
Precio: 99.000€

GL10912 - Z. AVDA. 
TORNER Piso reformado de 
70 m², 3 habit., edifi cio con 
ascensor, salón de 20 m², cocina 
equipada 6m² con galería y baño 
completo.  ¡¡Vistas inmejorables 
sobre la avenida!! En la mejor 
zona de los Molinos, 
no lo deje escapar. 
Precio: 105.000€

GL11400 - Z.HABANA  
Planta baja semi-nueva, 2 habit.
dobles, salón-comedor con cocina 
americana, balcón 8 m² y baño 
completo. Situación privilegiada
 a 5 minutos mar y centro 
histórico. Pk incl. en el precio. 
¡Gran oportunidad! 
Precio: 126.000€

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

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€

GL11294 - Z. 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€

GL5476 - VÍA EUROPA 
Primer piso seminuevo con patio 
de 40 m², salón independiente, 
cocina de haya, 3 habitaciones, 
2 baños y zona comunitaria con 
piscina. Con parking y trastero 
incluidos. Tiene una imagen 
impecable. 
Precio: 179.000€

1p GRUP LAUDEM.indd   2 08/10/14   15:51



A la dècada dels anys 60, moltes 
escoles preparaven un festival per 
celebrar el fi nal del curs. Algunes 
encara ho fan actualment, però cada 
vegada són menys. Aleshores, era tot 
un esdeveniment. 

En aquesta foto de fi nals dels 
60 cedida per Fàtima Prat, s’hi 
poden veure les nenes del centre 
Mare de Déu de Lourdes, conegut 
popularment com Les Franceses, 
representant la Mary Poppins. “Ho 
preparàvem durant molts dies i el 
pati s’omplia dels pares que venien 
a veure’ns”, recorda. Es tractava 
d’un muntatge de música i dansa 
“que comptava amb la col·laboració 

de l’Enriqueta Alum” i que anava 
acompanyat del vestuari adequat. 
“Era molt senzill, fèiem posicions 
senzilles de dansa i el típic punta-
taló”, assegura. 

A la moda
L’espectacle de final de curs 
d’aquesta escola femenina “es va 
anar perdent amb els anys”, lamenta 
Prat. Ara bé, mentre es va fer, “es 
buscaven muntatges de peces que 
estaven de moda en aquell mo-
ment”. En aquest cas va ser el torn 
de la Mary Poppins, encara que en 
una altra ocasió van representar el 
Charlestone. 

foto antigafoto

de fa 5 anys

de fa 15 anys

de fa 25 anys

les portadesles www.totmataro.cat/fotoantiga
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‘Mary Poppins’ a l’escola
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Sense notícies de la ‘Marmota’: 
“Hi ha via lliure perquè vingui El Corte Inglés”

El Dia de la Marmota no només és 
una pel·lícula en què tot es repe-
teix. També és un mètode folklòric 
usat pels grangers americans, per 
predir la fi  de l’hivern, basats en 
el comportament de l’animal quan 
surt d’hivernar. Segons la creença, 
si la marmota en sortir del seu cau 
no veu la seva ombra, per ser un dia 
ennuvolat, deixarà el cau, la qual 
cosa signifi ca que l’hivern acabarà 
aviat. Si per contra, per ser un dia 
assolellat, la marmota “veu la seva 

ombra” i es fi ca de nou en el seu 
cau, vol dir que l’hivern durarà sis 
setmanes més. La vinguda del Cor-
te Inglés a Mataró té unes inèrcies 
similars. Hi ha tota una ciutat pen-
dent que s’acabi l’hibernació de la 
vinguda, que comencin les obres 
al solar comprat i habilitat i que el 
procés en reengegui. Hi ha un go-
vern que predica confi ança però no 
s’atreveix amb cap calendari per dir 
quan canviarà el signe del temps. I 
la marmota, és a dir, El Corte Inglés, 
no es decideix a sortir de la cova, 
sigui per la seva ombra o per com 
percep els dies a fora.

Aquella màxima periodística del 
“No news, good news” no es pot 

COMERÇ
NOTÍCIA

TEXT: CUGAT COMAS

és notíciaés www.totmataro.cat

FOTOS: ANNA ALUART

aplicar en el cas del Corte Inglés. 
I menys quan, com la setmana 
passada, apareixen informacions 
que semblen entorpir encara més 
el camí que porta a l’inici d’obres 
–i amb ell del compte enrere fi ns 
a una inauguració. El Confi dencial 
publicava fa dies que El Corte In-
glés havia hivernat la seva arribada 
a la ciutat per l’impost a les grans 
superfícies que la Generalitat té es-
tablert, i que no mouria fi txa si no 
se’n podia escapolir. El mateix digi-
tal apuntava al govern que presideix 
Joan Mora, assegurant que havia 
mirat d’intercedir davant del Conse-
ller Mas-Collell per tal que l’impost 
especial no fos un obstacle afegit, 

Mora assegura que l’operador 
està sòlid i manté l’aposta per 
Mataró

Es noticia 1644.indd   2 08/10/14   16:33
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extrem que el propi Mora matisa. 
“L’únic que hem fet és demanar 
que aquest impost sigui just, no 
que es retiri, perquè actualment hi 
ha altres superfícies comercials de 
diferents operadors que en queden 
exclosos i es crea una situació de 
tracte diferencial”, explica l’Alcalde. 
Joc d’equilibris entre la Marmota i 
l’administració superior.

“Via lliure”
El Corte Inglés va decidir que en-
trava a la cova com la Marmota en 
esclatar tots els afers judicials. No 
hi ha hagut novetats fàctiques des 
de llavors més enllà de la “via lliure” 
que Mora insisteix que té l’operador 
per iniciar obres quan vulgui. “Par-
lem amb ells de forma continuada 
i ens segueixen dient que estan in-
teressats a venir”. L’Alcalde ja no 
s’atreveix a pronosticar quan co-
mençaran les obres però es mostra 
confiat al respecte i a més a més as-
segura que “tots els contenciosos es 
van resolent i no hi ha impediments 
per a la seva arribada, actualment 
tot depèn del seu poder d’inversió”.

Depèn del grup
Poder d’inversió. Tant d’esperar-la 
que surti de la cova, la Marmota està 
menys forta i ha hagut de reestructu-
rar el deute. Segueix sent el gegant 
econòmic que té en Mataró la seva 
aposta forta i ara, després de mesos 
d’informacions que posaven en dub-
te la salut econòmica de l’empresa, 
l’Alcalde assegura que “està sòlid, 
disposat a apostar per la ciutat quan 
pugui i una reforma de l’impost po-
dria acabar de facilitar les coses”. 
A veure si l’animal s’anima a sortir 
finalment. 

 Més passos urbanístics acomplerts

El Ple de l’Ajuntament va aprovar provisionalment la nova modificació del 
Pla General d’Ordenació de Mataró per als “Entorns del carrer de Miquel 
Biada”. El document té com a objectiu principal requalificar com a sòl per 
a equipaments municipals els terrenys on es reconstruiran la nau i els altres 
elements catalogats de Can Fàbregas i de Caralt per facilitar la seva cessió.
El sector “Entorns del carrer Biada” inclou la major part de les finques 
compreses a les dues illes situades sobre aquest vial. Es tracta d’un sector 
estratègic que ha de permetre generar una nova centralitat per a la ciutat. En 
el carrer de Miquel Biada, just davant de l’àmbit, es preveu la construcció 
del futur centre comercial d’El Corte Inglés. El planejament urbanístic vi-
gent, que va ser aprovat definitivament al juliol de 2012, preveu un nou teixit 
terciari-residencial, contempla tres nous espais lliures i un nou equipament 
escolar a l’antiga fàbrica de Fontdevila i Torres. A la cantonada dels carrers 
de Miquel Biada i de Tetuan es preveu la reconstrucció dels elements catalo-
gats (nau, edicles i xemeneia) de l’antiga fàbrica de Fàbregas i de Caralt.  

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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Esteve Martínez repetirà 
com a cap de llista d’ICV 
a les municipals  

La seva candidatura ha estat 
l’única que s’ha presentat a 
les primàries

Esteve Martínez repetirà com a cap 
de llista d’ICV per a les eleccions 
municipals del 2015. Martínez ha 
estat escollit després de ser l’única 
candidatura presentada en fi nalitzar 
el termini d’eleccions primàries que 
fa quinze dies va engegar la formació 
ecosocialista. L’Assemblea local del 
partit va ratifi car per unanimitat la 
candidatura. “El moment que vivim 
és únic i històric i cal unir esforços si 
volem guanyar l’Ajuntament perquè 
des d’allà podem aconseguir un país 
lliure, just i net de corrupció”, va dir 
després de la ratifi cació. 

POLÍTICA
NOTÍCIA REDACCIÓ

www.totmataro.cat/ciutat

Més espai pels autobusos que 
paren davant de l’estació 

L’ajuntament habilitarà una zona de 
desencotxament a l’avinguda Mares-
me, al solar situat entre els carrers 
Lepant i Sant Agustí. Aquestes obres 
permetran descongestionar l’actual 
parada d’autobusos de la plaça de 
Miquel Biada. Així, els autobusos 
que circulen en sentit Barcelona 
faran una parada prèvia on els viat-
gers podran baixar, i on els vehicles 
s’esperaran per quadrar horaris quan 
circulin avançats de temps. Després 
continuaran trajecte fi ns a la para-
da actual, on només s’aturaran per 
agafar els nous viatgers.

A més de reduir les molèsties als 
veïns que l’elevat trànsit d’autobusos 
provoca, es pretén evitar situacions 
de risc quan, en hores punta, 
s’acumulen autocars que a vegades 
han d’esperar en doble fi lera.

Les obres afecten terrenys del 
sector de la Cambra Agrària –en-
cara pendent de desenvolupament 
urbanístic– que ja han estat cedits 
a l’Ajuntament. El projecte també 
preveu crear, de forma provisional, 
un estacionament limitat de zona 
blava, amb accessos pels carrers 
de Lepant i Sant Agustí i capacitat 
per a 58 places. Es preveu que les 
obres comencin a fi nals d’octubre i 
estiguin enllestides abans que aca-
bi l’any. 

URBANISME
NOTÍCIA REDACCIÓ

Una zona de desencotxament 
busca descongestionar la 
parada de Miquel Biada 

ALUARTCEDIDA
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Compromís entre retrets pel 
menjador del Camí del Mig 

La polèmica pel servei de menjador 
escolar del Camí del Mig, els alum-
nes del qual segueixen havent d’anar 
cada dia a l’Institut Laia l’Arquera 
a dinar, va tornar amb força al Ple 
Municipal. Amb mobilització prè-
via i famílies de públic, intervenció 
d’un portaveu dels pares i posicions 
inicialment enfrontades per acabar 
arribant a acords mutus entre govern 
i oposició. La part concloent és que 
l’Ajuntament es compromet a vet-
llar per la solució a la problemàtica 
assessorant legalment les famílies 
perquè els dinars se serveixin al 

menjador de la pròpia escola. També 
es va acordar que a aquesta solució 
s’hi arribarà abans del període de 
pre-inscripcions escolars. I l’endemà 
del Ple, l’Alcalde Joan Mora s’hi rea-
fi rmava, tot i que avisava que “el que 
no podem cometre són il·legalitats, 
l’Ajuntament no pot assumir el deu-
te i no és responsable plantejar-ho”.

Retrets intensos
Tot i que fi nalment es van acostar 
posicions pel bé de l’escola, el Ple va 
ser escenari de retrets intensos en-
tre govern i oposició. Tots els grups, 
menys CiU, havien consensuat una 
proposta de resolució que es va aca-
bar fusionant amb l’esmena que el 
govern plantejava per tal de salvar 

POLÍTICA
NOTÍCIA CUGAT COMAS

Els grups acorden fer-ho 
abans del període de pre-
inscripcions    
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els acords que, aquests sí, eren molt 
similars. Dit d’una altra manera, hi 
va haver molt de debat polític per 
acabar trobant la manera d’acabar 
amb un text que pogués rebre tots 
els vots del consistori. Aquest text no 
escatima crítiques a Pere Galbany, 
ja que exposa que “amb l’excusa 
sempre a punt per part del regidor 
d’Ensenyament, que algú ha fi cat la 
mà a la caixa, ha faltat contundèn-
cia davant els Serveis Territorials. 
Ha faltat posar-se decididament al 
costat dels pares i mares”.

Polèmica Baron-Galbany
L’altre moment candent del debat va 
ser quan el propi Galbany va retreure 
als antics governants la situació i va 
parlar de “vincles personals i pro-
fessionals” amb l’escola, fet que va 
encendre un Joan Antoni Baron que 
treballa a l’escola i que va considerar 
“indigne”. El regidor d’educació va 
negar que la referència anés directe 
a l’exalcalde però l’ambient ja s’havia 
anat escalfant amb les intervencions 
prèvies de tots els grups, retraient al 
govern el seu paper. 

Per l’Alcalde Mora “el compromís 
és ferm, vam dir que tindrien un 
plat a taula i el tenen, i ara busca-
rem com podem fer que el tinguin 
a on toca, sense fer il·legalitats i 
depurant totes les responsabilitats 
dels que van originar aquesta si-
tuació”. 

ARXIU
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Cau el principal trafi cant de substàncies 
dopants per a la musculació   

Els Mossos d’Esquadra han detin-
gut una parella de Mataró que havia 
teixit el grup criminal dedicat al 
tràfi c de substàncies dopants més 
important que s’ha detectat fi ns a 
la data a Catalunya. 

La ‘vigorèxia’, un trastorn men-
tal caracteritzat per una obsessió 
per tenir un cos musculós, pot 
empènyer les persones a consumir 
substàncies dopants que afavorei-
xen un desenvolupament corporal 
excessiu. El grup criminal desar-
ticulat pels Mossos d’Esquadra a 
fi nals de la setmana passada, venia 
aquests productes, falsifi cats i sin-
tetitzats en laboratoris clandestins. 
Es tracta de medicaments que no 
poden comercialitzar-se, ja que el 
seu consum amb aquesta fi nalitat 
té perillosos efectes secundaris. Són 
molt agressius per al fetge i els seus 
consumidors acaben patint disfun-
ció erèctil, per exemple. De fet, la 
mateixa banda també venia medica-
ments contra la impotència sexual. 
La policia ara també està investigant 
si alguns dels compradors d’aquests 
medicaments, principalment anabo-
litzants i hormona de creixement, 
també els “revenien” a altres con-
sumidors. La lupa de la investigació 
ara se centra en propietaris d’alguns 
gimnasos o entrenadors personals.

SUCCESSOS
NOTÍCIA REDACCIÓ - ACN

Una parella de Mataró venia 
anabolitzants i hormona de 
creixement 

Desarticulen una banda 
especialitzada a robar 
vehicles d’alta gamma 

Els Mossos d’Esquadra van desar-
ticular a fi nals del mes passat una 
banda dedicada a la sostracció de 
vehicles d’alta gamma, la més es-
pecialitzada de Catalunya, segons 
fonts policials. Els quatre detin-
guts, com a presumptes autors de 
quatre robatoris amb força en es-
tabliments i per sostraccions de 
vehicles, codifi caven les claus i els 
mitjans electrònics dels vehicles per 
sostraure’ls sense aixecar cap sospi-
ta dels vianants.

Els Mossos d’Esquadra han pogut 
acreditar que aquesta banda va sos-
treure set vehicles de la via pública 
i de pàrquings privats. En concret, 
se’ls acusa de quatre robatoris en es-
tabliments comercials de Tarragona i 
Barcelona. En un dels casos van in-
timidar el propietari per endur-se’ls.

Homes d’entre 25 i 39 anys
Els  Mossos van establ i r  un 
paral·lelisme entre els quatre roba-
toris i van determinar que l’autoria 
podia correspondre a quatre homes 
d’entre 25 i 39 anys, nacionalitats 
espanyola i marroquina i veïns de 
Barcelona, Mataró i Sant Cugat del 
Vallès. Entre el 25 i el 29 de set-
embre, els agents van establir un 
operatiu que va permetre la detenció 
dels quatre sospitosos. 

 

SUCCESSOS
NOTÍCIA REDACCIÓ - ACN

Els detinguts residien a 
Barcelona, Sant Cugat del 
Vallès i Mataró      
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Una parella de Mataró
El principal responsable del grup 
criminal són un home de 38 anys i 
una dona de 37, veïns de Mataró i 
de nacionalitat espanyola. Aquestes 
dues persones compraven les subs-
tàncies d’empreses que s’anuncien 
per internet, que fi ns i tot “publici-
ten la seva marca” i “prenen moltes 
mesures de seguretat”, però que 
habitualment fabriquen aquests 
medicaments en “laboratoris clan-
destins”. La majoria dels productes 
intervinguts, tot i mantenir una 
aparença de producte ofi cial, “són 
falsifi cacions”. 

Al seu domicili de la capital del 
Maresme, rebien tota la mercade-
ria i la traslladaven a un espai en 
una empresa de magatzems. Des 
de casa organitzaven les comandes 
i després les enviaven per serveis 
de paqueteria. El sistema de pa-
gament era contra-reemborsament. 
Així els clients s’animaven més 
tranquil·lament a comprar-los, ja 
que un dels grans temors d’aquestes 
transaccions al marge de la llei és 
que “no acabis rebent mai la merca-
deria”, remarcava el sergent Tarrés.

En total s’han intervingut més de 
100.000 dosis de substàncies do-
pants amb un valor al mercat negre 
d’uns 150.000 euros. També s’han 
pogut documentar 900 enviaments 
a ciutadans de tot l’Estat, que han 
generat 240.000 euros. La investi-
gació continua oberta. 

ARXIUCEDIDA
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* Impostos i despeses no inclosos. Consulta la certi�cació energètica a solvia.cat. Obra en 
construcció. Les quantitats lliurades a compte s’ingressaran en un compte de Banco de Sabadell, S.A. 
i estaran garantides per aquesta entitat, seguint els requisits establerts a la Llei 57/1968.

Consulta-ho a un dels nostres assessors 
personals al 902 333 131.

El teu habitatge 
a Sant Andreu 
de Llavaneres
Des de 320.000 €*

C/ Costa Blanca, 4-7
cantonada C/ del Port, 11
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MATARÓ

Peramàs-Esmandies
Barri de Peramàs:
7.905 habitants.

Peramàs

Peramàs és un barri petit i acollidor 
que viu com a peça d’encaix entre 
tres dels barris més importants i po-
pulosos de la ciutat com són el Pla 
d’en Boet, l’Eixample i Cerdanyola. 
Amb aquests veïns, la comparança 
és difícil però també és amb contrast 
amb aquestes zones que trobem 
aquest caràcter especial del barri, 
de naturalesa residencial i convi-

vencial. Una mena de ciutat en petit 
format, amb comerç de proximitat i 
un urbanisme amable.

De construcció moderna, Peramàs 
es jerarquitza en carrers amplis i 
places, fet que facilita aquesta ma-
nera de ser dels seus veïns, molt de 
poble proper i bon veïnatge. Un barri 
molt tranquil, en general.  

Convivència en petit format
barri a barri
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“El barri s’està rejovenint”

Quina és la teva relació amb el barri?
No hi visc però m’hi he passat tota 
la vida. Ja fa 29 anys que la meva 
mare va obrir la Granja Montse allà 
on és ara i jo hi he passat tota la 
vida, perquè quan no era a casa o 
a l’escola era sempre a la granja.

Ets la tercera generació al capdavant 

de la Granja?
Realment és la segona. Molta gent 
es pensa que la Montse és la meva 
àvia però qui va començar la granja 
va ser la meva mare, per tant sóc 
la segona generació i sóc el fill de 
la Montse.

Què ha canviat més, la granja o el 
barri?
El barri ha canviat i ha passat de ser 
molt obrer primer, a tenir immigra-
ció i gent de la tercera edat després. 

barri a barri
peramàs redacció 

Carles Noé és la segona 
generació al capdavant de la 
Granja Montse

Últimament, també he de dir que el 
barri s’està rejovenint amb molts fills 
d’aquesta gent gran que arriben als 
pisos i els reformen. Amb la Granja 
vam fer el mateix i hi ha qui diu que 
amb el canvi li hem donat catxé al 
barri. Això sí, segueix havent-hi la 
mateixa orxata i gelats de la Jijo-
nenca, pels que ve gent de fora i tot.

Què és el millor i el pitjor del barri?
El millor i el pitjor és la gent, perquè 
òbviament hi ha de tot. Hi ha una 
minoria que em desagrada però per 
altra banda la major part de veïns 
són agradables, oberts i amigables. 
I és molt d’agrair.

PERAMÀS

www.totmataro.cat
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“Aquí s’ha invertit menys que en altres barris”

Quina és la teva relació amb el barri?
Jo em sento de Peramàs. He viscut 
al barri durant molts anys, uns vint 
anys i a part hi tinc el negoci, des 
de fa uns 18 anys

Per la gent que encara no la conegui, 
què és Market Software?
És una empresa de productes i ser-

veis integrals relacionats amb el 
món de la informàtica.

Què és el que t’agrada més del barri 
i què el que t’agrada menys?
El que més m’agrada del barri po-
dríem dir que és la diversitat de 
botigues que hi ha. Per contra el que 
trobo pitjor és la manca d’inversió pú-
blica  que s’ha fet des de l’ajuntament 
al barri. Nosaltres també som Mataró 
i així com en altres barris s’ha invertit 
en carrers, aquí tots els projectes que 

BARRI A BARRI
PERAMÀS-ESMANDIES REDACCIÓ 

José Luis Llera és propietari 
de Market Software, al barri 
des de fa 18 anys

hi havia han quedat aparcats.

A nivell comercial, té bona salut 
Peramàs?
Es podria dinamitzar molt més i 
aquí també trobo a faltar un paper 
més important de l’Ajuntament. 
Potser ja fa deu anys que no tenim 
enllumenat de Nadal S’ha optat per 
prioritzar altres zones comercials. El 
nostre barri fi ns i tot ha canviat els 
horaris comercials i el dissabte a la 
tarda molt pocs comerços obren.

PERAMÀS

barri abarri Peramàs
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La importància de l’optometria

Des de fa dos mesos, a Pera-
màs hi trobem les instal·lacions 
d’Optometria Mataró. Es tracta de 
la clínica especialitzada on treballa 
Sílvia Fandos, optometrista compor-
tamental amb 25 anys d’experiència 
professional i el quiromassatgista 
Xavier López. L’optometria és una 
disciplina potser poc coneguda però 
essencial, que s’ocupa de la funció 
visual, els problemes visuals a cau-
sa d’una disfunció, i el tractament 
mitjançant teràpies visuals. Dife-
rencia la visió de la interpretació 
del que es veu.

L’optometria és important en el pro-
cés de l’ensenyament i durant la 
infantesa, ja que permet detectar 

barri a barri
peramàs

Optometria Mataró ha obert  
al barri amb un ampli catàleg 
de serveis 

problemes d’eficàcia visual. “Un 80 
per cent de la informació que arriba 
al cervell ho fa a través dels ulls, 
pel que qualsevol deficiència en les 
habilitats visuals repercutirà en el 
potencial del nen, més si tenim en 
compte que del desenvolupament 
de la visió durant els 7 primers 
anys de vida dependrà, en bona 
part, el rendiment escolar”, explica 
Fandos. L’optometrista és especia-
litzada en teràpia visual, problemes 

d’aprenentatge o reflexos primitius 
i també ofereix els seus serveis de 
lents de contacte o altre tipus a la 
gent gran. “Hi ha molts tractaments i 
teràpies per cuidar la visió i, sobretot, 
la nostra funció visual”, diu Fandos.

Optometria Mataró també disposa 
de quiromassatgista amb serveis 
complets de drenatge limfàtic, 
auriculopuntura, acupuntura i bio-
ressonància. 
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Aart Perruquers
Rda. Antoni Comas, 20 

Viu Mar
Rda. O’Donnell, 73 Baix

Black Parlor Tattoo
c/ Gatassa, 44

El Rincon de Ubeda
c/ Antoni Comas, 4-6

Optometria Mataró
c/ Velazquez, 76

Jordi Flor
c/ Joan Larrea, 14

Terracotta
c/ Miquel Biada, 115

Mis Peques
c/ Joan Larrea, 3

Venus Perruqueria Esprés
c/ Jeroni Pujades, 5

Market Software
c/ Bialet Massè, 1 - Mataró

Granja Montse
Rda. O’Donnell, 13 

Òptica Catalunya
Plaça Catalunya, 44 - Mataró

Creacions Marina
c/ Pompeu Fabra, 56 

Mapa de comerços

Plaça Catalunya, 44 - Mataró 

937 571 084
opticacatalunya@opticacatalunya.com

CENTRE ESPECIALITZAT 
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9 de cada 10 assistents tornarà a la 
Festa al Cel a Mataró   

El públic de la Festa al Cel, tot i 
l’edició accidentada per la plu-
ja, valora amb un notable alt 
l’esdeveniment i un 89,7 per cent 
afi rmen que tornaran. Són dades de 
les enquestes efectuades durant el 
mateix dia. El festival més antic i 
important de l’Estat va tenir lloc ara 
fa dos caps de setmana a la capital 
del Maresme i, malgrat les condi-
cions climatològiques adverses, va 
atraure fi nalment més de 66.000 
persones, de les quals un 31,7 % 
provenia de fora de la ciutat. La 
pluja va fer acte de presència du-
rant tot el dia, fet que va provocar 
que només 12 de les 22 patrulles 
d’aeronaus poguessin actuar i que 
s’hagués de suspendre el concert 
del Club Super3 previst a la tarda.

