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Un manifest reivindica Miquel Biada i 
Mataró de quilòmetre 0 ferroviari

 
Tot Història XIX: origen i evolució 
del culte als morts 

Jarps, els “beatles mataronins” 
presenten disc al Clap

Joan Giménez, 
amant de la història

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

Victòria a casa del
Club Volei Mataró

Diferents recursos judicials impedeixen 
l’inici d’obres d’El Corte Inglés
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- COMPRAMOS SU PISO AL CONTADO -

CONSULTE NUESTRA WEB!!
TENEMOS MÁS DE 300  INMUEBLES

GL11254 - 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€

GL10912 - Z. AVDA. 
TORNER Piso reformado de 
70 m², 3 habit., edifi cio con 
ascensor, salón de 20 m², 
cocina equip. 6m², galería 
y baño completo.  ¡¡Vistas 
inmejorables sobre la avenida!! 
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

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€

GL11487 - AV. TORNER Piso 
de 4 habitaciones, salón con 
salida a balcón, cocina, 1 baño 
completo y gran galería de 
16 m², en muy buen estado, 
zona tranquila y rodeada
de todos los servicios. 
Precio: 93.000€

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€

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€

GL11495 -Z. CENTRO-
HOSPITAL Casa edifi cada 
sobre 146 m² de solar. Actual 
planta baja en local diáfano y 3 
plantas, pisos independientes con 
95 m², 80 m² y 70 m² aprox. 
IDEAL INVERSORES. SOLICITE 
INFORMACIÓN. 
Precio: 282.000€
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Confi es que El Corte 
Inglés iniciï obres aviat?

L’ENQUESTA

 LA PREGUNTA

Vota l’enquesta a 

davant de totdavant

Si l’objectiu de fa un parell de diumenges era fer alçar 
el cap als mataronins, aquest es va complir amb escreix, 
encara que fos tan sols per tal de comprovar durant tota 
la prèvia si la meteorologia no acabaria aigualint la festa, 
mai més ben dit.

Els núvols i alguna gotellada deixaven en suspens tota 
predicció sobre la repercussió d’un esdeveniment d’aquesta 
magnitud en una ciutat com la nostra. Mataró es llevava 
amb el posat neguitós del vailet que encara una primera 
prova seriosa, però en arribar a l’escola l’informaven que 
l’examen s’havia suspès per malaltia del mestre.

Resten pendents d’aclarir, doncs, els dubtes al voltant 
del retorn econòmic que un acte com aquest pot suposar 
per a la ciutat, de la repercussió que pot tenir en la seva 
imatge de portes enfora o de la pròpia capacitat d’acollir de 
forma ordenada un volum de visitants tan gran com el que 
indicaven les previsions. Certament lluny, al fi nal, el nom-
bre d’espectadors congregats, però prou notable, ateses les 
adverses condicions meteorològiques ja anunciades abans.

FIRMA
OPINIÓ ENGINYER DE TELECOMUNICACIONS

Si es pot votar, 
participaràs al 9N?

LLUÍS MARTÍ I GARRO

Festa al Cel
www.totmataro.cat

NÚM. 1645
DEL 17 AL 23 D’OCTUBRE DE 2014

IRENE RIGAU,
CONSELLERA 

CONGRÉS RECUWATT

No seria imprudent considerar, doncs, aquesta primera 
festa poc més que un gran assaig. Resta però, ara, l’anàlisi 
de si paga la pena persistir i, d’alguna manera, doblar 
l’aposta. I quan no sobren els calés (quan, de fet, en fal-
ten), s’intueix una decisió encara més complexa del que 
ha estat fi ns ara.

I, calés a banda, també restaran les crítiques pels pro-
blemes de mobilitat, per la contaminació gratuïta o per 
l’exhibició de tanta parafernàlia militar (malgrat que en un 
moment o un altre no puguem evitar distreure’ns traient el 
nas per la fi nestra impressionats per les espectaculars ma-
niobres mil·limètriques de les patrulles). I fi ns i tot els peròs 
dels qui veuen la festa com un regal enverinant, malfi ant-
se de què Barcelona, eterna engolidora d’esdeveniments, 
acceptés despendre’s d’un acte suposadament tan atractiu. 
Potser hi ha la seva part de raó, acostumats com estem a 
veure marxar camí del ‘cap i casal’ festivals com el Cruïlla 
o el Shakespeare. Potser n’és l’excepció que confi rma la 
regla, tant de bo.