El Servei d’Estudis i Planifi ca-
ció de l’Ajuntament de Mataró va 

FESTA AL CEL
NOTÍCIA REDACCIÓ

S’eleva el recompte del 
nombre d’assistents a 
66.000 persones  

L’atur torna a pujar tot 
i que manté la variació 
interanual a la baixa 

L’atur mataroní ha pujat per segon 
mes consecutiu, tot i que manté una 
variació interanual a la baixa, és a 
dir, hi ha menys aturats a fi nals de 
setembre d’aquest any que no pas 
el 2013. Les dades de l’Observatori 
del mercat de treball que facilita 
l’Ajuntament de Mataró a partir de 
les dades provincials, revelen un 
augment del nombre de persones 
aturades en 90 mataronins i ma-
taronines. Això engreixa la xifra de 
persones desocupades fi ns a 13.259 
i la taxa torna a ser superior al 20 
per cent, del 20,18. El mes de se-
tembre ha estat un mes de pujada 
de l’atur en sis dels darrers set anys 
i el d’aquest 2014 és el tercer aug-
ment més baix.

La dada positiva pel que fa a ocu-
pació a Mataró segueix sent la de la 
variació interanual. Aquesta marca 
un descens en les xifres d’aturats 
de 1.065 persones, un 7,44 per 
cent, entre el setembre del 2013 i 
el 2014. Aquesta variació es manté 
a la baixa amb més força que al-
tres ciutats mitjanes com Terrassa 
o Manresa, si bé el 20,18 per cent 
mataroní segueix sent l’índex més 
sever de tot el país. El setembre ha 
comportat destrucció de llocs de 
treball també a nivell maresmenc, 
català i espanyol. 

 

ECONOMIA
NOTÍCIA REDACCIÓ

90 mataronins es queden 
sense feina al setembre amb 
el fi nal de l’estiu       
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realitzar in situ un total de 262 
enquestes a assistents mitjançant 
la col·laboració de 9 voluntaris 
enquestadors. De les dades proces-
sades fi ns al moment se’n destaca 
que un 68,6 per cent dels assistents 
no havia assistit mai a la Festa en 
les seves edicions barcelonines i 
que 9 de cada 10 tenen clar que 
tornaran, si Mataró torna a organit-
zar l’esdeveniment. Pel que fa a la 
valoració, els assistents donen un 8 
a la festa en el seu conjunt, un 7,8 
a l’organització, un 7,9 a l’accés i 
un 7,3 a l’exhibició.

Pendents de l’impacte econòmic
L’Ajuntament calcularà també més 
endavant quin ha estat el retorn 
sobre la inversió realitzada, més co-
negut com a ROI per poder valorar 
l’impacte econòmic que ha tingut en 
la ciutat l’organització de la Festa. 
També s’han adreçat qüestionaris a 
comerços, restaurants i guinguetes, 
així com al sector hoteler. 

ARXIUALUART

  Més de 66.000 persones d’afl uència

El que sí que ha pogut precisar ja el Servei d’Estudis i Planifi cació, és 
el nombre d’assistents a la Festa al Cel amb un càlcul basat en dos 
conceptes: l’enquesta i el nombre de bosses de recollida d’escombraries 
que es van facilitar. Els voluntaris de la Festa al Cel van repartir 43.000 
bosses i, segons dades de l’enquesta, el 65 per cent dels assistents 
van rebre personalment una d’elles. D’aquesta manera, es concreta 
el nombre d’assistents, que segons aquests càlculs seria de 66.154 
persones.  
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Dates: 
Dissabte 11 octubre

Hora: 
23h

Lloc: 
Sala gran del Clap 
(C. Serra i Moret, 6. 
Mataró)

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

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

The Free Fall Band,
Presenten disc a casa

Concert d’excepció aquest dissab-
te al Clap. The Free Fall Band són 
cinc creadors de pop atemporal que 
van començar a destacar entre els 
grups novells del moment gràcies 
a la seva punteria en construir me-
lodies pop atemporals.”Elephants 
Never Forget” va ser el seu àlbum 
debut, produït per Miqui Puig i 
publicat pel segell LAV, i resumeix 
l’essència del grup a la perfecció: 
ressons de The Beatles, Jonathan 
Richman, The Shins, The Zombi-
es... diversió i emoció per igual, 
arranjaments acoblats amb cura i 
imatge juvenil. 2013 els va posar 
al capdavant del pop espanyol, grà-
cies a moments tan notables com la 
seva actuació al Primavera Sound o 
fent de teloners per a Rodríguez a 
Barcelona. També van publi-
car el seu primer treball per 
a El Segell del Primavera. 
un EP amb versions porta-
des al seu terreny de The 
Strokes, Violent Fem-
mes, New Order, 
Booker T. & The 
Mg’s i Jonathan 
Richman. 

ACTES

guia culturalguia cultural

música

‘Tango a 6’ 
Concert a càrrec d’Enrique Telleria, 
bandoneó, mescla la música argentina 
amb música clàssica. XII Cicle de 
Concerts Simfònics.
Divendres 10 octubre l 21h l Foment 
Mataroní (C. Nou, 11. Mataró) l Preu: 
17e.

mr. Freak ska + space 
invaders
Aire fresc en l’ska i el reggae mares-
menc. Mr Freak Ska porta el seu 2n 
disc “Traïcions a Contratemps”.
Divendres 10 octubre l 23h l Sala Clap 
(C. Serra i Moret, 6. Mataró) l Anticipa-
da: 6e. Taquilla: 9e.

Banda sociedad musical de 
cehegín
Concert a càrrec de la Banda de música 
de la ciutat agermanada amb Mataró.
Dissabte 11 octubre l 19h l Teatre 
Monumental (La Riera, 169. Mataró) l 
Gratuït, invitació a recollir a Cultura.

‘com a casa’
Espectacle de coral i cobla. Concert de 
cloenda del Tricentenari a Argentona.
Dissabte 11 octubre l 19h l La Sala 
d’Argentona (Plaça Nova, 14. Argento-
na) l Preu: 3e.

recital de música i poesia
Amb Carme Faja (veu), Mar Egea 
(viola de roda) i Pol Ducable (gralla). 
Organitza: Associació 3 Piques.
Dilluns 13 octubre l 20h l Acadèmia El 
Triangle (c/ St Josep Oriol, 21. Mataró)

inFanTil

“Benvinguda a la tardor”
Tallers a la bibio: Crea el teu propi 
conte. A partir de 7 anys. 
Divendres 10 octubre l 18h l 
Biblioteca Antoni Comas (Mataró). 

club dels setciències: “els 
llibres”
Club de coneixements de l’àrea infantil 
de la biblioteca. De 8 a 12 anys.
Divendres 10 octubre l 18h l 
Biblioteca Pompeu Fabra (Mataró)

dissabtes infantils abacus
“Aloha: Taller de càlcul amb àbac”, 
per a nen/es de 5 a 13 anys.
Dissabte 11 octubre l 12h l Botiga 
Abacus (La Riera, 14. Mataró) l Gratuït

www.totmataro.cat/agenda

Ara, el seu segon disc, “The 
Münster Sights”, situa la banda a un 
altre nivell: les cançons reflecteixen 
una banda que ha estat tocant i crei-
xent com a músics. Els The Free Fall 
Band segueixen sent radiantment 
joves però han madurat i no són, 
per res, inconscients del paper que 
estan cridats a protagonitzar dins 
l’indie català. Un dels grups més re-
putats arreu, tornant al seu Mataró, 
sembla una recepta difícilment igua-
lable per a un bon pla de dissabte a 
la nit. El pop independent, la veu i 
la guitarra amb protagonisme de tots 
els seus membres per un producte 
que transcendeix l’etiqueta de grup 
local de la comarca i comença a aga-
far formes de referent nacional en el 
seu àmbit musical.

seva actuació al Primavera Sound o 
fent de teloners per a Rodríguez a 
Barcelona. També van publi-
car el seu primer treball per 
a El Segell del Primavera. 
un EP amb versions porta-
des al seu terreny de The 
Strokes, Violent Fem-
mes, New Order, 
Booker T. & The 

far formes de referent nacional en el 
seu àmbit musical.

sUsPÈs
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‘Juguem a ser arqueòlegs’
Per a infants a partir de 5 anys. 
Diumenge 12 octubre l 12h l Can 
Serra. Museu de Mataró (El Carreró, 
17. Mataró)

‘les set cabretes i el llop’
“Sortim en família”. Espectacle de 
titelles de la companyia Sim Salabim. 
Diumenge 12 octubre l 12h l Casal 
Nova Aliança (C. Bonaire, 25. Mataró) l 
Preu: 7e. Organitza: Binixiflat Titelles. 

‘Xarop de cargol’
Espectacle familiar de poemes i can-
çons a càrrec de la Cia Mercé Framis.
Diumenge 12 octubre l 18h l Teatre 
Principal d’Arenys de Mar (c/ de l’Es-
glésia, 45-47). Preu: 5e.

empedrat de contes
“El cuento del carpintero”, conte 
d’Iban Barrenetxea. Narrat en català 

per Montse Margalef i alumnes de 
l’Institut Thos i Codina.
Dimarts 14 octubre l 18h l Biblioteca 
Pompeu Fabra (Pl. Occitània. Mataró)

hora del conte especial
“Contes per sucar-hi pa”, narració a 
càrrec de Glòria Arrufat.
Dimecres 15 octubre l 18h l Biblioteca 
Pública Antoni Comas (Mataró) 

els dijous a la Biblio
Narració i taller manualitats infantils. 
“El viatge de les papallones”, de Paula 
Carbonell, amb il·lustracions de Chené.
Dijous 16 octubre l 17:30h l Biblio-
teca Popular Fundació Iluro (C. d’en 
Palau, 18. Mataró)

Buc de contes
Narració del conte “El gran xof!”.
Dijous 16 octubre l 17:30h l Buc de 
Llibres (Muralla del Tigre 31. Mataró)

Buc de contes
Narració del conte “El gran xof!”.
Dijous 16 octubre l 17:30h l Buc de 
Llibres (Muralla del Tigre 31. Mataró)

TeaTre i dansa

nit de màgia
Diferents il·lusionistes presentaran 
trucs de màgia amb un toc d’humor. 
Divendres 10 octubre l 22h l Cafeteria 
Alarona (Pl. Santa Maria, 6. Mataró) l 
Entrada gratuïta

“els hereus”
Espectacle d’Alain Krief. A càrrec del 
grup Tàndem, de Santa Perpètua de 
Mogoda. Cicle de Teatre Amateur. 
Diumenge 12 octubre l 18:30h l 
Foment Mataroní (c/ Nou, 11) l Preu: 
6e. Socis i jubilats: 5e.

espai patrocinat per

Formació jove nascuda a Mataró que 
gaudeix creant i interpretant cançons 
de tots els diferents estils de jazz, 
(modal, bebop, blues, latin...). Espai 
de lleure per a persones amb i sense 
discapacitat. Organitza: Taller d’Idees. 

DiSConCErT

Pick Up Jazz Quartet

Diumenge 12 octubre l 17:30h l Sala 
Clap (C. Serra i Moret, 6. Mataró) 
Preu col·laboració: 3e. 

TEATrE

Un espectacle de “T de Teatre”. Els 
desenganys de quatre dones a prop 
de la cinquantena de la classe mitjana. 
La situació de crisi econòmica topa 
amb la situació de crisi personal dels 
personatges.

‘Dones com jo’

Divendres 10 octubre l 21h l Teatre 
Monumental (La Riera, 169. Mataró) l 
Platea: 21e. Amfiteatre: 17e. 



Xerrades i lliBres

‘mi verdad, poemas de orilla 
a orilla’
Presentació del llibre a càrrec de 
l’autor, Juan Alejo Estevez.
Divendres 10 octubre l 19h l Les Es-
mandies (Rda. O’Donnell, 94. Mataró)

‘huellas, poemas visuales 
1974-2006’
Vermut visual per presentar el llibre de 
J.M. Calleja. Amb Mariona Masgrau.
Dissabte 11 octubre l 12:30h l Dòria 
Llibres (C/ Pujol, 9. Mataró)

‘Grans genis de roma’
“Gian Lorenzo Bernini: la brillant síntesi 
de les arts”. Conferència a càrrec de 
Mercè Riera, historiadora de l’art i 
divulgadora cultural. Cicle “Tardes 
culturals al Col·legi d’Aparelladors”.
Dimarts 14 octubre l 18h l Col·legi 
d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics 
(Can Xammar, 2. Mataró) l Preu: 5e.

‘atenció religiosa al final de 
la vida’
Presentació del llibre. 
Dimarts 14 octubre l 19h l Fundació 
Hospital (C. Sant Pelegrí, 3. Mataró)

Tinc depressió. com puc 
superar-la?
Cicle xerrades gratuïtes de psicologia. 
Dimarts 14 octubre l 19h l Fundació 
Hospital (C. Sant Pelegrí, 3. Mataró)

aules sènior d’extensió 
universitària de mataró 
CRISTIANISME: “El Papa i el Sínode”. 
Conferència de Mossèn Gaspar Mora i 
Bartrès (Doctor en teologia moral). 
Dimecres 15 d’octubre l 17h l Foment 
Mataroní (c/ Nou, 11. Mataró). 1r 
trimestre. Acte exclusiu per a socis.

‘deu mil Tardes’
Presentació de l’associació Tapís i un 
dels seus projectes d’inserció laboral: 
llibres elaborats artesanalment per nois 
i noies dels tallers ocupacionals.
Dijous 16 octubre l 19:30h l Buc de 
Llibres (Muralla del Tigre 31. Mataró) 

la dona catalana a l’educació
Xerrada a càrrec de Margarida Muset, 
mestra i pedagoga. Organitza: Dones 
Reporteres de Mataró.
Dimecres 15 octubre l 19h l El Públic 
(C. d’en Xammar, 6. Mataró)

‘la ciutat del futur’
Conferència a càrrec de Lluís Comeron 
i Graupera, degà del Col·legi d’Arqui-
tectes de Catalunya.
Dimecres 15 octubre l 19:30h l Ca 
l’Arenas (C. Argentona, 64. Mataró)

‘mataró recorda lluís 
companys’
19h: ofrena floral al monument al 
president Companys, amb l’actuació 
de l’EMMM. 20h: Acte institucional 
i conferència “L’exili del president 
Companys”, a càrrec de l’historiadora 
Assumpta Montellà. 
Dimecres 15 octubre l 20h l Saló de 
sessions de l’Ajuntament de Mataró

‘estat d’ànim, habilitats 
socials i autoestima’
Monòlegs a la Fundació.
Dijous 16 octubre l 19h l Fundació  
Hospital (C. Sant Pelegrí, 3. Mataró)

‘menjar 3.B: bé, bo i barat. És 
possible?’
Presentació de les Jornades de Salut i 
Alimentació. Xerrada a càrrec de Gem-
ma Salvador, dietista i nutricionista.
Dijous 16 octubre l 19h l Sala d’Actes 
de la Fundació Iluro (C. Santa Teresa 
61. Mataró)

‘Fragments d’una pedra: 
(2004-2010)’ 
Presentació del llibre de poemes, a 
càrrec de l’autor Santi Borrell Giró.
Dijous 16 d’octubre l 19:30h l 
Biblioteca Pública Pompeu Fabra (Pl. 
Occitània, Mataró)

Tardor literària: “les dones 
del 1714”
Amb la presencia de l’autora del llibre, 
l’escriptora Patrícia Gabancho.
Dijous 16 d’octubre l 20h l Saló de 
Pedra (c/ Ramon Par, 1. Argentona)

rUTes i VisiTes

mataró, un passeig per la 
història
Recorregut per conèixer una part del 
seu patrimoni arqueològic i històric.
Diumenge 12 octubre l 11h l Punt de 
trobada: Ajuntament de Mataró (La 
Riera, 48) l Gratuïta

FesTes i Fires

mostra d’entitats de 
cerdanyola 
Cercavila, Country, Balls Tradicionals 
de Mali, Sevillanes, Recital de Poesia, 
Mostra de Folklore, actuació PlayBack, 
teatre, música, etc. Paella popular 
(preu: 4e).
Diumenge 12 octubre l 9:30 a 15h l 
Plaça 11 de setembre (Mataró)
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 Per enviar informació 

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

fESTA SoLiDàriA

Acte solidari per col·laborar amb la 
Fundació Vicente Ferrer (FVF). Sopar 
de cuina tradicional índia, espectacle 
musical i balls de Bolywood a càrrec de 
l’escola de dansa ASRAI, Tòmbola.

Vine a fer l’indi!

Dissabte 11 d’octubre l Casal 
l’Aliança (C. Bonaire, 25. Mataró) l 
Preu: 20e. Infantil: 10e. Entrades a: 
Escola Dansa ASRAI, Bar-cafè La 
Selva. Reserva: 666.690.423. 

DIVENDRES 10, 19:30h: “Espai públic i 
ciutat”, conferència amb Rafa Cáceres, 
arquitecte. DISSABTE 11, 19.30h: “Els 
espais lliures com a motor de la revita-
lització urbana del Barri Vell de Girona”, 
amb Rosa Mª Cànovas, arquitecta.

ConfErènCiES

48 hores Open Puig i 
Cadafalch

Dies 10 i 11 octubre l Casa Coll i 
Regàs (C. d’Argentona 55. Mataró)

 CLICA i omple el formulari

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


ACTE D’INAUGURACIÓ 
DEL CURS ACADÈMIC
2014 / 15

Lliçó inaugural de

Josep Maria
Gay de Liébana

13 d’octubre a les 12:30h
Auditori del TecnoCampus
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Confirmacions d’assistència a:
www.tecnocampus.cat/inauguracio-curs
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exposicionsexposicions

“De animalibus et diis”
Mostra de mosaics de l’artista argento-
nina Lídia Tur.
Sala d’exposicions de La Presó (La 
Riera, 117. Mataró) l Inauguració: 
divendres 10 octubre a les 19:30h. 
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. Visita guiada: dissabte 11 
octubre a les 18h des de l’Ateneu. 

“Dialoguem, respectem, 
convivim: tenim molt a 
guanyar!”
Exposició itinerant de la comissió per a 
la Convivència de la FAVM.
CFA Els Tarongers (C.Mare de Déu de 
la Cisa, 80-92) l Fins al 16 octubre.

‘Currículum’ 
Pintures i dibuixos de Pere-Màrtir Brasó.
Casa Gòtica (Plaça de l’Església, 4. 
Argentona) l Fins el 16 de novembre.

El 1714 en els llibres
Mostra bibliogràfi ca.
Biblioteca Popular Fundació Iluro (C. 
d’ en Palau, 18. Mataró) l Fins al 31 
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.

El futur comença avui 
Fotogràfi ca de la Fundació Vicente Ferrer.
Foment Mataroní (c/ Nou, 11) l Del 6 
al 30 d’octubre.

‘Festa al cel. Evolució de 
l’aeronàutica’
Can Marfà (Passatge de Can Marfà, 1. 
Mataró) l 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.

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

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

Biblioteca Antoni Comas 
(C. Prat de la Riba, 110. Mataró).
“Consum, on som? Depèn de tu, depèn 
de tots!”
Del 13 al 31 d’octubre. 
“Capgrossos de Mataró, 18 anys”.
Fins al 15 d’octubre.

www.totmataro.cat/exposicions

NÚM. 1644
DEL 10 AL 16 D’OCTUBRE DE 2014

 Per enviar informació 

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

La Destil·leria Espai Cultural (Camí 
Ral, 282. Mataró) l Inauguració: 
divendres 10 d’octubre a les 19:30h. 
Fins al 12 de desembre.

IL·LUSTRACIÓ

Delphine Labedan 
Exposició d’obra recent de Delphine 
Labedan, il·lustradora francesa. La 
fascinació pel món de les geishes, 
personatges de contes i fantàstics, etc. 
confi guren l’ADN d’aquesta artista.

Exposicions 1644.indd   2 08/10/14   13:43



Sin título-1   1 16/09/14   19:35



Associació de gent gran la 
Gatassa. Av. de La Gatassa, 25. 
Mataró. Telf: 93.757.87.30.
• Diumenge 19 d’octubre a les 17h, 
actuació del Grup de Teatre Indepen-
dent “La sala de rebre” (peça còmica). 
• Dimarts 21 d’octubre a les 17h: 
poesia i havaneres a cárrec dels grups 
“Somni” i “Vol de gavines” dels casals 
Jaume Terradas i Parc. • 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 Cam-
brils. 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. Informàti-
ca. Grup Play Back.

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

UGT sindicato jubilados y 
pensionistas del Maresme. 
pl. de les tereses, 17. Mataró. Telf: 
93.755.14.17.
OCTUBRE: • Dies 25 i 26, cap de 
setmana a Sort i Rialp. • Dia 30, 
compres a Andorra.  

UDP. Casal de gent gran 
Les Santes-Escorxador. 
c/ Floridablanca, 118. Mataró. Telf: 
93.790.36.72. 
• Sopar-Ball, penúltim dissabte de 
cada mes, a les 20,30h. • Tai-Txi 
(Dilluns i dimecres matí). • Mandales 
(Dimarts). • Ganxet, mitja i puntes 
de coixí (Dilluns). • Targeteria i 
manualitats (Dimecres). • Exercicis 
de relaxació (Dimarts i divendres). • 
Petanca (Dilluns, dimarts, dimecres i 
divendres). • Art Floral (Divendres). • 
Bingo (Dijous). • Ping-pong (Dimarts i 
divendres matí). • Informàtica (dilluns, 
dimarts i divendres). • Jocs de taula.

Casal 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 

gent grangent gran
www.totmataro.cat/gentgran

NÚM. 1644
DEL 10 AL 16 D’OCTUBRE DE 2014

(dilluns), Country (dimecres) • Petan-
ca (de dilluns a divendres). Ple i ratlla 
(dimarts tarda). Jocs de taula: billar, 
cartes, domino (cada dia).

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 dime-
cres a les 16h. • Cada diumenge del 
mes, melé de petanca, de 10 a 13h. 

Associació de gent 
gran Pla d’en Boet. c/Juan 
Sebastián Elcano, 6. Mataró. Telf.: 
93.702.29.16.
• Ball, diumenge de 17h a 20h. Música 
en viu. • Bingo, divendres de 17 a 18h. 
• Sevillanes: dill 17,30 a 19,30h. Ma-
nualitats: dill 15,30 a 17,30h. Tai Txi: 
dill i dij 17,30 a 19h. Patchwork: dimt 
16 a 18h. Ball de saló: dimt 17,30 
a 19h. Informatica: dij 10 a 11,30h. 
Català: dij 15,30-17,30h. Sardanes: dij 
19 a 20h. Ball de línia: div 18 a 19h.

 Per enviar informació 

email: agenda@totmataro.cat
ofi cina: al C/ Xammar, 11. Mataró
telèfon: 93 796 16 42
fax: 93 755 41 06
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M. BARBERÀ 
 c/Gatassa, 10 / 93.798.29.15
E. BARREDA PALLARÈS 
 c/Alemanya, 6 / 93.757.34.21
EL TORRENT       
c/Torrent, 7 / 93.798.70.04

farmàcies

Horaris de les farmàcies de Mataró

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

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

24H    OBERTES DIA I NIT

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

9 A 22H    EXCEPTE NIT

                 

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

JOSEP ARACIL I XARRIÉ
 PRESIDENT D’EUROSÈNIOR

Fer cau i net

sèniors

joarxa@gmail.com

El resultat de les votacions de les 
eleccions municipals de l’any 1931, va 
fer possible enderrocar a la monarquia 
borbònica i proclamar, en primer lloc 
la República de Catalunya, seguida 
posteriorment per la proclamació de la 
II República d’Espanya, en la que va 
quedar inclosa Catalunya. Molts dels 
pares i avis dels actuals hereus del 
franquisme, amb la força de les armes, 
van provocar la guerra civil i posterior 
dictadura franquista, que va durar 40 
anys fi ns a la mort del dictador, que mi-
tjançant la política de la por va convertir 
en súbdits submisos la seva ciutadania.