62,3%  No.

33,8%  Sí.

3,9%  Ns/Nc.

EL CASAL DE L’ALIANÇA VA ACOLLIR LA SEGONA EDICIÓ DEL SOPAR-ESPECTACLE EL CASAL DE L’ALIANÇA VA ACOLLIR LA SEGONA EDICIÓ DEL SOPAR-ESPECTACLE EL CASAL DE L’ALIANÇA VA ACOLLIR LA SEGONA EDICIÓ DEL SOPAR-ESPECTACLE EL CASAL DE L’ALIANÇA VA ACOLLIR LA SEGONA EDICIÓ DEL SOPAR-ESPECTACLE 
‘VINE A FER L’INDI’ PER RECAPTAR FONS PER A LA FUNDACIÓ VICENTE FERRER‘VINE A FER L’INDI’ PER RECAPTAR FONS PER A LA FUNDACIÓ VICENTE FERRER

CASTIGAT  La titular d’Esenyament 
ha estat criticada per PSC i altres 
col·lectius educatius per inaugurar el 
Marta Mata un dimecres al matí. 

APLAUDIT  El Centre de Congressos 
del TCM i l’aposta per la valorització 
de residus es van fer perquè Mataró 
pogués exercir de capital al respecte. 

IVAN RUIZ
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Els límits de la ciutat de Mataró 
han variat molt, no només en el 
darrer segle, sinó també durant els 
últims 50 anys. En aquesta foto-
grafi a d’entre fi nals dels anys 50 i 
principis dels 60 s’hi pot veure un 
dels edifi cis de la Plaça Granollers 
amb el Camí de la Geganta de fons. 
Cedida per Manuel Poveda, s’hi 
pot veure com “tot eren horts més 
enllà d’aquella plaça, fi ns que va 
començar a urbanitzar-se”, un fet 
que va passar durant les dècades 
dels anys 60 i 70 amb la immigra-
ció provinent del sud d’Espanya. 

Poveda és el que apareix a la 
dreta de la fotografi a i juntament 

amb dos companys més es dedica-
ven a fer de lampista. Qui apareix 
just al seu costat era estudiant 
d’enginyeria. 

Poveda recorda com el seu com-
pany feia les fotografi es, seguint 
tot un procés lent i minuciós. 
Aquesta, en concret, està feta des 
del pis més alt de l’edifi ci Mar-
Grau de la Plaça Granollers. “Feia 
les fotografi es amb una càmera 
que tenia la mateixa amplada que 
les mateixes fotos”. I les revelava 
també lentament: “Les col·locava 
dins d’una placa transparent, de 
manera que la llum la traspassava 
i feia aparèixer la foto”. 

foto antigafoto

de fa 5 anys

de fa 15 anys

de fa 25 anys

les portadesles www.totmataro.cat/fotoantiga
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Els límits de Mataró
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Detinguts per robar productes i 
revendre a mercats  

SUCCESSOS
NOTÍCIA REDACCIÓ - ACN

El valor de mercat del material 
sostret arriba fi ns als 20.000 
euros

ciutatciutat www.totmataro.cat/ciutat
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El material sostret, que té un 
valor de 20.000 euros, es revenia 
posteriorment en mercats ambu-
lants del Maresme. Arran de tenir 
coneixement que al mercat setmanal 
d’Arenys de Mar s’estaria produint 
la venda de productes robats, i des-
prés de la detenció d’un paradista i 
dues persones més, es va iniciar una 
investigació que va fer possible la 
descoberta d’un magatzem a Mataró 
on es guardaven aquests productes 
de procedència il·lícita. 