Avui dia, després de prop de 40 anys 
de la mort de Franco, ens adonem que 
l’anomenada transició per instaurar la 
democràcia, va deixar “atado y bien 
atado” l’actual període postfranquista, 
com una pseudodemocràcia que va 
mantenir intactes els models de co-
rrupció franquistes, alimentats per la 
gestió fraudulenta de l’obra pública, 
tal com fàcilment es pot constatar en 
la majoria de comunitats d’Espanya. No 
és gens estrany que la societat civil de 
Catalunya digui prou i vulgui endegar 
un nou camí cap a una regeneració 
democràtica per millorar la seva quali-
tat de vida. D’on no n’hi ha no en pot 
rajar i és per això que la falsa transició 
postfranquista, requereix en aquests 
moments una ruptura, que permeti fer 
cau i net amb el caduc sistema actual, 
liderat pel nacionalisme espanyol, que 
ens ha portat on estem. Ara és l’hora 
de començar a crear un nou estat, que 
faci possible superar l’actual xacra de 
l’atur i la corrupció.
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JAUME PATUEL I PUIG
PEDAPSICOGOG. PSICOANALISTA 
PSICÒLEG-PSICOTERAPEUTA

No pensar ni saber, o ignorar la psicologia dinàmica

  jpatuel@copc.cat

apunts psicològics

El número 49 de la revista INFO XF, 
del juliol-agost d’enguany (2014), 
recollida a la Farmàcia Fité, hi havia 
un article, a la pàgina 30, que es titu-
lava: COM SUPERAR LA TIMIDESA.

Bon títol i, a més, d’actualitat. 
Sentit del ridícul extrem, conductes 
d’evitació, aïllament... són conse-
qüències de la timidesa extrema. 
Una condició que pot començar en 
la infància i que s’ha de tractar amb 
respecte, afecte i confiança. I al final 
hi havia un apartat que deia. PER 
A PARES:

Primer: La comprensió, bondat, 
fermesa, mo  tiva ció etc. de part dels 
pares.

Segon: Socialitzar o l’aprenentatge 
de la relació amb els altres de forma 
graduada, no imposada ni forçada.

Tercer. Si hi ha serioses dificultats, 

1644

anar a un psicòleg de conducta o, si 
no va bé, una petita dosi d’ansiolítics.

Hi ha un salt molt fort. Abans 
d’arribar a petites dosis d’ansiolítics, 
cal anar a una altra mena de psico-
teràpia. Hi ha altres psicologies: la 
cognitiva i la dinàmica. Ho enfronten 
des d’un altre angle on no només te-
nen en compte l’estricta conducta.

No crec que tot conflicte natural o 
humà, s’ha de resoldre amb medica-
ments. Un gran error. No nego que en 
alguns casos cal la medicació, però 
no d’entrada i com a primera solució.

Doncs bé, si Freud va fer una gran 
aportació, va ser que el món de les 
emocions, dels afectes, té una gran 
importància perquè és el motor de la 
nostra vida, les motivacions, la rela-
ció. Cal conèixer millor l’arquitectura 
psíquica de l’ésser humà per tal 
d’agafar el millor camí o teràpia 
L’experiència psíquica clínica ho con-

firma així com la pedagogia dinàmica 
ho corrobora.

Aquest món inconscient o desco-
negut, però actuant, és manifesta 
en indicadors o símptomes o difi-
cultats. Cal saber llegir, escoltar i 
observar les diverses manifestacions 
dels fills. Quants pares ho constaten 
i se’n surten. Quantes persones no 
volen medicaments i els rebutgen 
perquè l’afer no està a prendre’n sinó 
en parlar de forma lliure per tal de 
saber què passa a l’interior del cor i 
del cos (=personalitat).

Dit d’una altra forma, una capaci-
tat de saber pensar i observar-se a si 
mateix per un/a mateix/a. La psicolo-
gia dinàmica és un camí, certament, 
no l’únic, però no s’ha de negar ni 
ignorar ni desqualificar.

El 75è aniversari de la mort de Sig-
mund Freud és un bon recordatori.
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EL LÀSER AMARIS I
LES LIO SÓN LA MILLOR
TECNOLOGIA PER
CORREGIR LA VISTA
CANSADA

"La confiança en les lents
intraoculars  per corregir la

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

els millors tractaments oculars 
gràcies a una contínua innovació 

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

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

temps rècord. "

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

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

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

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

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

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

El jutge de l’Audiència Nacional 
Manuel Vázquez Honrubia condem-
na els dos estudiants que van ser 
imputats per la crema de la foto del 
Rei Joan Carles durant la Diada del 
2013 a Mataró a pagar 900 euros 
cadascú. El jutge afi rma que van 
cometre una acció “injuriosa” de 
manera “premeditada” per “des-
prestigiar a la corona”, precisament 
perquè aquesta és “símbol de la uni-
tat d’Espanya i de la permanència 
de l’Estat”. Vázquez Honrubia ha 
afi rmat que s’ha tractat d’un delicte 
“contra la Corona i la Constitució” 
que no es pot emparar en els drets 
fonamentals. La fi scalia demanava 
que se’ls condemnés a una multa de 
10.800 euros. 

Suport als imputats
Guifré Peguera i Jordi Nogué van 
arribar a l’Audiència Nacional di-
jous 2 acompanyats d’una trentena 
de joves que demanaven a crits 
l’absolució dels acusats i portaven 
estelades i samarretes amb el lema 
“Jo també cremo la foto del rei”. Un 
ampli dispositiu de la Policia Nacio-
nal -sis dotacions- els va impedir 
protestar multant-los amb 300 euros 
per reunió no autoritzada. També hi 
han estat presents els diputats Joan 
Tardà -ERC- i Jon Iñarritu -Amaiur-.

SOCIETAT
NOTÍCIA REDACCIÓ - ACN

El jutge veu “desprestigi a la 
Corona” per ser símbol de la 
“unitat d’Espanya” 

ciutatciutat www.totmataro.cat/ciutat
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En les seves declaracions davant el 
jutge, tots dos van admetre que l’11 
de setembre del 2013 van participar 
en l’acció de crema del retrat del Rei 
juntament amb altres persones. Se-
gons van apuntar, va ser una acció 
de protesta contra una monarquia 
que porta “299 anys oprimint el 
poble català”. 

En aquest marc, van admetre 
que després de l’acte organitzat per 
Arran, COS (Coordinadora Obrera 
Sindical) i CUP, ells, juntament amb 
algunes persones més, van fer servir 
un sistema de politges per penjar 
de la façana de la casa ocupada 
una imatge del Rei Joan Carles de 
cap per avall. Segons explicaven, 
un d’ells -Jordi Nogué- va aguan-
tar el retrat, mentre l’altre -Guifré 
Peguera- li va tirar alcohol de cre-
mar, però cap dels dos va fer l’acció 
d’encendre’l. “Si ho hagués fet jo, 
ho diria, i ho faria de nou, però no 
vaig ser jo”, va reconèixer Nogué.

Una falta
La defensa, que ha anunciat que 
presentarà recurs, posava en dubte 
la versió de l’atestat dels Mossos que 
apunten que a l’acció hi van parti-
cipar directament només els dos 
acusats. Segons l’advocat dels dos 
estudiants, el fet que els acusats ad-
metin la seva participació en els fets 
denota més fi abilitat a la versió dels 
imputats que no pas a la dels Mos-
sos, que presenta buits importants. 

ACN

Per tot plegat, segons la defensa, 
els fets es poden considerar només 
una falta lleu d’alteració de l’ordre 
públic, perquè la protesta s’empara 
en la llibertat d’expressió i els drets 
fonamentals de llibertat ideològica 
i de pluralisme polític. 

“La Constitució espanyola no pro-
hibeix el seu qüestionament, i ella 
mateixa estableix els procediments 
per a la seva reforma”, apuntava la 
defensa, afegint que la crítica a la 
monarquia no és a la persona del rei 
Joan Carles. “Considerem que no 
hi ha una injúria, sinó una crítica a 
la institució”, defensava l’advocat 
defensor.

Una “ofensa” al representant de 
la “unitat d’Espanya”
Per contra, el fi scal Carlos Bautista 
demanava que se’ls condemnés com 
a autors de l’acció independentment 
del fet que hi participessin altres 
persones. “Estaven en una acció 
planifi cada encaminada fi nalment a 
cremar la imatge del rei amb inde-
pendència de si a un o a un altre li 
va tocar executar una part de l’acte”. 
També va apuntar que l’acte no va 
consistir en una protesta sinó en 
“fer una ofensa gratuïta i feridora” 
al Rei” per ser símbol de la unitat 
de la nació espanyola”. Un acte amb 
“escarni i vexació”, va dir, on es 
posa el retrat del monarca de “cap 
per avall” per “provocar la hilaritat” 
de tots els presents. 
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NOU RANGE ROVER SPORT

DE 0 A 4.300 METRES
SENSE TURBULÈNCIES
landrover.es

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

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

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

www.landroverbarcelona.com

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

www.landrovervalles.com
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Sin título-1   1 17/04/14   11:26



Fo
to

: F
EB

.E
S

2a època  núm.1349  Del 10 al 16 d’octubre de 2014  eltotesport.com

       PLATA DE LLEGENDA
Núria Martínez fa història amb la selecció 

estatal quedant subcampiona del món
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Martí Casas
El jugador del CH Mataró es 
troba a Portugal amb la selec-
ció estatal disputant l’Europeu 
sub-20 d’hoquei patins.

CNM La Sirena
Dimecres a Sabadell el CN Ma-
taró La Sirena iniciarà la seva 
10a temporada consecutiva a la 
màxima categoria estatal.

 AGENDA STAFF    EL TOT ESPORT

FOTÒGRAFA DEL TOT MATARÓ

ANNA ALUART

No tothom ho sap, però la costa mata-
ronina i rodalia és una zona molt maca 
per a la gent afi cionada al submarinis-
me. Aquí tenim la posidònia oceànica, 
una planta submarina que només es 
troba en el mar mediterrani. També 
trobem barres rocalloses just davant de 
Mataró, zones amb una gran densitat 
de vida i tot a pocs km de la costa de la 
nostra ciutat.

I el millor és que no trobem una 
massifi cació de submarinistes, com 
podem trobar a la costa brava o altres 
zones més turístiques, i això també fa 
que el fons marí de la costa de la ciutat 
estigui molt respectat i poc remogut 
pels submarinistes. El submarinisme 
és un esport que és molt agraït a l’hora 
de practicar la fotografi a. Estem poc 
acostumats al paisatge i fauna ma-
rins i això fa que les fotografi es siguin 
d’allò més curioses. A Mataró podem 
trobar diversos centres on fan cursos 
d’especialització de fotografi a subma-
rina i altres aspectes que poden ajudar 

a que gaudeixis d’aquest esport a la 
ciutat. Quan fem fotografi a subaquàti-
ca, si no tenim un equip professional 
i tenim una càmera compacta, encara 
que siguin de gamma alta, a 20 metres 
sota l’aigua tindrem difi cultats amb la 
llum i falta de contrast per poder fer un 
enfoc precís. 

D’altra banda, li hem de sumar la 
difi cultat d’estar quiet controlant la 
fl otabilitat per poder enquadrar i donar 
temps a la càmera a disparar, ja que les 
compactes no solen disparar a l’instant.

Una opció si vas amb aquest tipus 
de càmeres i sense fl aixos externs, és 
portar un petit lot submergible que et 
permeti trobar aquest punt de contrast 
per enfocar i disparar. És molt reco-
manable disparar en mode macro, la 
macrofotografi a en aquesta disciplina és 
molt agraïda. A menor distància amb el 
subjecte implica colors més vius i una 
presa més neta, ja que hi ha menys ai-
gua per mig i la llum dels fl aixos arriba 
al motiu fotografi at sense problema.  

La bellesa oculta del fons marí mataroní
    Mataró té un medi subaquàtic molt ric per explorar

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
DIVISIÓ D’HONOR MASCULINA. CN MATARÓ 

QUADIS - CANOE. Dissabte a les 12:45 hores al 
CN Mataró.

FUTBOL
SEGONA CATALANA. UD CIRERA - PREMIÀ 

ESPORTIU. Dissabte a les 16:30 hores al Camp 
Municipal de Cirera.

HANDBOL
1A ESTATAL.  JOVENTUT MATARÓ - STADIUM CA-

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

VOLEI
PRIMERA CATALANA  MASCULINA . CV MATARÓ 

- CV MANRESA. Dissabte a les 19:30 hores al 
Pavelló Euskadi.

FUTBOL
SEGONA CATALANA. CE MATARÓ - SAN JUAN 

MONTCADA. Diumenge a les 17 hores al Camp 
Municipal de Centenari.

BÀSQUET
COPA CATALUNYA MASCULINA . PLATGES MATARÓ 

- CESET. Diumenge a les 18:30 hores al Palau 
Josep Mora.

FORA

BÀSQUET
COPA CATALUNYA MASCULINA . CB ARGENTONA - 

BOET MATARÓ. Dissabte a les 18 hores al Pavelló 
Municipal d’Argentona.

WATERPOLO
DIVISIÓ D’HONOR FEMENINA. CN SABADELL - CN 

MATARÓ LA SIRENA. Dimecres a les 20:45 hores 
a la Piscina Can Llong de Sabadell.
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La jugadora mataronina Núria Martínez 
ha arribat al cim de la seva carrera en 
penjar-se, diumenge passat, la medalla 
de plata del Mundial de bàsquet que s’ha 
disputat a Turquia.

A la final disputada a Istambul, la 
selecció espanyola, com era força previ-
sible, va caure derrotada davant la dels 
Estats Units, però amb un marcador molt 
digne de 64-77, i després d’haver fet un 
campionat gairebé impecable fi ns a la 
fi nal sense que cap equip li pogués anotar 
més de 60 punts.

La Núria Martínez, que tornava a la 
selecció després d’uns anys d’absència i 

gràcies a la seva gran campanya a la lliga 
turca, que l’ha portat a ser fi txada pel 
campió d’Europa, el Galatasaray, de cara 
a la temporada vinent, com a premi a la 
seva llarga trajectòria, va poder disputar 
vuit minuts de la gran fi nal, no va poder 
anotar, però va capturar dos rebots i va 
donar una assistència.

Superen l’infern turc a “semis”
El dia abans selecció espanyola va plan-
tar-se a la gran fi nal després de derrotar 
a Istambul amb gran solvència a Turquia, 
l’amfi triona d’aquest mundial 2014, per 
66-56, fent una altra demostració de 
defensa, com en tots els altres partits del 
Mundial. A l’altra semifi nal Estats Units 
va superar Austràlia 82-70.

En aquest partit a jugadora mataro-
nina va jugar 10 minuts, no va anotat 
però va capturar dos rebots i va donar 
tres assistències. Les grans puntals de 
l’equip espanyol van ser Alba Torrens, 
Marta Xargay i Sancho Lyttle, que serà 
companya de la Núria la pròxima tempo-
rada al Galatasaray turc.

A quarts de fi nal el combinat estatal 
va superar amb solvència a la Xina per 
71-55, en un matx on la mataronina no 
va tenir gaire presència, i només va jugar 
quatre minuts. Abans, a la primera fase, 
Espanya havia superat Japó 74-50 sense 
que la Núria anotés, 83-56 Brasil amb 
8 punts de la mataronina i 67-43 a la 
República Txeca en un partit on Martínez 
va anotar tres punts.    

Núria Martínez es penja la medalla de plata 
del Mundial de bàsquet

BÀSQUET
MUNDIAL REDACCIÓ

La selecció espanyola va caure 
davant els Estats Units a la fi nal 
per un digne 64-77 

Els dos equips del CN Mataró Quadis 
debutaren el passat cap de setmana a la 
Superdivisió Estatal de tennis taula i ho 
van fer amb bons resultats, dos empats 
per part de l’equip masculí a terres 
madrilenyes i una victòria del femení a 
Sabadell.

Aquest dissabte al complex Joan Serra 
del CN Mataró, l’equip masculí rep el 
Priego a les 17 hores i el femení l’Avilés 
a la mateixa hora.  

A continuació us deixem els parcials:

S.S REYES- CNM QUADIS 3-3
JM Gómez - Joan Moregó 1-3
Carlos Franco - Xavier Peral 3-1
Adrian Morato - Grzegorz Adamiak 1-3
JM Gómez - Xavier Peral 3-1
Adrian Morato - Joan Moregó 2-3
Carlos Franco - Grzegorz Adamiak 3-0

EL ÀLAMO - CNM QUADIS 3-3
Zoran Savic - Joan Moregó 3-2
Pablo Lozano - Grzegorz Adamiak 0-3
Moisés Àlvarez - Xavier Peral 3-0
Zoran Savic - Grzegorz Adamiak 1-3
Moisés Àlvarez - Joan Moregó 1-3
Pablo Lozano - Xavier Peral 3-1

SABADELL - CNM QUADIS 1-4
Elena López - Gàlia Dvorak 0-3
Ivanka Atanasova - Paula Bueno 3-1
Sara Ballester - Svetlana Bakhtina 0-3
Ballester/ Weisz - Dvorak/Bakhtina 0-3
Ivanka Atanasova - Gàlia Dvorak 0-3

Bon inici a la 
Superdivisió de tennis 
taula

TENNIS TAULA
SUPERDIVISIÓ ESTATAL REDACCIÓ

portada ete 1349.indd   3 08/10/14   13:04



bàsquet 4esportel esport www.eltotesport.com

3A JORNADA 4 OCTUBRE

Ceset - Vic . . . . . . . . . . . . . . .78-68
Castellar - MASNOU . . . . . 60-80
Barberà - ARGENTONA . 52-51
BOET - Cerdanyola . . . . . . 91-66
Sant Cugat - Onyar . . . . . . 64-59
Artés - Granollers . . . . . . . . .89-79
Manresa - PLATGES . . . . . .54-57
Mollet - CN Sabadell . . . . . 94-81

CLASSIFICACIÓ. MASNOU, Mo-
llet, Barberà i Sant Cugat 6; 
BOET, Artés i Ceset 5; ARGEN-
TONA, PLATGES, Salle Manresa, 
Vic, Onyar i Cerdanyola 4; CN 
Sabadell, Granollers i Castellar 3.

4A JORNADA 11 OCTUBRE

PLATGES - Ceset
ARGENTONA - BOET

El Platges vol la primera
Diumenge a les 18:30 hores el 
Platges de Mataró buscarà la 
segona victòria de la temporada 
davant el Ceset de Girona, un 
equip que porta dues victòries. 
El Boet per la seva part jugarà 
dissabte a les 18 hores el der-
bi maresmenc a la pista de 
l’Argentona, un equip que no ha 
començat gaire bé.  

3A JORNADA 4 OCTUBRE

Lima Horta - Lleida . . . . . . 82-45
PLATGES - Sese . . . . . . . . 37-40
Gramenet - ARENYS . . . . 66-37
Cerdanyola - Reus . . . . . . . .70-43
Barna - Reus Ploms . . . . . .72-63

CLASSIFICACIÓ. Cerdanyola, 
Lima Horta i Gramenet 6; PLA-
TGES MATARÓ i Sese 5; Grup 
Barna i ARENYS 4; Reus Ploms, 
Lleida i Reus Deport 3.

4A JORNADA 11 OCTUBRE

Lleida - PLATGES
ARENYS - Cerdanyola

Diumenge a les 19 hores el fe-
mení del Platges juga a la pista 
del CB Lleida, un dels equips 
que encara no ha guanyat. 

Triomf sense pal·liatiusTriomf sense pal·liatiusTriomf sense pal·liatiusTriomf sense pal·liatius

Primera victòria del masculí del Platges

BOET. Carles Canals (15), Marc Rubio (10), Quim 
Franch (8), Sergi Homs (18), Marc Hermoso (14) 
cinc inicial; Guillem Fernandez (2), Marc Arnau (14), 
Jordi Navarro (4), Marc Forcada (2), Albert Llanos, 
Joan Carceller (4).                 

L’Auto Net&Oil Boet Mataró va aconseguir la 
segona victòria de la temporada després de 
vèncer a casa el CB Cerdanyola per un clar i 
91-66. Després d’aquest triomf els taronges 

COPA CATALUNYA MASCULINA

BÀSQUET    COPA CAT.

COPA CATALUNYA FEM

CRÒNICA REDACCIÓ

L’Auto Net&oil Boet Mataró 
aconsegueix la segona victòria de la 
temporada

s’instal·len a la part alta de la classifi cació i es 
refan de l’ensopegada inesperada de la jornada 
anterior a la pista de l’Onyar.

El conjunt mataroní va ser clarament millor 
en totes les facetes del joc i va guanyar amb 
molta comoditat. Per exemple l’equip mataroní 
va capturar 47 rebots, 22 més que el seu rival, 
mentre que els locals van fer 13 assistències, 
els del Vallès només en van fer 3. 

Sergi Homs màxim anotador taronja
Pel que fa a l’anotació, esmentar que Sergi 
Homs amb 18 punts va ser el màxim anotador 
del matx, tot i que ben recolzat pels seus com-
panys, ja que fi ns a quatre jugadors més del 
Boet van anotar més de deu punts.  

PLATGES. Nacho Ariño (8), David Romero (17), Ferran 
Tardio (10), Marc Coll (4), Jordi Serra cinc inicial; 
Sergi Puig, Sergi Ventura (4), Rafa Prats (4), Ibe Oji 
(6), Conrad Varela (4).

MARCADOR. 2-12, 17-28, 36-39, 54-57.

El sènior masculí del Platges de Mataró va 
aconseguir la primera victòria de la temporada, 

El Masnou és 
líder

Tres imbatuts

després de guanyar 54-57 a la pista de la Salle 
Manresa. Després d’una gran primera part del 
conjunt groc, que va va marxar al descans 
guanyant d’onze punts, a la els de casa van 
començar a anotar amb més facilitat, davant 
un Platges erràtic en el tir. 

En el darrer període la igualtat va ser màxi-
ma, i tot i l’empenta dels manresans, l’equip 
entrenat per Joan González va aguantar els 
cops del rival i va mantenir els tres punts 
d’avantatge que li van donar la primera victòria 
del curs.   

Triomf treballat de l’equip 
entrenat per Joan González 

SALLE    
MANRESA

PLATGES 
MATARÓ54 57

Derrota del femení
COPA CATALUNYA FEMENINA

PLATGES. Helena Esteve (2), Sandra López (3), Tere-
sa Gómez (2), Núria Talavera (3), Carolina del Santo 
(7) cinc inicial; Janita Badon (5), Katherine Madison 
(8), Laia Rubio, Laura Rovira (5), Monica Koisor (2).

MARCADOR. 11-10, 19-26, 32-31, 37-40. 

El femení del Platges va perdre el seu primer 
partit 37-40 davant el Sese. El partit va co-

mençar molt igualat sense que cap dels dos 
equips portés la iniciativa en el marcador. Peró 
després d’un primer quart igualat (11-10), en 
el segon període les barcelonines, amb un par-
cial de 8 a 16, van marxar al descans guanyant 
de 7 punts (19-26). A la segona part el Platges 
va reaccionar i amb un parcial de 13-5 en el 
tercer quart va capgirar el marcador (32-31). 
El més complicat s’havia aconseguit, però en 
el darrer quart el Platges va estar molt erràtic 
en el tir podent anotar només cinc punts, fet 
que va aprofi tar l’equip barceloní per donar 
l’estocada fi nal i emportar-se la victòria.    

El femení del Platges de Mataró 
perd el seu primer partit

PLATGES 
MATARÓ

CB              
SESE37 40

AUTO NET& 
OIL BOET

CB 
CERDANYOLA91 66
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BÀSQUET    COPA CAT.

COPA CATALUNYA FEM

Tres imbatuts

1A JORNADA 4 OCTUBRE

Poble Nou - CN MATARÓ . .6-13
Terrassa - Barceloneta . . . . . . 8-7
Navarra - Concepción . . . . . .12-5
Sabadell - Mediterrani . . . . . . . 6-9
Canoe - Catalunya . . . . . . . . .11-8
Sant Andreu-CN Barcelona 7-10

CLASSIFICACIÓ.  CN MATARÓ, 
Navarra, Canoe, CN Barcelona, 
Mediterrani, Terrassa 2; Barce-
loneta, Sabadell, Sant Andreu, 
Catalunya, Concepción i Poble 
Nou 0.

2A JORNADA 11 OCTUBRE

CN MATARÓ - Canoe (12:45 h)

Visita madrilenya
El dissabte el Quadis debuta a 
casa contra el Canoe, un equip 
que havia arribat a campió 
(1999 i 2000) però que ja fa 
temps que no guanya aquí. Les 
deu darreres visites han estat 
victòries locals (la temporada 
passada per 10-6), i la darrera 
vegada en que Canoe va pun-
tuar va ser fa 12 anys (5-5).

El “Medi” s’emporta el 
Trofeu La Sirena
El passat cap de setmana el CN 
Mataró la Sirena va disputar el 
darrer assaig de cara a la lliga, 
amb la disputa del Trofeu La 
Sirena, que comptava amb la 
presència del CE Mediterrani i 
de l’equip xinès del Tianjin, un 
dels equips més potents de la 
lliga del gran gegant asiàtic.
El CE Mediterrani es va em-
portar el trofeu, ja que va su-
perar l’equip xinès per 7-3 i 
7-4 el Centre Natació Mataró 
la Sirena.
El CNM La Sirena es va fer amb 
el segon lloc superant l’equip 
xinès per 8-7, destacant Alyssa 
Turza (4 gols) i Clara Cambray 
(3), i completant l’equip Carls-
son, Gragnolati, Aina Bonamu-
sa, Alba Bonamusa, Júlia Nieto, 
Júlia Soler, Zoila Quesada, Júlia 
Valera i Jennifer Lorente.  

Comencen amb molta forçaComencen amb molta força

CNMATARO QUADIS. Michal Diakonov, Víctor Roque, 
Àlex Codina (3), Marc Corbalán (2), Víctor Fernàndez, 
Edu Mínguez (3), Pol Barbena (1), Pau Bach (1), 
Mehdi Marzouki (1), Pere Estrany (1), Pau Schnizler 
(1), Pau Bernabé i Joan Muñoz.

PARCIALS. 2-2, 1-5, 1-4, 2-2.

El CNM Quadis va superar clarament el Poble 
Nou a la Sant Jordi de Barcelona i amb aquest 
resultat es converteix en el primer líder de la 
Divisió d’Honor masculina, després d’una pri-
mera jornada amb sorpreses com la derrota del 
campió, el Barceloneta, a la piscina del Terrassa, 

DIVISIÓ D’HONOR MASCULINA

WATERPOLO    
DIVISIÓ HONOR MASC

CRÒNICA REDACCIÓ

El Quadis va trencar el partit en un 
segon i tercer quarts perfectes

ARXIU

El Quadis és el 
primer líder

CN POBLE 
NOU

CN MATARÓ 
QUADIS6 13

Aquest cap de setmana s’inicia la lliga de la 
Divisió d’Honor femenina de waterpolo en la 
qual el CN Mataró La Sirena participarà per 
desena temporada consecutiva des del seu 
ascens aconseguit l’any 2005. D’aleshores 
ençà la trajectòria de l’equip ha anat millorant 
des del vuitè lloc (de deu equips) de la primera 
temporada, fi ns arribar a la segona plaça de 
les darreres temporades darrere l’intocable CN 
Sabadell, que ja acumula 12 títols, els quatre 
darrers consecutius, i ja ha superat el CE Medi-
terrani que en té 11 a les seves vitrines.

1A JORNADA 11 OCTUBRE

Mediterrani- Dos Hermanas
Terrassa- Concepción Madrid
Sant Andreu- Rubí
Zaragoza- Moscardó Madrid
Sabadell-CN MATARÓ (dia 15 a les 20:45 hores)

La plantilla de “sirenes”
Amy Carlson (Universitat de Hawai) i Jen-
nifer Lorente (Sant Andreu) porteres; Laura 
López (jugadora internacional, que torna del 
Moscardó), Ariana Gragnolati (Rapallo italià), 
Alba Bonamusa, Alysa Turza (nordamericana 
provinent del Niça), Júlia Valera, Clara Cambray, 
Ciara Gibson. Marta Bach,  Zoila Quesada, Aina 
Bonamusa, Ona Meseguer. A més, podrà dispo-
sar (quan vingui) de Roser Tarragó i també de les 
jugadores de la base Júlia Soler i Júlia Nieto.  

Participacions anteriors
2005-06 8è lloc
2006-07 8è lloc
2007-08 6è lloc
2008-09 4t lloc
2009-10 4t lloc
2010-11 2n lloc (al play-off perden a semis)
2011-12 2n lloc
2012-13 2n lloc
2013-14 2n lloc

la del CN Sant Andreu, recent campió de la 
Supercopa, a casa seva davant el CN Barcelona, 
i la del Sabadell, també a casa seva davant del 
Mediterrani. Sembla que aquesta temporada 
això promet grans emocions.

En el partit jugat a Barcelona, davant d’un 
rival que, tot i haver ascendit, té un potencial 
notable gràcies als reforços que ha aconseguit, 
el Centre Natació Mataró Quadis es va mostrar 
clarament superior al seu rival. Després d’un 
primer quart igualat (2-2), va mantenir el seu 
nivell defensiu, tot i el risc d’acumular exclu-
sions (fi ns a 16), amb Eski esplèndid sota pals, 
però a més el va millorar notablement en atac, 
en dos quarts esplèndids on amb un parcial 
global de 2-9 va decidit el matx. En el darrer 
quart els locals van tornar a empatar a 2, però 
ja no tenien res a fer.  

Comença la Divisió d’Honor Femenina 
WATERPOLO
DIVISIÓ D’HONOR FEMENINA REDACCIÓ

El Centre Natació Mataró La Sirena 
hi participarà per desena vegada 
consecutiva

portada ete 1349.indd   5 08/10/14   13:04



futbol 6esportel esport www.eltotesport.com

5A JORNADA (4 OCTUBRE)
S.J. Montcada-UD CIRERA . 0-2
Lloreda - CE MATARÓ . . . . . . 3-3
Equipo Ja - Carmelo . . . . . . . . 2-2
Ripollet - Canyelles . . . . . . . . . 3-1
Llefi à - Catalònia . . . . . . . . . . . 4-0
Singuerlín - Sarrià  . . . . . . . . . . 4-1
SANT POL - D.Batlló . . . . . . . 1-1
Guineueta - Ol.Can Fatjó . . . . 2-2
PREMIA MAR - Catalana  . . . 3-1

CLASSIFICACIÓ. Ripollet 12; CE 
MATARÓ i Olímpic Can Fatjó 
11; PREMIA MAR, Guineueta 9; 
Llefi à i CIRERA 8;  SANT POL, 
Singuerlín 7, Canyelles, Sarrià,  
SJ Montcada, Lloreda 6; Cata-
lònia 4; Equipo Ja 3; Carmelo 
i Dinàmic Batlló 2, Catalana, 1.

6A JORNADA (12 OCTUBRE)
CIRERA - Premià (DIS 16:30) 
MATARÓ - Sant Joan (DIU 17h)

Primer derbi comarcal
El dissabte arriba el primer 
derbi comarcal dels dotze que hi 
haurà aquesta temporada. Serà 
al camp del Cirera, on reben el 
Premià de Mar que la tempo-
rada passada es va aconseguir 
emportar el triomf per 0-1.
Per la seva part el CE Mataró el 
diumenge rep el San Juan de 
Montcada que ha caigut aquí 
les dues darreres temporades 
per 2-1 i 3-0, i que ve de perdre 
a casa seva davant el Cirera, 
però atenció perquè això també 
li havia passat a l’Equipo Ja.  

Empaten in-extremis Empaten in-extremis 

El Cirera continua invicte fora de casa 

CE MATARO EF.  Pol Andiñach, Willy, Antonio (Hèctor 
Urbano 79’), Koke (Marc Aranyó 79’), Isma Aguilar, 
Parri (Sergi Sànchez 46’), Fiti, Cristian, Bustos (Dídac 
Bancells 69’), Landi (Lluís 36’) i Uri Martínez.

GOLS. 12’ Lombardo (1-0); 16’ LANDI (1-1); 24’ Vi-
cente (2-1); 32’ Lombardo (3-1); 82’ URI MARTÍNEZ 
(3-2); 89’ URBANO (3-3).

El CE Mataró va haver de fer una demostració 
de caràcter per mantenir la seva imbatibilitat, 
en el partit jugat al camp del Lloreda, ja que 
va remuntar el 3-1 advers del descans que es 
mantenia quan faltaven cinc minuts per acabar 
el partit, però que no li serveix per mantenir el 

SEGONA CATALANA

FUTBOL    
SEGONA CATALANA

CRÒNICA REDACCIO

Aquesta vegada va ser l’equip groc-
i-negre el que va empatar en temps 
afegit remuntant un 3-1 advers 

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

lideratge que passa a mans del Ripollet. 
L’equip local va sortir en tromba, demos-

trant, com ja havia fet al camp del Cirera la 
setmana anterior, un bon nivell ofensiu, i va 
marcar molt aviat, però de seguida Landi va 
empatar i el matx va continuar obert. Però 
abans de la mitja hora el Mataró es va quedar 
amb deu per expulsió de Willy i també va 
perdre Landi per lesió, i el Lloreda va aprofi tar 
tot això per marcar dos gols abans d’arribar 
descans.

A la represa el Mataró ho intentava, tot i 
jugar amb deu, però els locals no tenien massa 
problema per mantenir l’avantatge, fi ns que 
quan faltaven vint minuts, també es van quedar 
amb un menys, i a partir d’aquí el Mataró es va 
llançar a l’atac i primer Uri i després, ja sobre 
el temps reglamentari, Hèctor Urbano, que 
debutava, van aconseguir marcar donant així 
un puntet, molt valuós, això sí, al seu equip.   

UD CIRERA. Carrión, Isaac, Miguel Fernàndez Óscar 
Castillo, Rafael Auñón, Remo, Albert Sànchez, 
Augusto Campos (Albert Rubio 65’), Ibu Baldeh 
(Sergi Andrada 55’), Aleix Tarrés “Peque” (Modibo 
Sisoko 84’) i Cristian Romero (Demba Traoré 70’).

GOLS. 31’ ALEIX TARRÉS “PEQUE” (0-1); 87’ 
DEMBA TRAORÉ (0-2).

La UD Cirera va demostrar novament el seu 
potencial i la seva efi càcia quan juga fora de 
casa, obtenint la segona victòria lluny del seu 
terreny, en derrotar per 0-2 el San Juan de 
Montcada, un equip que fa una setmana va 
derrotar el Premià de Mar.

Va ser un partit molt competit, sobre un 
terreny de joc de reduïdes dimensions i on la 
pilota anava ràpidament d’una àrea a l’altra i 
creant-se força situacions de perill. El Cirera, 
amb un gran treball defensiu, es va fer amb 
els tres punts gràcies a un gol d’Aleix Tarrés 

El Ripollet, nou 
líder solitari

“Peque” a la mitja hora de la primera part, 
amb un gran xut des de fora de l’àrea, i després 
amb un de Demba quan el temps ja s’estava 
acabant, aprofi tant una assistència d’Albertito 
i superant la sortida del porter amb una rema-
tada ajustada al pal, i que va signifi car el gol 
de la tranquil·litat quan els locals amenaçaven 
amb l’empat. Per a tots dos jugadors va ser el 
seu tercer gol de la temporada en cinc partits, 
cosa que no està gens malament.  

CF    
LLOREDA

CE      
MATARO3 3

SAN JUAN 
MONTCADA

UD CIRERA0 2

FUTBOL    
1A ESTATAL JUVENIL

Prat - CE MATARO . . . . . . . . 2-0
El Mataró continua sense 
guanyar i és a la cua. Demà 
buscarà el primer triomf a casa 
davant el Cornellà B (17:30 h).
Altres resultats
Pref. juvenil: CEM B - Olot 1-1. 
Cadet (Div.Honor): CEM - 
Damm 2-1. Primera victòria de 
l’equip cadet a Divisió d’Honor.
Infantil (Pref.): Argentona - CEM 
0-3.  

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

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

LA MADERA
NO SIEMPRE
ES LO
QUE PARECE...

EN 
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TODO EN SUELOS
IMITACIÓN MADERA

MÁS MODELOS Y COLORES EN
NUESTRAS TIENDAS

VISÍTENOS

25,50 €/m2

16,45€/m2

PORCELÁNICO
BALOK 
20X120

PORCELÁNICO
FOREST 
30X85

7,36€/m2

GRES
CONFORT 
33,2X66,4

15,62 €/m2

PORCELÁNICO
BERCY 
23,3X68,1
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JUVENTUS. Enric, Torres, Carles, Valentí, Marc 
Fernàndez, Roger, Biasi (Vicedo 76’), Joaquin, 
Palau (Renato 84’), Oriol Puig, Cucurell 
(Penco 59’)..

MATARONESA. Pedro, Facia (Said 59’), Nava-
rro, Palanco, Simon, Othman, Carlos, Soufi ane, 
Mosquera (Kiko 46’), Manolo, Joel, Omar, 
Miguel y Zaka.

El Juventus va aconseguir el primer punt 
de la temporada, després d’empatar en 
el derbi mataroní de Tercera Catalana, 
davant la Mataronesa. Els visitants es 
van avançar primer, però els verds van 
empatar per sumar un punt que els treu 
de la zona de descens.

El partit va començar amb un Juventus 
que es defensava a camp propi i que 
renunciava a la pilota. La Mataronesa 
dominava la pilota arribant amb cert pe-
rill a la porteria local. Fruit de la pressió 
visitant, Palanco aconseguia el 0-1 al 
minut 5’ de joc. L’alegria visitant no va 
durar molt, ja que en el minut 16’ Marc 
Fernández feia l’empat en rematar una 
falta lateral.

A la segona part el plantejament local 
no va canviar, mentre que els visitants ho 
intentaven una vegada i una altra. Però 
el gol no va arribar, la gran actuació del 
porter verd Enric i els pals van evitar el 
triomf de la mataronesa.  

Jornada 5
Arenys Mar - Bufalà  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1
LLÀNTIA - Cabrera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-0
Pineda - Empenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1
JUVENTUS-MATARONESA. . . . . . . . . . . . 1-1
LIVERPOOL - Tiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-1
Llavaneres - Turó Peira . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2
Cabrils - Poble Nou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-1
Gramenet B - Alella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0-3
Premià Dalt - Argentona . . . . . . . . . . . . . . . 3-5

CLASSIFICACIÓ. Alella 15; MATARONESA 
13; Arenys de Mar 11; Cabrils i Bufalà 10; 
LIVERPOOL, Argentona i LLÀNTIA 9; Pine-
da, Llavaneres i Turó Peira 8; Poble Nou 6; 
Cabrera i Empenta 4; JUVENTUS, Gramenet 
B i Tiana 1; Premià Dalt 0. 

El conjunt verd suma el primer 
punt de la temporada i la 
Mataronesa deixa de ser líder 

AC   
JUVENTUS

UD MATA- 
RONESA1 1

Juventus i Mataronesa 
empaten el derbi de 
Tercera Catalana

FUTBOL
TERCERA CATALANA REDACCIÓ

Liverpool i Llàntia van guanyar els seus 
partits i s’enfi len fi ns a la zona alta. El 
Juventus surt dels llocs de descens i la 
Mataronesa ara és segona. 

QUARTA CATALANA
Primera derrota del Rocafonda que ara 
ocupa el 5è lloc. El Vilassar B és líder.   

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

CLASSIFICACIÓ. Vilassar Dalt B 9; Susannenc 
i Sant Pol 7; Santvicentí i ROCAFONDA 6; 
Canet, MOLINOS, ATHLETIC i Arenys de Mar 
B 4; SALESIANS, Masnou AT B i ILURO 3; 
JUVESPORT 2; VALLDEMIA i PLA D’EN 
BOET 1; Llavaneres B 0.

DANIEL FERRER
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3A JORNADA 4 OCTUBRE

Gavà - Sant Cugat . . . . . . . 24-27
Sarrià - OAR Gràcia . . . . . . 30-26
Vendrell - S.Martí Adr. . . . . 29-31
Palautordera-J.MATARÓ . 29-21 
Dominicos - Montcada . . . 24-30
Esplugues - S.Quirze . . . . . 34-32
Stàdium - Granollers B . . . 25-30
Sesrovires - S.Joan Despí 29-32
CLASSIFICACIÓ. S. Martí Adria-

nenc, Sarrià, Montcada, Sant 
Joan Despí 4; JOVENTUT MA-
TARÓ, OAR Gràcia, Granollers 
B, Sant Cugat, Palautordera 4; 
Dominicos Zaragoza, Esplugues, 
Sesrovires, 2; Gavà, Stàdium Ca-
sab., S. Quirze, Vendrell 0.

4A JORNADA 11 OCTUBRE

JOVENTUT - Stàdium (18 h)
Rival nou
El Joventut rep un dels dos 
equips aragonesos del grup. És 
l’Stàdium Casablanca que mai 
havia visitat la nostra ciutat. 

1A JORNADA 4 OCTUBRE

S.J.Despí - Granollers B . . 23-29
J. MATARÓ - Canovelles . 23-31
S.Vicenç - Ascó . . . . . . . . . . 23-27
Vilanova C. - Vilamajor  . . . 19-23
Sesrovires-OAR Gràcia B 27-16
Molins - S.Quirze  . . . . . . . . 13-33
CLASSIFICACIÓ. S. Quirze, Ses-

rovires, Canovelles, Granollers 
B, Ascó, Vilamajor, 2;  Gavà, 
Vilanova, S.Vicenç, SJ Despí, 
JH MATARÓ, OAR Gràcia B i 
Molins 0.

2A JORNADA 11 OCTUBRE

OAR Gràcia B - JOVENTUT MAT.

Cadet i infantil a Lliga
El cadet va superar el Gavà per 
un global de 54-31 i l’infantil va 
superar el S.Llorenç/Sant Feliu 
per un global de 51-42. Tots dos 
equips jugaran a Lliga Catalana.

ALTRES RESULTATS
2a Cat. M.: Montgrí- JHM B 
25-28; 3a Cat. Pref.: JHM C- 
Castelldefels 30-24. 

Derrota a casa per començarDerrota a casa per començar

El “Palau” va ser inexpugnable

JOVENTUT MATARÓ. Saray Romero (1), Isa Latorre 
(5, 3 de p.)), Lorena Fernàndez (5), Alba (3), Cristina 
Pi (2), Marta Sànchez (2 de p.), Cristina Moreno (1), 
Irene Hernàndez, Dana Torres (2), Cristina Arteaga, 
Laura Gallego (1), Berni, Judith Pérez (1).

L’equip femení del Joventut Mataró va començar 
la Lliga Catalana amb derrota davant un equip 

JOVENTUT MATARÓ. Oriol Mas i Alberto Ruiz porters; 
Marc Martínez (3), Bernat Muñoz (5), Roc Segarra (1), 
Toni Busquets (1), Oriol Vaqué (2), Berenguer Chiva 
(1), Àlex Bosch (1), Guillem Fàbregas (3), Bernat 
Bonamusa (2), Jan Bonamusa (1), Marc Castilla, 
Dani Aguilera (1).

PARCIALS. 1-2, 3-3, 7-5, 12-7, 13-8, 15-10 descans; 
17-12, 21-14, 22-15, 24-18, 26-18, 29-21.

El Joventut Mataró va patir la primera derrota 
de la temporada a la pista del Palautordera, 
davant un equip que jugava el seu primer partit 
a camp propi i va donar la primera satisfacció a 

LLIGA CATALANA FEMENINA

                          1A ESTATAL MASCULINA

HANDBOL    
1A DIV. ESTATAL MASC.

HANDBOL   
LLIGA CATALANA FEM.

CRÒNICA REDACCIO

recent pujat a la categoria i que va ser supe-
rior i a més va aprofi tar-se de l’absència de 
la portera Laia Argelic que va obligar a situar 
sota pals a jugadores habituals de pista.

El partit va començar bé pels interessos 
mataronins (13-10 als 20’), però un parcial 
de 0-5 va posar per davant les vallesanes, 
que al descans guanyaven 15-17 i que ja 
no abandonarien el domini del marcador  
davant un atac local bloquejat i que només 
va anotar dos gols fi ns el 17-28 del minut 
20 de la represa, moment en el qual el matx 
ja va quedar decidit.   

la seva sorollosa afi ció. El bon inici de lliga 
del Joventut, amb una de les millors defenses 
del campionat, feia pensar en la possibilitat 
de la primera victòria a aquella pista, i a més 
l’inici de partit també va col·laborar a aquesta 
impressió, ja que el Joventut dominava 4-5 
poc després de superar els deu minuts. 

Però a partir d’aquí la defensa local es va 
convertir en una muralla i en els deu minuts 
següents el marcador va passar a un 13-7 que 
ja posava les coses molt difícils. Al descans 
la diferència encara era de cinc gols (15-10). 
I a la represa el Joventut ja no es va tornar a 
trobar còmode i la diferència mai va minvar i 
al fi nal va pujar fi ns als vuit gols.  

En queden 
quatre a dalt

S.Quirze a davant

JOVENTUT 
MATARÓ

HANDBOL 
CANOVELLES 23 31

PALAU- 
TORDERA

JOVENTUT 
MATARÓ29 21

L’equip mataroní quasi mai va 
tenir opcions de victòria

L’equip mataroní no va poder amb un 
recent ascendit molt reforçat

Primera victòria a la lliga del CV Mataró

El sènior A masculí del CV Mataró va aconseguir 
la primera victòria de la temporada després de 
guanyar 1 a 3 a la pista del Get Blume Voleibol.  
Els locals es van emportar el primer set 19-25, 
però el conjunt mataroní va reacionar i es va 

GET BLUME 
VOLEIBOL

CLUB VOLEI 
MATARÓ1 3

VOLEI
LLIGA CATALANA REDACCIO

emportar els tres següents parcials amb un 
gran treball defensiu (21-25, 18-25, 12-25).

Després de dues jornades de lliga el CV Mata-
ró té tres punts i és cinquè del grup B de 1a 
Catalana.  Aquest dissabte a les 19:30 hores 
el conjunt mataroní rep la visita del Manresa. 

El sènior femení que milita a Segona 
Catalana va perdre 3-0 a Gavà i després de 
dues jornades és sisè amb 3 punts.   
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Victòria contundent del Futsal 
Aliança Mataró que continua invicte

FUTBOL SALA
TERCERA DIVISIÓ ESTATAL REDACCIÓ

FUTSAL. Sergio Murillo, Abdyck Gomez, Josep 
Requena (1), Marc Caballeria (1), Miki Rodrí-
guez (1), Paquito Pares (1), Musta Ceesay, 
Cristian Sevilla, Eric Izquierdo (1), Carlos 
Villarin (1), Cristian Villarin, Marcel Catà (1).

Gran inici de temporada del sènior 
masculí del Futsal Aliança Mataró que 
aquesta setmana va derrotar a casa 7-2 
el Montsant. Després de tres jornades de 
lliga, els mataronins encara no coneixen 
la derrota i són tercers amb 7 punts.

Els mataronins estan en un gran 
moment de forma i al minut 5’ de joc ja 
guanyaven 2-0 gràcies als gols de Marcel 
Catà i Josep Requena. Carlos Villarin va 
fer el tercer i Marc Caballeria el quart, 

els visitants van escurçar diferències i 
Eric Izquierdo va posar terra de per mig 
fent el 5-1.  A les acaballes del matx, els 
barcelonins van sortir a jugar amb porter 
jugador, però el Mataró va tapar molt bé 
els espais i fi ns i tot va aconseguir dos 
gols més, el primer del porter Paquito 
Parés i segon obra de Miki Rodríguez. 

Dissabte ales 18:45 hores  els mataro-
nins tenen una sortida molt complicada 
a Vilassar de Mar on s’enfrontaran a un 
dels equips més forts de la categoria.  

 
CLASSIFICACIÓ. Barceloneta i Cerdanyola 

9; Futsal Aliança i Lloret 7; Parets 5; Arenys 
de Munt, Vilassar de Mar, Lliçà d’Amunt i 
Ràpid Santa Coloma 4; Sagarra i Montsant 
3; Pineda i Sant Joan de Vilassar 2; Ripollet 
B i Manlleu 1; Racing Pineda 0. 

FUTSAL 
ALIANÇA

FS 
MONTSANT7 2

Cinc medalles del CD 
Tonbal en el Campionat 
d’Espanya de tècnica

TAEKWONDO
CAMPIONAT D’ESPANYA REDACCIÓ

Fa dues setmanes el CD Tonbal va partici-
par al Campiona d’Espanya de Tècnica de 
Taekwondo que es va celebrar a Alacant. 
El gimnàs mataroní va viatjar amb una 
delegació de 14 membres, la més gran 
que ha portat mai a un Estatal. 

El CD Tonbal va aconseguir cinc me-
dalles, el bronze d’Alvaro Requena en 
categoria benjamí, la plata d’Hèctor Poza 
en categoria infantil, la plata  aconsegui-
da per Marta Calzada i Hèctor Poza en 
categoria cadet i els ors d’Hèctor Poza, 
que es va penjar tres medalles a la cita, 
en categoria cadet i l’or del mestre Toni 
Moreno en categoria Màster-1. Després 
d’aquest campionat estatal aconseguit 
per Toni Moreno, el mataroní participarà a 
fi nals de mes en el Mundial de Mèxic.   
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Bons resultats dels triatletes del CN 
Mataró a l’Ironman de Barcelona

TRIATLÓ
IRONMAN BARCELONA REDACCIÓ

Diumenge passat després que caigués 
un fort aiguat, es va celebrar l’Ironman 
de Barcelona que agafa el relleu de la 
Challenge Costa Maresme que s’havia 
disputat en cinc edicions.

La pluja va fer que la prova comencés 
amb mitja hora de retard i va complicar 
una mica més la participació dels 2.800 
triatletes de la prova que van haver de 
nedar 3.800 metres, fer 180 km de 
bicicleta i córrer una marató. 

El CN Mataró va estar present a la pro-
va amb set triatletes, sent el més destacat 
Ignasi de la Rosa que va acabar 68è amb 
un temps de 9:03:30, temps que li va 
servir per quedar 4t del seu grup d’edat, 
una llàstima, ja que els tres primers 
tenien bitllet per disputar el Campionat 

del Món de l’especialitat a Hawaii. Bon 
paper també el que va fer Marc Rovira 
quedat 259è a la general i 51è del seu 
grup d’edat amb un temps de 9:40:30, 
rebaixant amb més de 20 minuts la seva 
marca personal.

També van participar Victor Andrés que 
va acabar en el lloc 1.060 de la general 
i 234è del seu grup d’edat (11:18:21), 
Alejandro de Larrechea 1.531è a la gene-
ral i 305è del seu grup d’edat (12:24:26) 
i Marc Mazzei 1.582è a la general i 125è 
del seu grup d’edat (12:27:30).

Menció especial hem de fer pels dos 
triatletes més veterans del CN Mataró 
Toni Floriach (13:5:39) i Antonio Serrano 
(13:59:10) que tot i arrossegar lesions 
van acabar la prova.  

IGNASI DE LA ROSA ANTONIO SERRANO

El femení del CH Mataró perd per la 
mínima davant el campió de l’Ok Lliga 

HOQUEI PATINS
COPA PENEDÈS REDACCIÓ

Segon partit del Club Hoquei Mataró 
femení a la Copa Esportspenedès.cat, en 
el que van plantar cara al campió de l’OK 
Lliga de l’any passat, el Club Patí Voltre-
gà. En una primera meitat molt igualada, 
Ona Castellví va aconseguir marcar a 
tres minuts pel descans, avançant a les 
mataronines.

Les locals van sortir a la represa amb 
ganes de remuntar el partit, i ben aviat 
van aconseguir igualar el marcador. Les 
noies d’Oriol Feliu no es van rendir i van 
seguir buscant el gol de la victòria, però 
quan faltaven deu minuts pel final el 
Voltregà va fer el 2-1.  

VAN JUGAR. Ariadna Escalas (portera), Xantal 
Piqué, Ona Castellví, Carla Fontdeglòria, 
Marta Soler, Júlia Canal, Clara Ràfols i 
Andrea Parra.

Partits ajornats d’OK Lliga
El primer equip masculí va ajornar dos 
partits d’OK Lliga –el que s’havia de jugar 
el cap de setmana passat contra el Vic i 
el que s’havia de jugar aquest dissabte 
la pista del Noia– per la participació de 
Martí Casas en l’europeu amb la selec-
ció espanyola, juntament també amb 
jugadors del Vic. El partit amb el Vic es 
jugarà el dimarts 4 de novembre, i el del 
Noia el dimarts 21 d’octubre.  

Jordi Garriga 13è 
classifi cat del Mundial 
de billar a la banda

BILLAR
MUNDIAL REDACCIÓ

La setmana passada Jordi Garriga, del 
Club Billar Mataró, va participar en el 
Mundial de billar a la banda disputat 
a França. Tot i no perdre la cara en cap 
moment, Garriga es va veure superat 
pels seus rivals en els 3 partits de la fase 
de grups, quedant eliminat en primera 
ronda. Tot i això, el jugador de Mataró en 
cada matx va fer almenys una bona tacada 
que li va permetre quedar 13è classifi cat 
dels 16 participants

En declaracions del propi jugador, 
“l’experiència ha estat molt positiva, he 
estat entre els millors i ja és un orgull. 
Sens dubte m’hauria agradat aconseguir 
un resultat millor, però no estic descon-
tent del tot. Espero tornar l’any vinent i 
tenir l’oportunitat de fer millor paper“.  
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L’àbac Soroban: és un instrument 
de càlcul amb el que es poden rea-
lizar diferents tipus d’operacions 
matemàtiques: 
Anzan (càlcul mental): consisteix a 
recórrer a la visualització de l’àbac 
per fer els càlculs, sense necessitat 
de manipulació. 
Brain Gym®: sistema pedagògic ba-
sat en el moviment, amb la fi nalitat 
de millorar habilitats motrius, coor-
dinació física, equilibri i atenció. 
És també una forma divertida de 
començar, d’alliberar stress i pre-
parar el cervell per a l’aprenentatge;
 i Jocs educatius: Comptem amb més 
de 20 jocs per millorar l’estimulació.

Quines capacitats es desenvolupen 
i milloren amb el mètode Nenoos?
Els benefi cis de l’àbac i el Brain 
Gym® són acumulatius, ambdós tre-
ballen els dos hemisferis cerebrals, 
el dret i l’esquerre, afavorint així el 
desenvolupament cerebral complet 
i millorant el procés d’aprenentatge.
S’aconsegueixen millores en el 

Què és el mètode Nenoos? 
Nenoos és un mètode de desenvo-
lupament cognitiu, que té com a 
objectiu ajudar els escolars a des-
envolupar la intel·ligència, amb 
l’Àbac Soroban (àbac japonès) i el 
Brain Gym®. Gràcies a la fi losofi a 
NENOOS d’aprendre jugant, els 
alumnes es diverteixen a la vegada 
que aprenen, incrementant el seu 
rendiment acadèmic, fent front al 
fracàs escolar i maximitzant les se-
ves possibilitats d’èxit futur. 

Quins instruments utilitza el mèto-
de Nenoos? 
A les classes Nenoos utilitzem dife-
rents instruments per aconseguir els 
nostres objectius: 

processament de la informació, 
la resolució de problemes, la con-
centració, l’atenció i l’escolta, 
la memòria, la velocitat lectora i 
auditiva, la capacitat analítica, 
la motricitat, la lecto-escriptura, 
fomenta la creativitat i a més des-
envolupa la confi ança en un mateix 
i promou el joc i l’alegria per apren-
dre.

On s’imparteix Nenoos? 
A partir d’aquest mes d’octubre, 
Nenoos s’implanta a Mataró, obrim 
Aula Nenoos a l’espai Nans i Gegants 
de Mataró (c. Nou de les Caputxines, 
16) i us convidem a assistir als ta-
llers gratuïts per conèixer el mètode 
i els seus benefi cis. 
A més, NENOOS s’ofereix com 
a activitat extraescolar a les es-
coles públiques, concertades i 
privades del Maresme, per continuar 
desenvolupant un mètode que ja 
funciona a altres centres de Cata-
lunya i Espanya. Ja no hi ha excusa 
per aprendre de forma divertida! 

Un mètode educatiu 
innovador per desenvolupar 
la intel·ligència de forma 
divertida i efi caç, adreçat a 
nens i nenes de 3 a 14 anys  
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Quina va ser l’última pel·lícula 
de David Fincher abans de 
‘Perdida’?

Pregunta de la setmana:

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

Resposta del núm. 1642
‘Oprah Winfrey’

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

Guanyadors 
Alicia Cobo Peña,
Carme Solé Brachs.

Passola: “L’endemà toca un tema molt 
transversal i que interessa a molta gent”‘

Isona Passola és un dels noms de 
referència del cinema català. Com 
a productora, Isona Passola ha im-
pulsat pel·lícules com la premiada 
‘Pa Negre’. Com a directora, ha fi r-
mat el documental “L’Endemà”, un 
fi lm que analitza la viabilitat d’una 
Catalunya independent.

L’ha sorprès l’èxit de “L’Endemà”?
Vam començar amb una campanya 
de micro-mecenatge on van parti-
cipar 8.163 mecenes, així que ja 
ens imaginàvem que el documental 
tindria repercussió. Tanta, però, no 
me l’esperava. ‘L’endemà’ toca un 
tema molt transversal i que interessa 
a molta gent.

Quin és el seu punt de vista sobre el 
tema que retrata a “L’endemà”?

CINEMA
NOTICIA AMIC

UNA SECCIÓ 
PATROCINADA PER

 Més cinema a: www.totmataro.cat

Concurs de Cine
2 entrades dobles

cinemescinemes NÚM. 1644
DEL 10 AL 16 D’OCTUBRE DE 2014 

El documental explica com podria 
ser Catalunya si fos un país indepen-
dent. Respon a la pregunta que es fa 
molta gent: si fóssim independents, 
ens aniria millor? La tesi del fi lm és 
que sí, indubtablement, perquè pit-
jor que ara ja no podem estar.

I com serà el cinema català l’endemà? 
La cultura ha d’ocupar un lloc més 
destacat en la centralitat política. 
Avui tenim un 1% del pressupost de 
la Generalitat, la xifra més baixa de 
l’Europa occidental. Com a mínim 
l’hem de doblar. El cinema és l’eina 
més poderosa que té un estat per 
mostrar-se al món i alhora explicar-
se a si mateix, calculo que en una 
Catalunya independent arribaríem al 
mateix nivell d’ajudes que a països 
europeus similars.
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Les estrenes
Perdida

El dia del seu aniversari de casats, 
Nick informa que la seva dona Amy 
ha desaparegut. Aviat la pressió de 
la policia i els mitjans fa que el retrat 
de felicitat domèstica que ofereix ell 
trontolli. Tothom comença a pregun-
tar-se si ha matat la seva dona. .
Direcció: David Fincher
Intèrprets: Ben Affleck, Rosamund 
Pike, Neil Patrick Harris.
145min

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.

Annabelle

Un home regala a la seva dona 
embarassada, una inusual nina an-
tiga amb un vestit de núvia blanc. 
L’alegria de la parella no dura gaire, 
ja que una nit, membres d’una sec-
ta satànica, invadeixen casa seva i 
alliberen una entitat de gran maldat.
Direcció: John R.Leonetti
Intèrprets: Annabelle Wallis, Ward 
Horton, Alfre Woodard.
98min

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

Así nos va

Un agent immobiliari es veu obligat 
a demanar ajuda a la seva veïna 
quan, de cop, un fill a qui feia anys 
que no veia, es presenta a casa per-
què es faci càrrec d’una néta que 
desconeixia.
Direcció: Rob Reiner
Intèrprets: Michael Douglas, Diane 
Keaton, Sterling Jerins
94min

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

http://www.totmataro.cat/oci/cinemes
http://www.youtube.com/embed/UXyP5leMzf8
www.youtube.com/embed/TEH4G2Qsk2U
http://www.youtube.com/embed/W10rP_uvh-c
www.youtube.com/embed/jAOX2ccm3TY
https://www.youtube.com/embed/GErVX6VnJ2o
www.youtube.com/embed/8kmLHwKH31M


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

Tlf. 609 301 320                            
Solidària contra la crisi

horòscopshoròscops www.totmataro.cat/horoscop

Horòscop per Centre Parapsicològic Acuario

ARIES (21/3 al 20/4)

La teva parella estarà molt 
sol·lícita amb tu, si ho accep-
tes amorosament tindràs una 
setmana formidable. Treball: no 
t’entossudeixis en la teva forma 
d’organitzar, altres idees també 
poden ser bones, aprèn a escoltar.

TAURE (21/4 al 21/5)

Bon moment per començar un 
idil·li, pensaràs molt en el que 
desitges. La refl exió serà profi to-
sa. Treball: acabaràs desbordada 
per les tasques imprevistes, però 
solucionaràs els problemes si no 
perds els nervis.

BESSONS (22/5 al 21/6)

Una persona que no veus des de 
fa temps et farà reviure situacions 
que et van deixar petjada. Treball: 
no hi ha problema que no puguis 
solucionar, estàs aconseguint 
propòsits que creies impossibles. 
Et sentiràs molt bé.

CRANC (22/6 al 23/7)

Hi ha moments en que les teves 
emocions es desborden i no saps 
com controlar-les. L’amor calma 
el teu cor. Treball: necessites la 
via que et permeti expandir el teu 
potencial. Saps el que desitges, 
vés a buscar-ho.

LLEÓ (24/7 al 23/8)

Si estimes a algú, li dónes suport 
quan et necessita, però si no 
t’importa passes, algú et dema-
narà ajuda, valora-ho. Treball: 
organitza’t per reservar-te mo-
ments de desconnexió. Clients i 
caps notaran un millor rendiment.

VERGE (24/8 al 23/9)

La raó sol eclipsar-se davant el 
cor, però ajuda a mantenir la 
coherència. Hauràs d’ajudar a 
algú. Treball: quan sorgeix la 
crítica, alguna cosa cal resoldre, 
però ara és millor escoltar i callar, 
pots empitjorar-ho.

BALANÇA (24/9 al 23/10)

El que creies consolidat pot 
generar-te dubtes. Aquestes 
contradiccions són passatgeres. 
No prenguis decisions ara. Tre-
ball: sentir que tot funciona és 
gratifi cant. Ara et toca continuar 
aconseguint els teus propòsits.

ESCORPÍ (24/10 al 22/11)

El teu propòsit ha de ser superar-te 
cada dia i seguir enamorada de la 
vida, descobrir coses meravello-
ses que renovin les teves ànsies 
d’estimar. Treball: pregunta’t, si 
estàs limitant el teu potencial, 
atreveix-te al desconegut.

SAGITARI (23/11 al 21/12)

Estàs callant el que sents per no 
ferir, sigues autèntic, no ocultis 
els teus sentiments. Treball: deixa 
clara la teva postura, però quan 
vegis problemes, distancia’t, és 
molt difícil canviar, per a bé, la 
situació.

CAPRICORN (22/12 al 20/1)

La confi ança i l’autenticitat són la 
base de les relacions de parella. 
Busca la manera d’aconseguir 
aquesta meta. Treball: escolta la 
teva intuïció quan un tracte no 
surt bé. Per prevenir, qualsevol 
acord ha de ser per escrit.

AQUARI (21/1 al 19/2)

Quan tens les coses clares, 
difícilment tornes enrere. Però 
segueix analitzant, permet-te 
ser més tolerant amb les teves 
idees. Treball: si tens clar el que 
vols pots canviar el teu objectiu. 
Aconseguiràs el que et proposes.

PEIXOS (20/2 al 20/3)

No aconsegueixes manejar la 
situació, perquè ets tu qui ha 
d’aprendre a canalitzar les teves 
emocions. Treball: si no creus en 
tu, ningú ho farà, és fonamental 
per emprendre nous objectius 
professionals. Aposta pel positiu.

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
científica i osteopatia

80€
Esquena 
sencera +
Espatlles*

55€ Pit + 
Abdomen*

*Preu sessió comprant abonament de 6 sessions.

De màxima qualitat i més econòmica. 
Una revolució!

Depilació Làser de Diode

Suport mèdic per REFERENCE MEDICAL1 sessió cada 3 mesos
Anàlisi gratuït 
de la melanina per 
una màxima seguretat 
i eficàcia!
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C. Alemania, 14, Mataró 
T 937 574 217 · www.restaurantetoni.es

6€

8€ 10€

Todo hecho al momento

Menú diario

viernes día del pescadito 
y alitas de pollo

Menú especial 
caldoso
los sábados
y domingos 
al mediodía

aaa 1,20€

Todos los días
más de 40 pinchos

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

a partir de las 18:30€
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10€

Gran variedad de torradas
de pan de coca  a partir de

 Nuetras cazoletas a 4€
3,50€

(a partir de las 18:30h)

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

Lunes por el MORRO
Miércoles y un JAMÓN

Jueves meterás la GAMBA
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Sent com és l’escenari de més ex-
cepció, la TAP també accentua els 
sentiments i a vegades acosta la 

castellística a un ambient de hoo-
liganisme que no li és propi. Per 
allò del factor escènic, igual que 

castells
reportatge fotos: capgrossos

text: cugat comas

Més de sis hores amb els millors castells possibles fan 
del diumenge 5 d’octubre d’aquest 2014, l’àlbum de cromos 
i sensacions més important dels més de dos segles d’història 
castellera. Ja es deia abans que seria el millor Concurs de la 
història i realment la plaça de toros de Tarragona reconvertida 
en aquesta Tarraco Arena Plaça moderna, va ser un escenari de 
somni, amb fins a tres castells de 10, amb un nivell altíssim i una 
intensitat difícilment assimilable sense agafar més perspectiva 
temporal. Va ser tant i de tan alt nivell l’espectacle que, en la 
valoració, encara contrasta més l’amargor dels Capgrossos en 
sortir de l’arena. No van tenir sort ni encert i els castells els 
van ensenyar una cara bàsicament cruel: el 3 de 9 va caure 
després de l’aleta i la torre de 9 es va trencar a molt poc de 
ser carregada.

www.totmataro.cat/reportatge
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els colors agafen força repartits 
per l’arena, també les sensacions 
s’acceleren. No és, el Concurs, una 
actuació fàcil de gestionar, ni perso-
nalment ni col·lectivament, perquè 
la plaça es converteix en una olla i 
la plaça dicta una sentència severa, 
sent com és l’aparador mediàtic més 
important del que pot gaudir una 
colla castellera. Amb tots aquests 
factors plenament apresos, sent com 
era la seva novena aparició al Con-
curs, els Capgrossos arribaven a la 
cita, conscients que l’envit no seria 
fàcil, però que s’havien cremat les 
etapes prèvies de forma oportuna 
i conscient, no sense entrebancs, 
però amb molt bones sensacions al 
local d’assaig.

La dotació castellera dels de 
blau, a més, era la més important 
dels seus 18 anys d’història. 
Prop d’un miler de persones 

Tarragona viu una diada de màxims i els blaus cauen de la torre de 9 emmanillada

El millor Concurs de la història  
resulta amarg pels capgrossos

https://www.youtube.com/embed/twLF5HML_no


Model fotografiat: Space Star 120 MPI Motion. Preu de l’Space Star 100 MPI Challenge vàlid per a Península i Balears per a clients particulars que financin a 
través de Santander Consumer EFC SA per un import mínim de 6.500 € a un termini mínim de 48 mesos. Aquesta oferta inclou: promoció, Pla Amb Tu (2 anys 
addicionals a la garantia habitual de 3 anys o 100.000 km. Consulta condicions al teu Concessionari), IVA, pla PIVE 6 (subjecte a disponibilitat i condicions del 
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MITSUBISHI
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confort i de seguretat.
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integraven la comitiva blava, amb 
centenars de mataronins que re-
cuperaven la camisa i molts altres 
que es posaven la samarreta amb la 
il·lusió de la primera vegada. A tots 
ells cal agrair que la “taca” blava 
fes patxoca i que els Capgrossos 
comptessin amb les millors pinyes 
que se’ls recorda. També altres co-
lles castelleres els ajudaven, ja que 
no tenien bitllet per al Concurs de 
més nivell: Molins de Rei, Lleida, Fi-
gueres, Serrallo, Alt Maresme, Jove 
de Barcelona i Santa Cristina d’Aro 
se sumaven a la rotllana blava amb 
el mateix entusiasme que els mata-
ronins. Les bases estaven sentades 
i ben dotades.

Els dos “bàsics”

El programa dels de blau se sabia 
amb antelació i demanava anar pri-
mer a pels dos castells de 9 bàsics 
i demorar l’assalt a la torre de 9 fi ns 
a la tercera ronda. Això implicava 
plantejar el 4 de 9 folrat, castell in-
sígnia de la colla, tot just començar 

i, dit i fet. El 4 es va erigir sobre una 
pinya imponent però va notar nervis 
ben aviat. El 4 va pujar treballat i 
remogut, sobretot en l’encaix del 
folre i els terços, un desgast que 
normalment el castell acumula amb 
el temps, a la baixada, però que 
amb l’entrada de canalla ja resul-
tava amenaçador. A partir d’aquí es 
pot dir que les deformacions no van 
empitjorar però que la incomoditat 
es va apoderar de tota la seqüència. 
La solidesa mental dels blaus amb 
el castell van impedir que la situació 
empitjorés i el castell es va poder 
descarregar hàbilment possibilitant 
una primera ronda neta pels de blau. 
Primera part del pla assolida.

El 3 ho trastorna tot

A partir de la segona van començar 

els problemes i això que no ho 
semblava pas. Els castells tenen 
aquesta capacitat única d’atacar-te 
quan menys ho sembla, de torçar-se 
quan sembla tot controlat. Amb les 
mateixes premisses que amb el 4 i 
a partir d’una pinya de nou impo-
nent, el 3 també es va tirar amunt 
al primer peu, però aquesta vegada 
amb unes sensacions immillora-
bles. Se sap que els darrers temps 
aquest castell ha portat problemes 
a la colla, però es venia de signar-lo 
a Lleida i el desenvolupament du-
rant tota la carregada era exemplar. 
Sempre és millorable en aspectes, 
com la distància entre rengla i bui-
da, però era de llarg el millor 3 dels 
darrers anys dels Capgrossos. Com 
a tal es va carregar i com a tal feia 
presagiar èxit, fi ns que el pom de 
dalt va saltar. Despenjat. La pitjor de 
les caigudes i amb ell tot el castell 
en orris. 3 de 9 carregat i un cop a 
la línia de fl otació blava.

La caiguda va ser lletja i va fer mal 
físic i mental. Les normes del Con-
curs obligaven a dir de seguida amb 
quin castell es prosseguia, però els 
Capgrossos no sabien ben bé amb 
quins recursos podien comptar. Es 
van veure obligats a passar ronda i 
demorar una hora i mitja el següent 
castell. L’espera va permetre agafar 
moral, recomptar la tropa i anunciar 
que se seguiria el pla vigent. S’anava 
a per la torre de 9 amb folre i mani-
lles. I això, després de caure del 3, 
volia dir que s’anava amb tot.

Torre cruel

En quarta ronda, i quan ja eren 
les tres de la tarda, els Capgrossos 
plantejaven la torre de 9 amb folre 
i manilles. Ho feien altre cop a par-
tir d’una soca ben cimentada i uns 
folre i manilles que havien assajat 
intensament els darrers dies. Totes 
les posicions i maneres de fer clares. 
Feia dos anys que els de Mataró no 
plantejaven el seu límit i van sonar 
gralles a partir d’una estructura que, 
abans de treballar, es caracteritza 
pel seu balanceig. A mesura que 
evolucionava la torre tot semblava 
millorar. El castell es va parar, les 
manilles potser sí que treballaven 

La llenya després de 
carregar el 3 de 9 ho va 
trastocar tot

Tot repor 1644.indd   2 07/10/14   11:43



núm. 1644
del 10 al 16 d’octubre de 2014

amb excés en la molta brega que 
arribava a quarts, però per la part de 
dalt semblava ser un altre castell. Es 
van col·locar els dosos amb aparent 
placidesa mentre a sota hi havia 
feina, molta feina, però també sem-
blava que hi havia corda, fins que, 
quan es col·locava l’aixecadora, tot 
es va trencar. Un quart es va enso-
rrar a una banda, amb les manilles 
incapaces de frenar-lo, i el somni de 
gamma extra quedava escapçat de 
soca-rel. En cinquena ronda i amb 
l’orgull ferit es va poder fer la to-
rre de 8 amb folre. Almenys així se 
sortia de la TAP amb tres castells i 
una novena posició a la classifica-
ció molt menys feridora que el cop 
moral rebut.

El desè de Vilafranca

El Concurs de Castells del 2014 
té números per ser recordat durant 
molt de temps. Va ser un Concurs 
apassionant, el desè guanyat pels 
Castellers de Vilafranca -setè con-
secutiu– però sobretot es recordarà 
per l’altíssim nivell global, pels tres 
3 de 10 vistos i pel ressorgiment de 
la Colla Vella dels Xiquets de Valls 
que va anar líder fins a la quarta 
ronda, quan fa un mes i escaig se 
les maldava per sortir de Sant Fèlix 
amb la pitjor actuació de les quatre 
colles participants.

Els tres 3 de 10 vistos van ser, 
tots tres, espectaculars. Vilafranca 
el va carregar per segon cop aquest 
any, obligats per la pressió que ha-
via exercit abans la Vella quan ja en 
segona ronda li dibuixava l’aleta al 
castell més alt de tots els que es fan. 
Els vallencs només l’havien carregat 
un cop, al mateix Concurs el 2000, 
i el van plantejar fidels al seu estil, 
defensadíssim a l’encaix de mani-
lles i quarts, passional com el que 
més. L’eufòria rosada era evident 
i encara va anar a més en tercera 
ronda quan van carregar el 2 de 8 
sense folre. Havien signat la millor 
actuació de la seva història i, tot i 
això, només van ser segons. Els van 
superar uns Castellers de Vilafranca 
que feia més d’una dècada que no 
suaven tant una victòria al Concurs. 
El factor decisiu va ser fer, després 

del 4 amb agulla, el 3 també amb el 
pilar al mig. I a partir d’aquí, també, 
calcar el 3 de 10 i la torre de 8 neta 
carregada. 

La Jove, de 10

El tercer lloc va ser per a una Jove de 
Tarragona que ja és, amb majúscules 
i mèrits, una colla puntera. Els liles 
van mobilitzar un exèrcit casteller 
enorme per plantar el 9 de 8 i el 5 
de 9 a pur plaer, intentar un 3 de 
9 amb l’agulla de molt mèrit que 
es va trencar abans de carregar-se 
i, després, tot un 3 de 10 convertit 
en una de les seqüències castelle-
res més emocionants dels darrers 
temps. Plantat a partir d’una soli-
desa exemplar i defensar amb tots 
els arguments castellers del món.

Va ser un Concurs eixordador en 
xifres, inabastable en castells. Un 
Concurs on els Xiquets de Tarrago-
na es van consolidar com a colla 
gran, carregant a la segona el 2 de 

9 emmanillat i guanyant-se la quar-
ta plaça o amb dues grans Tripletes 
de Gràcia i Barcelona, amb 3 i amb 
4 amb l’agulla respectivament, per 
ser cinquena i sisena. També té molt 
mèrit el paper dels Castellers de 
Sants, que van intentar per primera 
vegada la torre de 9, sense èxit. La 
colla més discreta, perquè anava 
disposada a guanyar, va ser la Joves 
de Valls que va desmuntar dos cops 
el 4 de 9 sense folre i va caure de 
pilar de 8. Només va poder fer el 5 
i el 3 de 9. Castellers de Sabadell 
van carregar el primer castell de 9 
de la seva història i Reus i Nens del 
Vendrell van confirmar que són al 
millor nivell imaginable.

Un Concurs intens, amb molta 
llenya per l’altíssim nivell dels cas-
tells intentats. Un dia per recordar, 
barem impecable del gran moment 
casteller que s’està vivint. Una jor-
nada dura i exigent pels Capgrossos, 
que hauran de fer bona la feina feta 
en el final de temporada que els 
queda. 
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El Fòrum Empresarial Creiem en 
Catalunya ha convocat el món 
empresarial i econòmic del país 
a celebrar un acte el proper 22 
d’octubre a l’Auditori de Barcelo-
na en suport a la consulta del 9-N. 
L’esdeveniment vol mostrar la con-
fi ança de l’empresariat català en el 
potencial econòmic de Catalunya i 
donar suport a les institucions del 
país en el procés de l’exercici del 
dret a decidir. “No ens han de fer 
por els propers reptes que afronta 
el país. Els centenars de milers de 
ciutadans que formem el món de 

www.totmataro.cat/empentaamb empenta

Empresaris i professionals 
en suport del 9N

1

l’empresa de Catalunya estarem al 
costat de la societat en les decisions 
que prengui sobre el futur del país”, 
declara el president de l’Associació 
Catalana de Professionals (ACP), 
David Poudevida.

“Tradicionalment, l’empresa catala-
na ha estat al costat de la societat i 
això seguirà sent així. Hi ha una gran 
majoria social que ha manifestat la 
voluntat de ser consultada sobre el 
futur polític del país”, ha sentenciat 
Poudevida. “Els empresaris hem pa-
tit la crisi durant els darrers anys de 

crisi i hem superat els reptes. Avui 
no ens ha de fer por els propers 
reptes que afronta el país. Volem 
enviar a la societat el missatge que 
ens en sortirem”, assegura. Creiem 
en Catalunya vol estimular el sector 
empresarial “davant dels reptes d’un 
món global ple d’oportunitats per 
a l’economia catalana, defi nint els 
eixos estratègics en el camp econò-
mic-empresarial que contribueixin a 
millorar el nostre model de país. Per 
tot això, entenen que és l’hora “de 
fer costat a les institucions per poder 
decidir el nostre futur col·lectiu”.
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La millor opció 
pels teus peus

Agustín és el nom propi que hi 
ha darrere de L’Artesà, al barri de 
Molins. El propietari i, perquè no 
dir-ho, artista del petit taller del ca-
rrer Nicolau Guanyabens, es dedica 
a arreglar sabates i a la fabricació 
de les seves pròpies creacions, per-
sonalitzades de cara a cada client. 

Una molt bona opció quan els nos-
tres peus necessiten ajuda. Amb 
les seves sabates per encàrrec pot 
fer que et sentis d’allò més còmode 
amb unes sabates noves, ja que les 

farà a mida pels teus peus. El pro-
cés de la fabricació del seu calçat 
és complet, passant de la creació de 
l’esbós fi ns al producte fi nal acabat. 
D’aquesta manera, pots somniar el 
que vulguis que ell ho expressarà en 
forma de sabata.

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

i sense que se li escapi cap detall.
Quan entres al local pots trobar un 
mostrari de totes les seves noves 
creacions. ‘L’Artesà’ aposta per la 
qualitat envers el baix preu, com 
ho poden fer altres fabricants. El 
pilar de la seva feina són les coses 
ben fetes i el treball constant, i el 
seu objectiu és competir amb les 
altres sabateries a través de la bona 
qualitat. Per això treballa amb bons 
materials d’una duresa més estable 
que molts altres i que asseguren un 
bon producte.
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L’economista Josep Maria Gay de 
Liébana serà el protagonista, el 
pròxim dilluns 13 d’octubre, de 
l’acte d’inauguració del curs acadè-
mic 2014/2015 al TecnoCampus. 
Liébana abordarà, en la seva con-
ferència-lliçó inaugural, el moment 
econòmic actual, els reptes de fu-
tur que cal abordar, i el paper que 
han de jugar les institucions, tant 
públiques com privades, en la re-
cuperació.

Gay de Liébana va néixer a Barcelona 
el 6 de maig de 1953. És Professor 

Titular d’Economia Financera i 
Comptabilitat a la Universitat de Bar-
celona i també professor de l’Escola 
d’Administració d’Empreses. La tas-
ca docent la desenvolupa, al mateix 
temps, col·laborant amb diverses 
universitats de l’Estat espanyol, 
en qualitat de Professor Visitant 
i Convidat. És Doctor en Ciències 
Econòmiques i Socials, en l’àrea de 
coneixement d’Economia Financera 
i Comptabilitat, i en Dret.

Les seves línies d’investigació abas-
ten l’estudi comptable, econòmic i 

fi nancer del futbol espanyol i euro-
peu, així com d’altres disciplines 
esportives; l’anàlisi, interpretació 
i desenvolupament de les Normes 
Internacionals de Comptabilitat/
Normes Internacionals d’Informació 
Financera; l’aplicació de la nova 
normativa comptable a Espanya; 
les clàssiques i incipients tendèn-
cies de Comptabilitat Creativa, i 
l’Anàlisi d’Estats Financers apli-
cada a diversos sectors d’activitat 
econòmica, posant l’accent en grans 
corporacions i grups empresarials 
internacionals i espanyols.

Gay de Liébana obre curs al TCM

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

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

ALTRES SERVEIS
Neteges puntuals · Abrillantats · Vidres · Parquings

GESTORIA BELTRAN
Rda. Alfons Xè El savi 64
08301 - Mataró
Tel. 93 796 16 00
www.gestoriabeltran.com
info@gestoriabeltran.com
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clients en concepte de principal, 
més la quantitat corresponent en 
concepte d’interessos legals des de 
la data de compra de les accions. 
L’advocat Joan Mach Beltran con-
sidera que aquesta resolució “crea 
un precedent i obre la via a tots els 
afectats a recuperar els diners per 
la via judicial, atès que Bankia, S.A. 
no accepta arbitratge en matèria 
d’accions.

La sentència inicial és del 29 de 
juliol i és la segona que dicta un Jut-

jat de Primera Instància de Mataró 
contra Bankia i l’obliga a restituir el 
preu pagat en accions. La resolució 
judicial considera provat que en el 
procés de comercialització i venda 
de les accions, l’entitat va ocultar 
als clients informació essencial en 
relació a la seva solvència i la veri-
table situació patrimonial de Bankia, 
així com realitzar una publicitat 
enganyosa als mitjans de comuni-
cació i als fullets informatius que 
es repartien en les seves ofi cines. 
L’entitat declarava guanys i un gran 
actiu patrimonial, quan en realitat 
tenia pèrdues i es trobava en si-
tuació de fallida en el moment de 
sortir a Borsa.

També assenyala que l’entitat va re-
bre una injecció de diners públics de 
23.465 milions d’euros. En el text 
se subratlla, per tant, que l’entitat 
“va obrar amb foscor i anteposant 
els seus propis interessos als dels 
seus clients, amb ocultació dels 
riscos de la insolvència en la qual 
es trobava i fent partícips forçosos 
els clients d’aquesta insolvència”.

La sentència del Jutjat de Primera 
Instància número 8 de Mataró de-
clarant la nul·litat d’un contracte 
de compra d’accions de Bankia i 
que obliga l’entitat a retornar als 
clients els diners invertits i els seus 
interessos, ja és ferma, atès que 
l’entitat bancària no ha presentat 
recurs d’apel·lació sol·licitant que 
l’Audiència Provincial de Barce-
lona revoqui la resolució judicial. 
D’aquesta manera Bankia ha optat 
per consignar a l’esmentat jutjat, 
els 19.000 euros invertits pels 

Sentència ferma contra 
Bankia per engany

tot empenta 3,4 1644.indd   3 08/10/14   11:20



  

Compra  Venda

VENC CAFETERA NESPRESSO model Inis-
sia, negra, marca Delonghi, comprada 
juliol ‘14. Entrega factura i garantia. 
678.279.808 Anna 
VENDO MAMPARA de baño color blanco 
de 1,40m. nueva, 100€. 626.529.009 
COMPRO PUNTALES, ANDAMIOS, table-
ros, etc. 653.796.506
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. edificable 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.

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
SE ALQUILA HABITACIÓN y párking. 
93.799.45.55 /696.306.141 
CERDANYOLA. Local de 78m2. ideal 
cualquier actividad, económico, 250€. 
626.529.009
CALELLA/PARKINSOL Llogo/Venc pàr-
quing. 65€/12.000€. 664.875.883 
/93.769.04.60

CERDANYOLA NORTE. Piso alto sin ascen-
sor, 2h. exterior, 360€. 651.862.517
CERDANYOLA. Local loft, con cocina y 
baño, 265€. 626.529.009
CERDANYOLA. Planta baja obra nue-
va, 2h. patio de 25m2. 535€. 
626.529.009
ES TRASPASSA PARADA al mercat Plaça 
Cuba. En funcionament. 632.549.824 
SE TRASPASA BAR  en  Mata ró . 
652.577.371 
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 
SE TRASPASA MINIMARKET de alimen-
tación en Argentona. Zona céntrica. 
Precio 18.000€. 645.882.419 
 

treball

BUSCO TRABAJO LIMPIEZA. Jornada de 
tarde. 636.380.842 
C U I D O  P E R S O N A S  d e  n o c h e . 
610.164.509 
CHICA BUSCA TRABAJO limpieza, cui-
dado ancianos, niños. 698.472.504 
CHICA BUSCA TRABAJO cuidando perso-
nas mayores, interna, fines de semana. 
722.138.161
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA por horas, 
mucha experiencia, plancha perfecta. 
688.265.987
SEÑORA BUSCA LIMPIEZA. 617.905.955
ÚLTIMAS 8 INCORPORACIONES para pues-
to fijo de trabajo. Se requiere estudios 
básicos, catalán/castellano hablado y 
escrito. 658.598.048 Sra. Rubio 
SE OFRECE CHICA Labores hogar. 
615.724.254 
SE OFRECE CHICA como ayudante admi-
nistrativa. 615.724.254 
ME OFREZCO HORAS limpieza tardes. 
Cuidado mayores noches, fines semana. 
617.993.949 
BUSCO FEINA NETEJA. 645.354.442 
CUIDO MAYORES. Noches no, Mataró. 
7€/h. 676.917.117 
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 
SE PRECISA CAMARERO/REPARTIDOR con 
experiencia para fines de semana y fes-
tivos. 652.567.143 

traspassos 
lloguers

CANVI D’0LI  30€*

REVISIÓ DE SEGURETAT GRATUÏTA

 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
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 matarÓ
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BUSCO TRABAJO limpieza, cuidado per-
sonas mayores, niños. 688.411.511 
FRANKFURT PRECISA planchista . 
93.114.26.65 

PROFESSIONALS

GRUP D’HAVANERES Mestre d’Aixa. Hava-
neres, cançó marinera. Festes majors, 
festes de carrer, festes privades, casa-
ments, aniversaris, etc. Informació sense 
compromís 605.68.62.69 (www.mestre-
daixa.com). havaneres@mestredaixa.com
CASAMENTS. SOPRANO posa el cant 
a la teva cerimònia. Fes que aquest 
dia tan especial sigui inoblidable. 
625.947.230 Rosa
REFORMES DE LA LLAR AL MILLOR PREU. 
Cuines, banys, terres, etc. Un bon equip 
de professionals. 677.59.27.39
PAVIDNET: Neteja, manteniment i abri-
llantats. Pressupost sense compromís. 
93.7577683 - 607.249.790
SE HACEN OJALES y se ponen botones. 
Tel. 93.790.82.32
ALBAÑILERÍA, LAMPISTERÍA, boletines. 
661.711.239 
LAMPISTERÍA, FONTANERÍA, ELECTRICIDAD, 
aparatos eléctricos, reparación lavadoras, 
calentadores, calderas. 697.725.158 
LAMPISTERÍA FERNÁNDEZ. Reparaciones, 
instalaciones. Agua, gas y electrici-
dad. 93.799.64.77 /607.194711 
/610.565.628
BUTLLETINS ELÈCTRICS. Lampista 
econòmic. 639.341.261
PINTOR. Presupuestos ajustados. 
607.480.942 
PALETA ECONÓMICO. 697.685.580 
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 
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 

tREbALL

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

T 937 904 905 · M 687 069 636

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

08349 Cabrera de Mar
info@rehabilitacionstotart.com

10 ANYS
DE GARANTIA

REHABILITACIONS

S.L.

www.rehabilitacionstotart.com

OFERTA DE EMPLEO

BUSCAMOS COMERCIALES
POR AMPLIACIÓN DE PERSONAL

Enviar C.V. a: beni@urbenia.es
(Máxima discreción a candidatos en activo)

 Cerdanyola: 
             estanCo IndIano: Carrer Roselló, 4

   núm. 1644
del 10 Al 16 d’octubre de 2014 

PER INSERIR ANuNcIS A: NO ET 
POTS DESPLAÇAR? 

TRUCA AL 93.796.16.42
T’HO POSEM FÀCIL!

 VIa eUroPa: 
             llIBrerIa PaPererIa MedIterranI:  

                                                                 Carrer Alemanya, 2

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


MASAJES ORIENTALES. C/Gatassa 23. 
688.009.231 
MASAJES RELAJANTES. 688.004.351 

classes

REFORÇ ESO, BATXILLERAT, Universitat. 
650.960.680
REFORÇ  ESCOLAR  e xpe r i ènc i a . 
667.534.065
ESO, BATXILLERAT, UNIVERSITAT. Reforç. 
650.960.680 
ESO BATXILLERAT CICLES 662.556.928 
Mataró

tarot  vidència...

CONSULTA IMMA PARAPSICOLOGÍA. Horas 
concertadas. 93.755.09.75 
TAROT VIDENCIA LUZ blanca. Aciertos. 
806.405.653 VISA 93.122.00.96 
TAROT MATARÓ. 666.639.976 

varis

POR UNA GRACIA concedida ánima sola.
CURSETS DE CUINA, grups reduïts tel. 
610.247.573

contactes

KAREN JOVENCITA. Servicio completo. 
688.290.749
MASAJES CON FINAL feliz. 632.673.621
MARILYN SALIDAS. 632.640.376
NUEVA SORAYA. 632.191.588
24 HORAS, PISO particular, chicas jó-
venes. También salidas. 632.236.369
IRINA 19 AÑOS. 632.133.370

3 AMIGAS GUAPAS, jóvenes y morbosas. 
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

ELS ANUNCIS
ECONÒMICS

VALEN

i amb 10%de descompte

sortirà a la REVISTA I A INTERNET

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

eltot

havaneres
cançó marinera

mestre d’aixa
www.mestredaixa.com 605.68.62.69
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Instruccions:
El Sudoku és un joc d’origen  
japonès que consisteix en 
una quadrícula 9x9 (81 ca-
selles) dividit en 9 caixes 
de 3x3. L’objectiu del joc 
es omplir les caselles buides 
amb números del 1 al 9, de 
manera que en cap casella 
3x3 ni en cap fi la ni colum-
na es repeteixi cap número.  
Per omplir les caselles que 
resten els números ja intro-
duïts serveixen de guia per 
a resoldre el joc. 
Nivell: Mig

 5  3 7     2 

   8    3  7 

 6   3 2  1  5 

  3    2  5  

 8  5    9   

    6 5  2   

 3   2 4  5   

 1 8     6   

  5    3  2  

sudokusudoku www.totmataro.cat
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... Mataró 1714. Entre 
dos mars i dues corones

L’Ateneu Fundació Iluro i el Museu 
de Mataró presenten, del 6 de setem-
bre de 2014 a l’1 de març de 2015, 
l’exposició ‘Mataró 1714. Entre dos 
mars i dues corones’. Aquesta mostra 
forma part d’un projecte comissariat 
pel Dr. Joan Giménez Blasco.

Mataró commemora els fets de 
1714, la caiguda de Barcelona en 
mans de les tropes borbòniques, però 
també un confl icte d’abast europeu. 
També es mostra l’enfrontament entre 
dues visions de fer política.

Per un cantó els Borbons defen-
sors a ultrança de l’absolutisme 
monàrquic, la centralitat de l’estat 
i les velles formes de l’Antic Règim; 
i per l’altre els Àustries, on el sobirà 
s’havia de sotmetre a les lleis pròpies 
de cada nació dotant de llibertat als 
seus habitants.

La derrota de l’11 de setembre sig-
nifi ca la destrucció de Catalunya com 
a nació així com les seves institucions 
i lleis, per esdevenir un territori més 
subordinat al centralisme borbònic.

Mataró des del 1702 tenia el títol 
de ciutat, concedit per Felip V, com 
a reconeixement del seu desenvolu-
pament econòmic. Amb l’arribada de 
l’arxiduc Carles es converteix en una 
de les primeres ciutats que li mostrà 
obediència. Per aquest motiu escollí el 
port de Mataró perquè hi arribés la seva 
futura esposa, l’arxiduquessa Elisabet 
Cristina de Brunswick-Wolfenbüttel.

L’estiu de 1713 es produí la derrota 
de les tropes austriacistes a la nostra 
ciutat i l’entrada de les borbòniques. 
Es desmantellaren les institucions 
de govern, s’imposaren forts tributs 
econòmics i es patí la violència i re-
pressió dels soldats que aplicaren el 
Decret de Nova Planta.    

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

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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La Riera 48:

Francesc Teixidó: el candidat tranquil

Francesc Teixidó surt a fer footing gairebé cada 
vespre, pels voltants del Camí de la Geganta i el 
nou Parc Central, com un ciutadà més que intenta 
oblidar-se de les cabòries del dia a dia estirant les ca-
mes. Tot i haver ostentat responsabilitats de govern 
en el període 2005-2011 com a titular d’Habitatge, 
Teixidó passa desapercebut. I li agrada, perquè no és 
home amant de les multituds i dels saraus; la seva 
discreció i serenitat són reconegudes per antics socis 
i també rivals polítics, als quals la seva sinceritat 
deixava desarmats. Paradoxalment, però, aquest 
mataroní nascut el 1963 en molt pocs mesos està 
cridat a tenir un paper determinant en la política 
mataronina en la mesura que és l’alcaldable d’un 
partit que, tot i no tenir representació actualment 
a l’Ajuntament, traurà uns resultats que s’auguren 
excel·lents. 

Sap que el seu partit és pràcticament segur que tor-
narà al consistori i que ho farà amb força, però no 
es creu les altíssimes expectatives generades fi ns 
ara. Per tant el possible camí fi ns a l’alcaldia -mi-
tjançant pactes- li queda llunyíssim. De possibles 
combinacions de govern post eleccions no en vol 
sentir ni a parlar, per bé que Teixidó reconeix que 
se sentia ben còmode en el tripartit d’esquerres ca-
pitanejat per Joan Antoni Baron. De fet, si alguna 
acusació té a fer al govern actual de Joan Mora, és 
haver simplement gestionat grans projectes de ciutat 
provinents del mandat passat com el Tecnocampus, 
i en canvi no haver estat capaç de desencallar l’afer 
d’El Corte Inglés.

De totes maneres, malgrat els bons auguris, Teixi-
dó mateix identifi ca una de les debilitats d’ERC a 
Mataró: com que els republicans han estat absents 
del debat local pràcticament durant tres anys i la 
seva oferta electoral pot semblar una marca sense 
substància local. De cara a resoldre-ho, el candidat 
s’autorecepta molta feina fora dels focus i constants 
trobades amb els sectors més dinàmics de la ciu-

OPINIÓ

tat per defi nir quin rumb cal donar-li. Escolta, diàleg,  
discreció... i, en canvi, poques proclames i lemes gran-
diloqüents –en aquest sentit, és una mica el revers de 
l’actual ERC-. Precisament una manera de ser, la de 
Teixidó, que podria ser clau a l’hora de gestionar polí-
ticament un ajuntament absolutament atomitzat com 
el que sortirà de les urnes a Mataró la nit del 24 de 
maig de 2015. No en va, per a l’alcaldable d’ERC la 
falta d’acord entre els grups ha estat “la gran xacra” 
del mandat present.

Convé, de totes maneres, no enlluernar-se, perquè tam-
bé la seva actitud tan dialogant i respectuosa amb la 
ciutadania pot esdevenir un handicap polític, com es va 
demostrar el 2009 en el cas dels 90 pisos de protecció 
ofi cial i fets a partir de reciclar contenidors gegants que 
s’havien d’instal·lar a Figuera Major. La proposta, que va 
funcionar com un excel·lent esquer comunicatiu durant 
la campanya de 2007, no es va acabar portant a terme 
perquè a Teixidó li va tremolar la mà davant el malestar 
veïnal, que no veien clar el projecte.

Sigui com sigui, el sempre humil, modest i irònic Teixi-
dó assegura recelar dels que estan convençuts de tenir 
“la solució” per a Mataró i, en tot cas, veu clar que “la 
solució” als problemes de la ciutat demana diagnos-
ticar-los junts. Per això proposarà endegar un procés 
participatiu amb els sectors econòmics, un cop passa-
des les eleccions, per defi nir cap a on ha de caminar 
la ciutat. Sí que té clar que l’aposta pel mar iniciada 
ja en temps de Toni Civit –cap de llista d’ERC el 2003 
i regidor de Promoció Econòmica fi ns al 2005- ha de 
tenir molt més recorregut i que cal, en aquest sentit, 
donar vida al projecte Mataró Marítim i fer-ho en clau 
maresmenca. Veurem fi ns a on arriba la perspicàcia 
de Teixidó a l’hora de preveure la cursa de fons que és 
també la construcció d’una ciutat. 
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L’Open Puig i Cadafalch 
dóna protagonisme a 
l’arquitectura del buit

La quarta edició de les 48 hores 
Open Puig i Cadafalch, un esdeve-
niment anual que vol reivindicar la 
fi gura i l’obra de l’arquitecte moder-
nista i el patrimoni arquitectònic de 
la ciutat, se celebra aquest cap de 
setmana posant en aquesta edició el 
seu focus d’atenció en l’arquitectura 
del buit: els valors arquitectònics 
dels espais no construïts com pla-
ces, patis i horts.

El programa d’actes aplega dues 
conferències que tindran lloc a la 
Casa Coll i Regàs i dues visites 
guiades pels patis, horts i places 
del centre històric de Mataró. Es 
tracta d’espais públics i privats, 
amb valors arquitectònics, històrics 
i mediambientals. Aquestes visi-
tes també es poden fer per lliure, 
descarregant les guies a la web de 
l’ajuntament o a través del codi QR 
que apareix als cartells i materials 
promocionals.

Enguany la celebració de la 4a 
edició de l’Open coincideix amb 
la Tretzena edició dels Premis 
Puig i Cadafalch i la Quarta Mos-
tra d’Arquitectura del Maresme. 
L’exposició de les obres presentades 
als premis es podrà veure al pati de 
l’edifi ci de la Presó de divendres dia 
17 d’octubre a diumenge 16 de no-
vembre amb el lliurament de premis 
el 24 d’octubre. 

ARQUITECTURA
NOTÍCIA REDACCIÓ

Places, patis i horts centren 
el programa d’actes d’aquesta 
cita anual
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La pluja obliga a suspendre la 
caminada per l’Alzheimer   

La que havia de ser la setena edició 
de Mataró Camina per l’Alzheimer, 
la caminada que recapta fons per a  
l’Associació de Familiars de malalts 
d’Alzheimer del Maresme (AFAM), 
havia aconseguit enguany la xifra de 
4.700 inscrits, el que la convertia 
en la de més èxit de les realitzades 
fi ns al moment. Malauradament, els 
forts ruixats registrats a primera hora 
del matí de diumenge -minuts abans 
de l’inici de la caminada i mentre 
s’ultimaven els preparatius- van pro-
vocar rierades i desperfectes en tot 
el recorregut enfangant i embassant 
els camins i obligant a suspendre 
l’activitat solidària.

Molta pluja, llamps molt propers i 

SOLIDARITAT
NOTÍCIA REDACCIÓ

Participa amb 800 alcaldes 
més en l’adhesió municipal a 
la convocatòria 

Creen la Plataforma 
Esquerres pel Sí Sí de 
cara al 9N  

   

El Cafè de Mar va ser escenari 
dilluns 6 de la presentació de Es-
querres pel Sí Sí, una plataforma 
que, com ells mateixos comuniquen 
en una nota, “entén la consulta del 
9N com a un punt de partida per 
construir un nou país d’acord amb 
els interessos de les classes popu-
lars”. La plataforma compta amb 
ERC, CUP, Revolta Global, Crida 
Premianenca, SEPC, NECat, JERC, 
Arran, Bramul, I-CSC, Treballadors 
per la Independència, sectorials 
d’ICV i persones a títol individual. 

CONSULTA 9N
NOTÍCIA REDACCIÓ
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calamarsa durant uns minuts deixa-
ven sense caminada l’organització i 
els milers de participants després de 
mesos de preparatius i feina feta per 
voluntaris i voluntàries. 

Unes hores més tard, però, veient 
el canvi de condicions meteoro-
lògiques, l’organització va decidir 
aprofitar els entrepans preparats 
pels punts d’avituallament i es va 
convocar els participants a través 
de les xarxes socials per participar 
en un esmorzar a la Plaça de Santa 
Anna, punt habitual d’arribada de 
la caminada.

En una nota, l’organització de VII 
Mataró Camina per l’Alzheimer dóna 
les gràcies “a tothom qui es va apro-
par a donar-nos el seu suport i va 
venir a trobar-se”, a més d’assegurar 
que “l’any que ve hi tornarem, amb 
ganes de què tot surti millor i de ce-
lebrar la vuitena edició”. 

CEDIDACEDIDA

Festa ‘Vine a fer l’Indi’ 
per la Fundació Vicente 
Ferrer

Aquest dissabte 11 a les 21h al 
Casal Aliança se celebrarà el segon 
sopar-festa ‘Vine a fer l’Indi’ per re-
captar fons per a la Fundació Vicente 
Ferrer. L’any passat vàrem aconse-
guir 1700 euros i l’objectiu aquest 
any és arribar als 2.000. L’escola de 
dansa Asrai col·labora amb la inicia-
tiva i el sopar val 20 euros. Reserva: 
666.690.423 

L’organització comunica, a més que, els números premiats del sorteig, 
són: 46, 67, 78. 104, 130, 139, 177, 186, 207, 210, 243, 280, 304, 309, 323, 328, 329, 

394, 399, 404, 430, 449, 450, 468, 477, 490, 501, 504, 534, 542, 543, 545, 575, 577, 578, 

605, 614. 615, 624, 629, 641, 645, 651, 652, 671, 706. 714, 718, 727, 791, 848, 850, 876, 

885, 892, 900, 907, 940, 943, 944, 950, 963, 977, 1005, 1006, 1019, 1024, 1026, 1044, 

1048, 1080, 1112, 1135, 1152, 1215, 1218, 1293, 1301, 1326, 1327, 1390, 1498, 1550, 

1583, 1607, 1663, 1673, 1705, 1708, 1734, 1846, 1855, 1879, 1902, 1910, 1911, 1922, 

1924, 1941, 1951, 1999, 2095, 2144, 2148, 2155, 2262, 2301, 2302, 2311, 2354, 2399, 

2402, 2445, 2517, 2519, 2521, 2545, 2555, 2560, 2561, 2570, 2574, 2576, 2579, 2590, 

2608, 2618, 2644, 2673, 2735, 2775, 3169, 3191, 3209, 3234, 3238, 3252, 3327, 3343, 

3359, 3429, 3446, 3562, 3563, 3568, 3582, 3590, 3624, 3700, 3728, 3447, 3781, 3819, 

3820, 3940, 3983, 4001, 4026, 4056, 4072, 4082, 4108, 4125, 4129, 4149, 4180, 4263, 

4298, 4312, 4378, 4518, 4557.
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Mr Freak Ska presenta el seu nou 
disc al Clap 

El Clap es prepara per una nit de 
divendres consagrada a la música 
jamaicana de la mà primer dels Spa-
ce Invaders i després de Mr Freak 
Ska que presenta, a casa, el seu 
segon i darrer disc. Mr Freak Ska 
és l’aclaridor pseudònim darrere el 
qual s’amaga la carrera en solitari de 
l’original rudeboy mataroní Jaume 
Cuadrada, membre fundador de la 
banda d’ska i reggae The Cabrians 
i impulsor de projectes de l’escena 

jamaicana catalana com Flight 404, 
The Dollars… Inspirat en “front-
mans” nordamericans com Chris 
Murray o Victor Ruggiero, i amb tocs 
d’artistes com Pere Tàpies o La Trin-
ca, Mr Freak Ska ha facturat el disc 
“Traïcions a Contratemps”, després 
de l’èxit del seu primer treball “Ska 
Casolà”, que va ser considerat el pri-
mer disc en català de cançó d’autor 
sincopada.

El gran fort de Mr Freak són les 
seves lletres, adaptades a melodies 
clàssiques reversionades. Abans del 
mataroní els Space Invaders són 
sempre una aposta segura per fer 
ballar el personal. 

MÚSICA
NOTÍCIA REDACCIÓ

Space Invaders obrirà una 
nit consagrada a la música 
jamaicana

Montellà, sobre Companys

Com cada any, Mataró organitza 
actes al voltant de l’aniversari de 
l’assassinat del President de la Ge-
neralitat Lluís Companys, a mans del 
franquisme. En paral·lel a l’ofrena 
de fl ors, el pròxim dimecres 15 hi 

CULTURA
NOTÍCIA REDACCIÓ

Dones com jo: les 
T de Teatre en mans 
de Pau Miró 

Segon espectacle de la temporada 
estable del Monumental amb un bi-
nomi ben potent. Pau Miró, un dels 
autors i directors més reputats del 
teatre català actual es posa al cap-
davant de la companyia femenina 
referent, les T de Teatre. Ho fa amb 
aquest ‘Dones com Jo’, una comè-
dia sobre la maduresa mal portada 
de les dones.

L’argument
L’horitzó dels 50 provoca en les do-
nes una certa sensació d’abisme. 
El tòpic que proclama aquesta so-
cietat, basada en el consum i en la 
imatge, diu que les dones als 50 
anys comencen a fer-se invisibles. 
Elles, les quatre dones de l’obra, 
lluiten contra l’estupidesa i la inèr-
cia d’aquesta mena de lleis no 
escrites, però no és tan fàcil com 
sembla, o com voldrien. Si miren 
enrere s’adonen que la majoria de 
somnis que tenien fa vint anys no 
s’han fet realitat, no poden recla-
mar enlloc aquest somnis estafats. 
En el fons el que troben a faltar és 
una mica d’adrenalina. S’han tor-
nat massa pràctiques. Massa sentit 
comú. Per sort, l’argument les fa 
posar en una situació perillosa. Se’n 
sortiran? Són dones fortes, malgrat 
les seves febleses. 

TEATRE
NOTÍCIA REDACCIÓ

La comèdia sobre les dones 
als 50 anys pren el relleu de la 
temporada al Monumental

culturacultura
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haurà un acte institucional al Saló 
de Sessions de l’Ajuntament on la 
historiadora Assumpta Montellà farà 
una conferència sobre l’exili del Pre-
sident Companys a França, després 
de la Guerra Civil. 

www.totmataro.cat

NÚM. 1644
DEL 10 AL 16 D’OCTUBRE DE 2014

CEDIDA

ARXIU

Tot cultura mr freak.indd   1 07/10/14   11:55



Els Amics de les Arts obren la 
temporada de concerts a Privat 

La Sala Privat arrenca aquest dissa-
bte la seva temporada de concerts i 
ho fa, ni més ni menys que de la mà 
dels Amics de les Arts. Aquest quar-
tet, consolidat com un dels grups 
amb més seguidors de Catalunya, 
torna a la sala mataronina en el marc 
d’un concert especial, presentat a 
les xarxes socials de forma, si més 
no, innovadors. Els Amics de les Arts 
han tret al mercat aquest mateix any 
el seu quart disc ‘Només d’entrar hi 

ha sempre el dinosaure’ amb el que 
han acabat de consolidar una mane-
ra d’entendre la música que agafa 
encara més pes en el directe.

El grup, que segueix gravitant al 
voltant de les quatre personalitats i 
quatre veus diferents de Dani Ale-
gret, Joan Enric Barceló, Eduard 
Costa i Ferran Piqué basa les seves 
cançons en petites històries quoti-
dianes fetes amb melodies senzilles, 
pinzellades d’electrònica, jocs de 
paraules i molta ironia. Sempre que 
han vingut a Mataró han omplert la 
sala i aquest dissabte Privat no en 
serà una excepció. S’anuncien, a 
més, diverses sorpreses. 

MÚSICA
NOTÍCIA REDACCIÓ

Actuen dissabte en el marc de 
la presentació del seu quart 
disc d’estudi

Sara Espígul, amb ‘El Crac’

L’actriu mataronina Sara Espígul 
forma part l’equip que la setmana 
passada va estrenar una de les grans 
apostes de la temporada de TV3: El 
Crac. La comèdia està protagonitza-
da per Joel Joan. 

CULTURA
NOTÍCIA REDACCIÓ

Eina encapçala una 
nova ‘Botifarrada a la 
Hispanitat’ 

Com és tradició en cada vigília del 
dia de la Mare de Déu del Pilar, el 
jovent de l’esquerra independentista 
convoca la Botifarrada a la Hispa-
nitat. L’acte, un compendi polític, 
festiu i musical, arriba aquest 2014 
a la seva vintena edició i ho fa re-
petint l’esquema habitual. Tarda 
d’activitats diverses, un sopar po-
pular a base de botifarres a la brasa 
i, després dels parlaments, música 
i festa. La Botifarrada l’organitza 
Arran –els antics Maulets– i és un 
dels actes d’aquestes caracterís-
tiques més històrics dels que es 
convoquen per part de l’esquerra 
independentista anualment a Ca-
talunya.

La darrera gira d’Eina
Pel que fa al cartell musical 
d’aquesta edició el grup Eina, amb 
bona part dels antics Inadaptats, 
són els caps de cartell per a aquest 
dissabte. Abans de sopar haurà can-
tat el cantautor local Marc Ràmia, 
a punt de treure el seu primer disc 
‘A la vora del Malpàs’ i després del 
sopar serà el torn, d’Escapada i At-
zembla abans que pugin a l’escenari 
els Eina, en la seva darrera gira. El 
cant revolucionari ‘Estat i Revolu-
ció’ sempre tanca els concerts de 
la banda. 

FESTES
NOTÍCIA REDACCIÓ

Arran Maresme convoca la 
vintena edició d’aquest acte 
político-festiu

culturacultura

CEDIDA

El Crac té un total de dotze capí-
tols, Joel Joan es posa a la pell de 
Joel Joan, un actor de mala fama. 
Roger Coma, Assumpta Serna, Miki 
Esparbé i Diana Gómez completen 
el repartiment. 
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DIMARTS 2DIUMENGE 30televisiótelevisió m1tv

 CN SABADELL – 
 CN MATARÓ LA SIRENA
16:00 HANDBOL. CJH MATARÓ  
 –STADIUM CASABLANCA
17:30 DE TEE A GREEN
18:00 MAGAZINE 1MON.CAT
20:00 EN JOC
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 WATERPOLO MASCULÍ
 CN MATARÓ QUADIS – 
 REAL CANOE
23:00 EN JOC
0:30 GAUDEIX LA FESTA
1:00 PANTALLA OBERTA
2:00 L’ENTREVISTA
 

7:00 NOTICIES EN XARXA
9:00 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
13:00 RESUM SETMANAL
14:00 AL DIA MIGDIA
14:30 MAGAZINE EN XARXA
 REEMISSIÓ DISSABTE
16:30 ÚLTIMA SESSIÓ
17:00 A PROP + QUE MAI
17:30 RETRANSM. ESPORTIVA
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
0:00 INFORM. 24H. MARESME
0:30 NOTICIES EN XARXA
1:00 ESPORTS EN XARXA

7:00 ÚLTIMA SESSIÓ
7:30 INFORM. 24H. MARESME
8:00 PANTALLA OBERTA
9:00 RESUM SETMANAL
10:00 INFORM. 24H. MARESME
10:30 LA FÀBRICA
12:00 INFORM. 24H. MARESME
12:30 ESPAI D’ART / 
 CAMINANT x CATALUNYA
13:00 CREURE AVUI
13:30 INFORM. 24H. MARESME
14:00 LA FÀBRICA
15:30 RESUM SETMANAL
16:30 INFORM. 24H. MARESME
17:00 ÚLTIMA SESSIÓ
17:30 ESPAI D’ART / 
 CAMINANT x CATALUNYA
18:00 MAGAZINE 1MON.CAT
20:00 EN JOC
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 1714, LA GUERRA A 
 COMARQUES
22:30 EN JOC
0:00 PANTALLA OBERTA
1:00 RESUM SETMANAL
2:00 DOSOS AMUNT

7:00 ESPAI D’ART / 
 L’ENTREVISTA
7:30 CREURE AVUI
8:00 DE TEE A GREEN
8:30 GAUDEIX LA FESTA
9:00 ÚLTIMA SESSIÓ
9:30 PANTALLA OBERTA
10:30 CREURE AVUI
11:00 MISSA DE MONTSERRAT
12:30 ÚLTIMA SESSIÓ
13:00 ESPAI D’ART / 
 CAMINANT x CATALUNYA
13:30 L’ENTREVISTA
14:00 RESUM SETMANAL
15:00 WATERPOLO FEMENÍ

13:00 DOSOS AMUNT
13:30 INFORM. 24H. MARESME
14:00 AL DIA MIGDIA
14:30 AQUA
14:45 PERSONATGE VALORS
15:00 CAMINANT x CATALUNYA
15:30 ÚLTIMA SESSIÓ
16:00 ESPAI D’ART
16:30 INFORM. 24H. MARESME
17:00 DOSOS AMUNT
17:30 AVENTURA’T
18:00 PANTALLA OBERTA
19:00 NOTICIES EN XARXA
19:30 ESPORTS EN XARXA
20:00 CARNET ESPORTIU
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 PANTALLA OBERTA
22:00 CARNET ESPORTIU
22:30 INFORM. 24H. MARESME
23:00 PANTALLA OBERTA
0:00 INFORM. 24H. MARESME
0:30 NOTICIES EN XARXA
1:00 ESPORTS EN XARXA
1:30 INFORM. 24H MARESME

7:00 NOTICIES EN XARXA
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 INFORM. 24H. MARESME
10:30 CARNET ESPORTIU
11:00 PANTALLA OBERTA
12:00 INFORM. 24H. MARESME
12:30 L’ENTREVISTA
13:00 CARNET ESPORTIU
13:30 INFORM. 24H. MARESME
14:00 DOSOS AMUNT
14:30 HISTÒRIES PARTICUL.
15:00 DIARI DE LA MÚSICA
15:15 PERSONATGE VALORS
15:30 PANTALLA OBERTA
16:30 INFORM. 24H. MARESME
17:00 CARNET ESPORTIU
17:30 PANTALLA OBERTA
18:30 GAUDEIX LA FESTA
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
0:00 INFORM. 24H. MARESME
0:30 NOTICIES EN XARXA
1:00 ESPORTS EN XARXA
1:30 INFORM. 24H MARESME

7:00 NOTICIES EN XARXA
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 INFORM. 24H. MARESME
10:30 LA FÀBRICA
12:00 INFORM. 24H. MARESME
12:30 DE TEE A GREEN
13:00 HISTÒRIES PARTICUL.
13:30 INFORM. 24H. MARESME
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 CATA
17:30 GAUDEIX LA FESTA
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 ÚLTIMA SESSIÓ
21:30 LA SETMANA RADIAL
22:00 CAMINANT x CATALUNYA
22:30 INFORM. 24H. MARESME
23:00 A PROP + QUE MAI
23:30 ÚLTIMA SESSIÓ
0:00 INFORM. 24H. MARESME
0:30 NOTICIES EN XARXA
1:00 ESPORTS EN XARXA
1:30 INFORMATIUS 24H
  MARESME
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7:00 NOTICIES EN XARXA
9:00 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 MAGAZINE EN XARXA
 REEMISSIÓ DIUMENGE
16:30 INFORM. 24H  MARESME
17:00 CARNET ESPORTIU
17:30 RETRANSM. ESPORTIVA
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 GAUDEIX LA FESTA
22:00 L’ENTREVISTA
22:30 INFORM. 24H. MARESME
23:00 ESPAI D’ART
23:30 1714, LA GUERRA A 
 COMARQUES
0:00 INFORM. 24H. MARESME
0:30 NOTICIES EN XARXA
1:00 ESPORTS EN XARXA

7:00 NOTICIES EN XARXA
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 INFORM. 24H. MARESME
10:30 AQUA
10:45 PERSONATGE VALORS
11:00 CAMINANT x CATALUNYA
11:30 ESPAI D’ART
12:00 INFORM. 24H. MARESME
12:30 HISTPÒRIES PARTICUL.

dimarts

dimecres
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El popular actor i productor Lluís 
Homar i Bitó Produccions realit-
zaran una residència a La Sala 
d’Argentona del 13 al 24 d’octubre 
per a preparar el seu nou especta-
cle, una adaptació de Terra Baixa 
que es presentarà al novembre al 
Teatre Auditori a Girona en el marc 
del Festival Temporada Alta.

Abans, el dissabte 25 d’octubre a 
les 21 hores, Lluís Homar farà a La 
Sala la pre-estrena d’aquesta obra 
en què interpreta tots els papers del 

clàssic de Guimerà, sota la direcció 
de Pau Miró.

Terra Baixa, una de les obres més 
conegudes del poeta i dramaturg Àn-
gel Guimerà ha estat una referència 
per a Lluís Homar al llarg de la seva 
vida. Després de fer l’obra de Gui-
merà als 16 anys va decidir ser actor, 
i un moment molt recordat de la seva 
trajectòria l’hem de situar al 1990, 
com a protagonista de la mítica po-
sada en escena de Fabià Puigserver.

Les entrades de la pre-estrena a 
La Sala d’Argentona es posaran a la 
venda de manera anticipada a par-
tir del 20 d’octubre a l’Ajuntament 
d’Argentona i a través del web www.
quedat.cat. 

CULTURA
NOTÍCIA REDACCIÓ

El dissabte 25 es preestrenarà 
aquesta versió en què 
interpreta tots els papers

argentonaargentona www.totmataro.cat/argentona

Lluís Homar prepara a La Sala 
d’Argentona l’espectacle Terra Baixa

Pep Masó s’enfronta a 10 
anys d’inhabilitació per 
desobeir la Junta Electoral 

L’ex-alcalde Pep Masó, cap de 
Tots per Argentona, va comparèi-
xer davant del jutge arran de la 
denúncia interposada pel regi-
dor d’Agrupació Argentona, Fèlix 
Rosa. Masó s’enfronta a una pena 
d’inhabilitació especial per a càr-
rec públic durant deu anys per 
un delicte de prevaricació admi-
nistrativa, una pena d’un any de 
presó per delicte electoral i una al-
tra d’inhabilitació de dos anys per 
desobediència a l’autoritat.

L’origen del cas es troba en fer 
cas omís a una ordre de la Junta 
electoral de zona que li prohibia ce-
lebrar una botifarrada amb caràcter 
electoral a la Plaça de Vendre. Els 
fets van tenir lloc a l’abril del 2011, 
durant les eleccions municipals. 

POLÍTICA
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: EVA CASALS CRISPÍN

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

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

Paraula invertida: Adreça web del banner invertit:

tonigarcia.wix.com/escoladefotografi a

+

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

35€ * 35€ *

Tot Argentona 1644.indd   2 08/10/14   17:19



núm. 1644
del 10 al 16 d’octubre de 2014 

El Festival ‘Sense Portes’ en imatgesPep Masó s’enfronta a 10 
anys d’inhabilitació per 
desobeir la Junta Electoral  

MATARÓ
barri a barri

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

SI ETS D’AQUEST BARRI

ANUNCIA’T!

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

PLA D’EN BOET
17-10-2014

PLA D’EN BOET
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Mora lliura a la Generalitat el 
compromís de Mataró amb la consulta  

CONSULTA 9N
NOTÍCIA REDACCIÓ

Participa amb 800 alcaldes 
més en l’adhesió municipal a 
la convocatòria

ciutatciutat www.totmataro.cat/ciutat

NÚM. 1644
DEL 10 AL 16 D’OCTUBRE DE 2014

des pels ajuntaments com a suport 
a la Consulta del 9N. El president 
de la Generalitat, Artur Mas, va 
presidir l’acte celebrat al Palau de 
la Generalitat, al qual van assistir 
més de 800 alcaldes catalans. Joan 
Mora va lliurar una còpia de la mo-
ció de suport a la Consulta del 9N 
aprovada el passat 23 de setembre 
pel Ple de l’Ajuntament, reunit en 
sessió extraordinària, i que va pros-
perar amb el suport de CiU, ICV i la 
CUP i l’abstenció del PSC. El PPC, 
PxC i el regidor no adscrit van votar-
hi en contra.

La moció acordava literalment 
“mostrar el suport a la convocatòria 
de la consulta del 9 de novembre 
sobre el futur polític de Catalunya 
facilitant tots els recursos i les ei-
nes necessàries per fer-la possible, 
fent una crida a la participació”. 

L’alcalde de Mataró, Joan Mora, va 
participar dissabte passat en l’acte 
de lliurament de les mocions aprova-

c12 MORA.indd   1 07/10/14   19:15



OPORTUNITATS DEL MES

123.000€99.000€

CB9430 CERDANYOLA. M. AUXILI-

ADORA. Pis reformat, 2 hab. dobles, 
cuina office, menjador, balcó, 1er. pis.

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€

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. 

115.000€

44.500€

99.000€ 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.

77.000€

99.000€

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.

123.000€

CB9717-CENTRE/RIEROT Pis molt aco-
llidor, 3 habit., ascensor, cuina i bany molt 
be, portes roure, Ideal inversió per lloguer. 

71.000€

CB10012-Z.CAMI MIG Pis gran 82m2 de 
3 habs (2 dobles), tot reformat, exterior, 
sol, balcó, terrassa1/2 altura. Ocasió!! 

74.000€

CB8243-ROCABLANCA Pis de 90m2 
4 hab (3  dobles), tot exterior, cuina office, 
menjador de 26m2, ascensor. Únic!!

112.000€

CB9965-CAMI MIG Pis de 95m2 ac-
tual, 3 habs, bany complert, ascensor, 
menjador de 28m2 amb sortida a balcó, 
terrassa, molt de sol i exterior.

130.000€

CB6972- Z.CORTE INGLES Fabulós 
pis seminou 95m2, amb 4 habs, bany i 
lavabo, menjador amb terrasseta, cuina 
office de 15m2, parking a la mateixa finca. 

169.000€

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.

189.000€

REF. 11817  CENTRO/RONDAS. Sobre 
avda principal. 95m2 perfectamente 

orientado sobre gran zona verde.A es-
trenar. 3 dor. Salón comedor de grandes 

medidas. Excepcional cocina offi ce.2 
baños.2 balcones.Suelos de parket.

Calefacción. Parking opcional.

95.000€

CÉNTRICO Y TRANQUILO
REF. 11612 CENTRE-PZA. BRISA.Bonito 
piso 65m2 totalmente reformado.Edifi cio 
con ascensor.2dormitorios antes 3.Salón 
ampliado y luminoso.Suelos de parket.

exteriores aluminio.Balcón.
Excelente precio.
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Setembre sol ser un mes negatiu 
per a l’ocupació. Al Maresme la xifra 
de persones demandants de feina 
ha augmentat en 353 que, percen-
tualment, representa un 0,99% més 
d’atur que el mes d’agost. La comar-
ca, doncs, ha tancat el mes amb una 
taxa d’atur del 15,8% i un total de 
35.997 ciutadans i ciutadanes ins-
crites com a demandants de feina. 
L’augment de la desocupació durant 
el darrer mes ha afectat més als ho-
mes que a les dones, però la taxa 
d’ocupació femenina a la comarca 
supera en 2,9 punts la masculina. 

L’anàlisi interanual aporta dades 
més positives. Aquest ha estat el 
mes de setembre que ha registrat 
l’augment de la desocupació més 
baix dels darrers 7 anys i en com-
paració amb el mateix període de 
2013, tenim un 7,39% menys de 
persones sense feina. 

Tot i l’augment comarcal de l’atur, 
hi ha 9 municipis de la comarca on 
les xifres de desocupació han baixat 
durant el mes de setembre: Alella, 
Arenys de Mar, Argentona, Cabrera 
de Mar, Òrrius, Sant Vicenç de Mon-
talt, Tiana, Vilassar de Dalt i Vilassar 
de Mar. A Caldes d’Estrac no s’ha 
registrat cap variació respecte al 
mes anterior. I a l’anàlisi interanual 
només es detecta un increment de 
la desocupació a Caldes d’Estrac, 
Sant Andreu de Llavaneres i Sant 
Cebrià de Vallalta. 

MARESME
ECONOMIA REDACCIÓ

L’atur repunta 
lleugerament durant el 
mes de setembre

El setembre que ha registrat 
l’augment de la desocupació 
més baix dels darrers 7 anys

El Festival de Titelles Firobi Vilassar 
de Mar compleix 18 anys

Durant tot el cap de setmana -del 10 
al 12 d’octubre- els titelles tornaran 
a ser protagonistes i omplir Vilassar 
de Mar. El motiu és un festival que 
arriba ja aquest any a la majoria 
d’edat. El Festival de Titelles va 
néixer de la mà de l’entitat Firobi 
amb el suport de l’Ajuntament, i en 
aquesta 18a edició reunirà 10 com-
panyies titellaires. Titelles gegants, 
de fi l, d’ombres i fi ns i tot del terror 
-per als adults-, estaran presents en 
diferents espais, la majoria al carrer.

Tots els espectacles a l’aire lliure 
seran gratuïts i la resta tindran el 

VILASSAR DE MAR
CULTURA REDACCIÓ

Els titelles, protagonistes 
gràcies a un festival que 
assoleix la majoria d’edat

preu de 6 euros per als adults i 2 
euros per als infants, tot i que els 
nens i nenes que portin un titella a 
la mà -de casa o fet als tallers- tin-
dran una entrada gratuïta per als 
espectacles que es facin a l’Ateneu 
i a la Sala Roser Carrau de la vila.

Des de l’organització expliquen 
que, en cas de pluja, la cercavila de 
la inauguració i els tallers previstos 
se suspendran. Per la seva banda, 
l’espectacle El Niu i Zoo Zoom es 
traslladaran al pati cobert de l’escola 
La Presentació; el de Bowt’s, a les 
voltes de la plaça de l’Ajuntament 
i Trastorn emocional, a l’escola Pé-
rez Sala. 

12 municipis participen al Calamarenys

Fins el 26 d’octubre, 12 municipis 
de la comarca proposen als seus 
ciutadans i visitants acostar-se als 
valors culinaris del calamar. El 
Calamarenys celebra ja les seves 
dinovenes jornades gastronòmiques 

MARESME
SOCIETAT REDACCIÓ

i estarà present en una quarantena 
de restaurants i establiments ali-
mentaris amb diverses propostes 
gastronòmiques, així com amb ac-
tivitats paral·leles que ha organitzat 
Arenys de Mar. 
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Falten prop de vuit mesos per a les 
eleccions municipals. Uns comi-
cis marcats pel procés sobiranista a 
Catalunya i per la gestió de la crisi 
econòmica, entre altres. ‘Podem Ma-
taró’ ja treballa per presentar-s’hi amb 
totes les garanties per entrar dins el 
consistori i començar a actuar. Fa 
ja unes quantes assemblees, tal com 
explica Morón, que van prendre la 
decisió de concórrer a les eleccions 
municipals del pròxim mes de maig. 
La portaveu de l’organització remarca 
que “Hem der ser dins de l’Ajuntament 
si volem prendre decisions importants 
i canviar coses de la ciutat”. Mal-
grat que encara no han decidit com 
s’organitzaran de cara als comicis, sí 
que tenen intenció de treballar en unes 
línies molt concretes. “Cal posar molts 
esforços en la dinamització de sectors 
de Mataró com el Port, en l’educació i 
la immigració”, concreta. I afegeix: “Te-
nim un hospital públic que funciona a 
mitges i un transport públic no òptim 
per a la ciutat”.

Les acampades del 15-M, les 
primaveres àrabs o el moviment 
Occupy Wall Street queden lluny. 
Són d’estricta actualitat, però, les 
accions d’Estafabanca contra les 
preferents, les protestes de la Pla-
taforma d’Afectats per la Hipoteca o 
les propostes de regeneració política 
de Podemos. Resultats del 15-M, 
d’una protesta que va llançar la gent 
al carrer i que anys després en veu 
els resultats en forma de moviments 
i organitzacions que neixen de la 
base: el poble. 

Montse Morón és portaveu de 
‘Podem’ a Mataró. S’hi ha implicat, 
pràcticament, des del primer dia. 
Nascuts al febrer, ara compten amb 
el suport d’unes 200 persones, un 
centenar de les quals són simpatit-
zants. “Fèiem assemblees al Parc 
Central i de mica en mica ens hem 
anat organitzant”. El 15-M “ens va 
obrir els ulls, ens va fer canviar el 
xip”, explica Morón. “No podíem 
seguir així” i “el 15-M va unifi car 
sensibilitats, cosa que les esquerres 
no havien aconseguit”. 

 ‘Podem’ organitza assemblees 
de forma periòdica en les quals es 

debat sobre les línies d’actuació 
que ha de tenir la formació i les 
accions públiques que cal fer per 
informar a la població. Hi ha des 
de joves d’entre 16 i 25 anys fi ns a 
persones grans de 80. “És un perfi l 
molt ampli: hi ha gent senzilla, joves 
molt ben formats, aturats. Qualse-
vol persona que tingui inquietuds 
i ganes de canviar la societat és 
benvinguda”. 

“Mataró necessitava un ‘Po-
dem’?”. Morón està convençuda que 
sí. “La ciutat ha de revolucionar-se 
socialment”, assegura, perquè “ara 
que la gent torna a creure en si ma-
teixa hem de reclamar que tots els 
serveis públics funcionin correcta-
ment i no es privatitzin”. “Mentre hi 
hagi carències i necessitats, a Ma-
taró li cal un ‘Podem’”. “Treballem 
per aconseguir línies molt solidàries, 
com el cooperativisme”, explica Mo-
rón, que reivindica que “tenim gent 
d’entre 45 i 60 anys aturada i depri-
mida a casa i un gruix de població 
molt formada que marxa del país”. I 
Morón sentencia, “hem de carregar 
contra els poderosos que permeten 
que hi hagi desigualtats socials”. 
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Defi neix-te
Treballadora, lluitadora i amb 
caràcter.

Un llibre
‘‘Conversaciones con Pablo’’

Una pel·lícula
‘Braveheart’ 

Un viatge
El Marroc

Una fi gura política
Che Guevara

Un repte
Funcionar sols sense líders

Montse Morón,  
revolució per 
canviar-ho tot
PORTAVEU DE ‘PODEM’ A MATARÓ

Cap a l’ajuntament

tot perfil 1644.indd   1 06/10/14   18:28
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perfilsPerfil a Montse Morón  
Montse Morón és la portaveu de Podem a Mataró. Nascuts al febrer, Podem es 
presentarà a les eleccions municipals per mirar de solucionar els problemes 

que té la ciutat.

La setmana anterior...

Perfil a Joan González 
Joan González és un apassionat del bàs-

quet. Lligat sentimentalment i esportiva a la 
ciutat de Mataró, torna a la ciutat per dirigir 
el Platges de Mataró a la Copa Catalunya. 
Sense objectius marcats, González assegu-
ra que les hores d’entrenament i els partits 
són els que l’omplen de vitalitat per gaudir 
d’un esport sense el qual no podria viure.

perfils

https://www.youtube.com/embed/2UjPqnYPrZw
https://www.youtube.com/embed/KyNGDMOJDFU


¡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

CENTRO. ECONÓMI-
CO. Piso de 3 habi-
taciones, (2 dobles), 
1 baño, cocina de 
8m2 con una gale-
ría anexa, está para 
reformar a su gusto. RE

F. 
13

14
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

ám
ite

RE
F. 

43
47

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

80.000€ 

RE
F. 

01
21

0

RE
F. 

22
31

ARGENTONA. EXCELENTE CASA SEMI NUEVA DE 300M2. 30m2 de 
jardin y 20m2 de terraza solarium, 3 hab. 1 tipo suite y estudio 
con chimenea,  2 baños y 2 aseos, cocina de 20m2, garaje 3 
coches, trastero, calefacción. ANTES PVP. 320.000€  NO LA 
DEJES ESCAPAR. 

C.
E.

 en
 tr

ám
ite

299.000€

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
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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.

189.000€

C.
E.

 en
 tr
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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

77.000€

86.000€ 

RE
F. 

43
44

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

C.
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144.000€
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F. 

50
95

C.
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C.
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84.000€ 

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

RE
F. 

23
35

299.000€299.000€

C.
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CIRERA.Planta baja con entra-
da independiente total-mente 
reformada, patio 25m2, 3 hab. 
mas estudio en el patio,   tiene 
2 baños, cocina y galería, sólo 
1 vecino. OCASIÓN. 

PZA. CATALUNYA. Piso con as-

C.
E.

 en
 tr

ám
ite

RE
F. 

23
44

109.000€

Ahora:

C.
E.

 en
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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

ro constr. NO LO DEJE ESCAPAR

109.000€109.000€Ahora:

OCASIÓN
DEL MES

calor, ascensor.

Ahora:
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Assegurances

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

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

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

  
OPORTUNITAT

LLOGUER DE LA SETMANA

Lloguers

T1.05734 - Mataró La Habana. Piso de 40 m² 
de superfi cie, consta de 1 habitación doble ex-
terior, baño completo con ducha, cocina ame-
ricana con vitro.. Bomba de calor aa/cc y con 
pàrking incluido!!                                 450€/mes

T1.06976 - Mataró. Centro.  Piso de 45 m2 e 
superfi cie, està todo amueblado. Dispone de 1 
habitación, tiene aire acondicionado y calefac-
cion. Con electrodomesticos. Ascensor y plaza 
de parking incluida!!!                                 475€/mes

T1.09913 - Mataró-Vallverich. Piso de 75 m2. 
de superfi cie, dispone de 2 habitaciones. 1 Baño.
Cocina offi ce. Electrodomésticos. Parquet. Bom-
ba frío-calor. Calefacción gas. Terraza de 13 m2. 
Toldos. Ascensor!!                                      850€/mes

T1.02502 - Mataró. Semi Centro.  Piso de 70m² 
de superfi cie, consta de 2 habitaciones, Baño, 
salón con los suelos de mármol, video-portero - 
tiene los acabados de 1a calidad y con plaza de 
parking !!                                                   550€/mes

Truqui’ns: 93 757 83 83
T1.09863 Mataró. Centre.  Piso de 65 m² con 3 
hab., Baño, cocina, salon - muy económico y muy 
buena situación !!!!                                    425€/Mes 

T1.09941 Caldes d’Estrac. Piso amueblado 61m2. 
2 Habs. 1 Baño. Cocina offi ce. Balcón. Ascensor. 
Buena zona y muy soleado!!                      430€/Mes 

T1.04536 Mataró. Cerdanyola. Piso 3 hab ( 1 dbl.), 
Totalexterior, bien comunicado!!!             450€/Mes

T1.09291 Mataró. Centro. Segundo piso de 60 m2, 
2 hab, baño, cocina reformada, galeria - suelos de 
gres - cerca plaza las teresas !!!!             450€/Mes

T1.09811 Mataró. El rengle. Zona tecnocampus. 
Apartamentos de 40 m² con 1 hab. (Doble) baño, 
pequeña cocina - todo amueblado y equipados 
- parking y trastero y piscina - fabulosas vistas - 
ideal cortas estancias - estudiantes, ejecutivos y 
adaptados para mayores !!! !!                  470€/Mes

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

T1.09925 Dosrius. Piso amueblado de 65m2. 2 
Habs. 1 Baño. Cocina offi ce. Calefaccion. Aa/cc. 
Parquet. Cierres aluminio.Balcon.Ascensor. Par-
quing opcional. Bien conservado!!           525€/Mes

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

T1.08994 Mataró. Centro. Piso en edifi cio total-
mente  reformado. Asc, 2 hab, cocina con lavado-
ra/secadora , baño nuevos. Pocos vecinos - gastos 
incluidos y con parking opcional!!! !!    600€/Mes

T1.09754 Mataró. Centre. Bonito piso de 90m² 
de superfi cie, con 4 hab., Baño, salón, cocina con 
galeria - Oportunidad - Amueblado!!     650€/Mes

T1.09927 Mataró. Centro. Piso de 3 años. 72m2. 2 
Habs. 1 Baño y 1 aseo. Cocina offi ce. Calefaccion. 
Aa/cc. Cierres aluminio. Balcon. Ascensor. Parquing 
opcional. Impecable!! !!                               650€/Mes

T1.09246 Dosrius. Piso nuevo de 100 m² con 4 
hab., 2 Baños, cocina offi ce, gran salon con salida 
al balcon tipo terracita y con plaza de parking in-
cluida - al centro del pueblo !!!! !         750€/Mes

T2.02711 Sant Iscle de Vallalta. Casa de 150 m2. 
3 plantas. 4 Habs. (2 Dobles) 1 baño y 1 aseo. Co-
cina offi ce. Calef. Jardin 50 m2. Parquing. Exterior. 
Soleada. Cerca  todos los servicios!!      700€/Mes

T2.01040 Sant andreu de llavaneres. Bonita casa 
200m2., 4 Hab., 3 Baños, bodega, terraza. Gastos 
incluidos en el precio !!! 950€/Mes

T2.02709 Arenys de Munt. Urb. La Creueta. Casa 
amueblada a 4 vientos, en parcela de  650 m² - 
160 m², tiene 4 habitaciones, Cocina of, tzas - aa/
cc, calef. Central, jardin - garaje y gran piscina - 
Vistas mar y montaña!!!!                      1.000€/MesT1.02215 - Mataró. Centre. Piso de 120 m² 

de superfi cie, dispone de 4 habitaciones. 
Baño. Aseo. Cocina offi ce. Cierres de alumi-
nio. Suelos parquet. Balcon. Lavadero. Todo 
reformado. Muy soleado!               700€/mes             
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T1.50095 - Mataró-Els Molins. Planta baixa de 70 m² 
de superficie. Disposa de 2 habitacions, bany com-
plet, aa/cc, els terres de parket, tancaments alumini 
¡¡Tot nou amb entrada independent!!           100.000€

T1.50238 - Mataró-Els Molins. Pis totalment 
reformat de 80 m² de superfi cie, disposa de 3 
habitacions, Bany complet, la cuina totalment 
equipada, galeria, tancaments d’alumini, bal-
co ¡¡Oportunitat!!                                            69.000€ 

T1.50195 - Mataró-Centre. Planta baixa nova 
construcció tipo loft de 40 m², 1 habitació, cuina 
americana totalment equipada, amb un any com-
plet ¡¡ A 5 minuts de la platja !!                     83.000€

T1.50193 - Mataró-Cerdanyola. Pis de 60 m² de 
superfi cie, disposa de 2 hab., Bany complet, cuina 
independent, galeria, balco, aa/cc, tot reformat 
¡¡Oportunitat!!                                                59.000€

Vendes

T1.50099 - Mataró - Peramàs. Pis de 80m² de supe-
ficie, disposa de 3 hab., Bany complet, cuina office, 
galeria, balco, els terres de gres, amb ascensor, traster 
¡¡oOportunitat!     Abans 137.260€ Ara 127.260€

T1.06976 - Mataró. Centro.  Piso de 45 m2 e 
superfi cie, està todo amueblado. Dispone de 1 
habitación, tiene aire acondicionado y calefac-
cion. Con electrodomesticos. Ascensor y plaza 
de parking incluida!!!                                 475€/mes

T1.09913 - Mataró-Vallverich. Piso de 75 m2. 
de superfi cie, dispone de 2 habitaciones. 1 Baño.
Cocina offi ce. Electrodomésticos. Parquet. Bom-
ba frío-calor. Calefacción gas. Terraza de 13 m2. 
Toldos. Ascensor!!                                      850€/mes

Un equip de professionals al seu servei

T1.08994 Mataró. Centro. Piso en edifi cio total-
mente  reformado. Asc, 2 hab, cocina con lavado-
ra/secadora , baño nuevos. Pocos vecinos - gastos 
incluidos y con parking opcional!!! !!    600€/Mes

T1.09754 Mataró. Centre. Bonito piso de 90m² 
de superfi cie, con 4 hab., Baño, salón, cocina con 
galeria - Oportunidad - Amueblado!!     650€/Mes

T1.09927 Mataró. Centro. Piso de 3 años. 72m2. 2 
Habs. 1 Baño y 1 aseo. Cocina offi ce. Calefaccion. 
Aa/cc. Cierres aluminio. Balcon. Ascensor. Parquing 
opcional. Impecable!! !!                               650€/Mes

T1.09246 Dosrius. Piso nuevo de 100 m² con 4 
hab., 2 Baños, cocina offi ce, gran salon con salida 
al balcon tipo terracita y con plaza de parking in-
cluida - al centro del pueblo !!!! !         750€/Mes

T2.02711 Sant Iscle de Vallalta. Casa de 150 m2. 
3 plantas. 4 Habs. (2 Dobles) 1 baño y 1 aseo. Co-
cina offi ce. Calef. Jardin 50 m2. Parquing. Exterior. 
Soleada. Cerca  todos los servicios!!      700€/Mes

T2.01040 Sant andreu de llavaneres. Bonita casa 
200m2., 4 Hab., 3 Baños, bodega, terraza. Gastos 
incluidos en el precio !!! 950€/Mes

T2.02709 Arenys de Munt. Urb. La Creueta. Casa 
amueblada a 4 vientos, en parcela de  650 m² - 
160 m², tiene 4 habitaciones, Cocina of, tzas - aa/
cc, calef. Central, jardin - garaje y gran piscina - 
Vistas mar y montaña!!!!                      1.000€/Mes

T1.50184 - Mataró -La Habana. Pis de 100 m² de 
superfi cie, disposa de 4 habitacions, bany com-
plet i aseo, amb cuina ofi ce , galeria, balco, aa/
cc, tancaments alumini, terres de porcelanato, 
traster ¡Totalment reformat!!                   168.000€

T2.50072 - Mataró - Els Molins. Casa adossada tota 
exterior de 200 m ², 4 hab. (2 dobl), 2 banys complets, 
cuina tota equipada i reformada, galeria, saló-menja-
dor, llar de foc, balcó, tssa 15 m2, calefacció, soterrani 
de 50 m, garatge i traster!!                             300. 000€

T2.50072 - Mataró - Els Molins. Casa adossada tota 
exterior de 200 m ², 4 hab. (2 dobl), 2 banys complets, 

T1.50095 - Mataró-Els Molins. Planta baixa de 70 m² 
de superficie. Disposa de 2 habitacions, bany com-

T2.02157 - Mataró. Molt cèntrica. Casa de 240m2,  
de superfici, disposa de 2 hab. + Estudi + sala poliva-
lent, 2 banys (1 amb hidromassatge), 2 serveis, cuina 
office, ascensor, parking, 3 terrasses, molt lluminosa, 
Vistes al mar !!!    Abans 450.000€ Ara 370.000€

T1.08244 - Mataró - Centre. Pis de 65m2 de 
superfi cie, amb terrassa, disposa de 3 dormi-
toris i està totalment reformat. Li toca el sol tot 
el dia, es tracta d’un un pis molt lluminós. Oca-
sió!!            Abans 180.000€  Ara 137.160€

T1.50099 - Mataró - Peramàs. Pis de 80m² de supe-
ficie, disposa de 3 hab., Bany complet, cuina office, 

T1.50191 - Mataró-Vista Alegre. Àtic lluminós 100m², 
4 habit 2 banys compl (1 suitte), cuina off., saló-menj 
30m2, llar de foc, galeria, 2 balcons, calefacció, porce-
lanato, ext.alumini, ascensor, traster, Vstes mar i mun-
tanya. Parking opc.      Abans 210.000€ Ara 180.000€

T1.50196 - Mataró -Parc Central. Pis tot moblat 
70 m², 1 hab. doble, bany compl, gran cuina offi ce 
tota equipada, salo-menj. 30 m², aa/cc, parket, 
tancalumini, ascensor, garatge i traster , piscina i 
espectacular tssa de 30 m²!!!                    143.000€

T1.50218 - Mataró. Centre. Pis de 70 m² de super-
ficie, de 2 habitacions, 1 Bany complet, cuina office 
totalment equipada, ascensor, balco, tancaments 
d’alumini ¡¡Totalment reformat!!                              85.000€
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Pèrits Judicials

CERTIF. 
ENERG.

CERTIF. 
ENERG.

CERTIF. 
ENERG.

R.30636

MATARÓ | Cerdanyola

44.300€

Segundo piso de altura listo para entrar 
a vivir. Salón con balcón, 3 habitaciones, 
cocina fórmica y baño compelto. Piso 
muy soleado. 

MATARÓ Ctra. Mata| 

Piso de 2 habs (antes 3), comedor con 
salida a balcón, baño complet, a/a, 
calefacción, galería, 100% exterior y 
vistas sobre Ciudad Jardín. 

R.1482855.000€

MATARÓ Cirera| 

R.1102356.000€

Piso de 65m2, muy bien distribuido, 
mucho de sol y vistas, bien ubicado
y cómodo. Muy interesante. 

MATARÓ

Piso de 3 habitaciones con vistas 
espectaculares, salón comedor, balcón 
+ galería, baño restaurado y cocina 
nueva. ¡Gran ocasión!

60.000€

Piso totalmente a estrenar con patio de 
30m2, 2 habitaciones, baño completo, 
A/A y calefacción centralizada, con 
acabados de 1ª calidad. ¡Gran ocasión!

R.1472578.900€

T T T

Piso alto con ascensor, 100% exterior, 
3 habitaciones, baño completo, cocina 
reformada + galería, balcón. Con 
calefacción y a/a. ¡Oportunidad!

R.1373993.000€

Piso con ascensor, reformado de 70m2, 
3 habitaciones, salón de 20m2, cocina 
equipada de 6m2 + galería y baño 
completo. ¡¡Vistas inmejorables!! 

CERTIF. 
ENERG.MATARÓ | Cerdanyola T

OFERTA

168.000€ R.14886

Piso en zona de pocos vecinos. Obra 
prácticamente nueva, 3 habitac.,salón 
con balcón, buena distribución y acaba-
dos. Espectacular terraza de 60m2. 

R.14583

Piso seminuevo de 3 habitac., un gran
salón 24m2 con balcón/terraza, 2 baños, 
cocina independiente, calefacción + A/A, 
parking y trastero incluidos. 

178.900€

R.14884

Planta baja semi-nueva de 2 habs 
dobles, salón con balcón 8m2, baño 
completo, suelos parket, a/a. A 5 min. 
mar y centro histórico. Parking incluido

126.000€ R.14874

Piso con ascensor completamente 
reformado, salón con balcón, 3 
habitaciones, cocina independiente de 
10m2 más galería. Totalmente exterior. 

Oficina 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

Espectacular ático seminuevo, 3 habs, 
gran salón con espectaculares vistas  
mar y ciudad, gran terraza con jacuzzi, 
solárium, barbacoa y chillout. Parking incl.

240.000€ R.14853

MATARÓ

160.000€

MATARÓCamí del MigMATARÓ TCERTIF. 
ENERG.| 

130.000€

CERTIF. 
ENERG. TMATARÓ Camí Serra| CERTIF. 

ENERG. TPl. ItaliaMATARÓ | CERTIF. 
ENERG. TMATARÓ La Llantia| 

CERTIF. 
ENERG. TMATARÓ Habana| 

CERTIF. 
ENERG. TMATARÓ Z.Camí del Mig| 

R.13633105.000€

Piso de 75m2 con terraza a nivel, 
actualizado recientemente. 3 habs, baño 
completo, cocina + galería y amplio 
salón.  Suelos de parquet y ascensor.

MATARÓ Centro| CERTIF. 
ENERG. T

MATARÓ

OFERTA
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CERTIF. 
ENERG.

CERTIF. 
ENERG.

MATARÓ| Rd. Cervantes

Piso de 3 habitaciones con vistas 
espectaculares, salón comedor, balcón 
+ galería, baño restaurado y cocina 
nueva. ¡Gran ocasión!

R.1468260.000€

T

R.1484377.000€

VENDEMOS SU VIVIENDA
EN MENOS DE 45 DÍAS

R.14667

Piso con ascensor, reformado de 70m2, 
3 habitaciones, salón de 20m2, cocina 
equipada de 6m2 + galería y baño 
completo. ¡¡Vistas inmejorables!! 

Piso con ascensor, reformado de 70m2, 
3 habitaciones, salón de 20m2, cocina 
equip. de 6m2 + galería y baño completo. 
Parking incl. ¡¡Vistas inmejorables!! 

R.14441

T

T
Casa de 4 habit.+ estudio de 40m2, 2 
baños + aseo, gran salón con chimenea, 
terraza, cocina de 20m2 con salida a 
patio a nivel, barbacoa, zona de lavado.

341.000€

MATARÓ Camí Serra| 

R.40381

Espectacular ático duplex a estrenar 
cerca de la Pl. Sta. Anna, 180m2, 2 
terrazas de 30m2 c/u., de alto standing. 
Mejor que una casa. Parking incl.

434.700€ R.14762

105.000€

CERTIF. 
ENERG. T CERTIF. 

ENERG. T

115.600€

CERTIF. 
ENERG. TMATARÓ| C. Histórico

Oficina 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

OFERTA

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

R.14797123.000€

OFERTA

Ático con ascensor, de 90m2, de 4 
habitaciones, salón comedor de 20m2 
con salida a balcón orientado a mar, 
baño completo y cocina reformada.

R.1463172.000€

MATARÓ Rocafonda| MATARÓ Cirera| 

¡Ocasión! En Cirera piso de mediana 
altura, 90m2, de 4 habitaciones, 
comedor con balcón, vistas despejadas 
y con mucho sol. ¡Buena compra!

MATARÓ TCERTIF. 
ENERG.Molinos| 

CERTIF. 
ENERG. TMATARÓ La Llàntia| 

CERTIF. 
ENERG. TMATARÓ Av. Torner| 

Piso impecable 80m2 con ascensor, 
3 habs, salón con balcón, cocina 
independiente y 2 baños. Parking y 
trastero incluídos.

160.000€ R.14402

TCERTIF. 
ENERG.MATARÓ | Via EuropaT

T

T

249.000€ R.14878

Gran piso con vistas de 3 habs, salón 
comedor de 30m2 + terracita, amplia 
cocina offi ce 18m2, 2 baños, ascensor, 
a/a y calefacción. Parking incluido.

CERTIF. 
ENERG. T1ª línea P. CentralMATARÓ| 
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