Es va culminar l’operació amb la 
detenció del responsable del ma-
gatzem -qui aprofi tava el seu negoci 
lícit de compra d’aquest tipus de 
productes per comprar-ne de ro-
bats-, el qual va resultar ser soci del 
paradista detingut.  El mateix dia es 
van detenir també sis persones més 
que es trobaven en aquell moment 
descarregant. 

Els Mossos d’Esquadra van detenir 
el passat 1 d’octubre a Mataró un 

total de set persones, quatre homes 
i tres dones, d’entre 26 i 50 anys, 
acusades de robar productes de cos-
mètica, higiene personal i neteja de 
supermercats i interior de camions.

c12 1 robatori.indd   1 14/10/14   19:22



Un laberint impossible si vols organitzar festes

Mataró no és una ciutat prolífi ca 
en esdeveniments culturals d’abast 
ciutadà, més enllà de les festes 
que promou el mateix Ajuntament 
amb Les Santes al capdavant i de 
les nombrosíssimes festes populars 
i de barri que s’organitzen periòdi-
cament. Al costat d’aquesta realitat 
hi ha les queixes fetes públiques 
més d’una vegada per part de di-
ferents actors culturals de la ciutat 
de la difi cultat per organitzar actes 
com poden ser revetlles populars 
al carrer. 

Si durant el mig any que fa fred, 
les possibilitats de la ciutat queden 
hipotecades per la reiterada manca 
d’espais per acollir actes festius a 

cobert, la situació no millora quan 
es tracta de fer festa a l’espai pú-
blic, a l’aire lliure. Els responsables 
de l’espai cultural El Públic –un 
dels que s’han tirat a la piscina els 
darrers temps– van posar de mani-
fest, en la presentació de la seva 
temporada, els problemes que té el 
que ells denominen ‘tercer sector 
cultural’ a Mataró. 

El cas del Públic
El Públic va organitzar dues edicions 
de la revetlla de Sant Joan a la Plaça 
de Can Xammar amb notori èxit 
d’afl uència els anys 2012 i 2013. 
Aquest any ja no ho van fer –sí, en 
canvi, els Capgrossos de Mataró als 

SOCIETAT
NOTÍCIA

TEXT: CUGAT COMAS

és notíciaés www.totmataro.cat

FOTOS: ANNA ALUART

Jardins de l’Escorxador– i un dels 
detonants que van dur l’espai cultu-
ral del centre a deixar de programar 
la festa va ser la multa a la qual 
ja han fet front per no haver posat 
controladors d’accés en una plaça 
que té nou accessos. “L’hem pagat 
perquè és una multa legal però la 
considerem injusta, la considerem 
un acte de revisió a una iniciativa 
popular i una multa al col·lectiu de 
gent que va venir, més que no pas a 
nosaltres”, assegura Eloi Aymerich, 
del Públic. Aymerich va més enllà i 
es queixa de “la falta d’una política 
clara d’ajut al tercer sector cultural, 
som entitats sense afany de lucre 
i treballem en actes amb vocació 

Les entitats voldrien més ajuda de l’Ajuntament per fer front a una regulació molt estricta
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pública sense que se’ns ajudi, més 
aviat al contrari”. 

En l’origen de la multa en qüestió 
hi ha l’estricta regulació que tenen 
els actes considerats extraordinaris 
com són les festes i revetlles po-
pulars. La legislació és restrictiva i 
exigent i arran dels fets del ‘Madrid 
Arena’ la seva interpretació s’ha 
convertit en un obstacle molt impor-
tant per entitats com El Públic, que 
s’enfronten a un laberint de requisits 
i tràmits davant l’administració i la 
mateixa llei. Aquest “tercer sector 
cultural” que va batejar Aymerich, 
comprendria les entitats culturals 
sense afany de lucre que no són as-
sociacions de veïns arrelades a un 
territori concret. “Nosaltres tenim 
les portes obertes i volem col·laborar 
amb l’Ajuntament per fer cultura 
i fer ciutat però no trobem diàleg 
ni interactuació”, es queixa. El re-
lat del Públic pot enllaçar-se amb 
altres problemes que han tingut 
associacions de veïns a l’hora de 
seguir celebrant actes populars amb 
el format en què en alguns casos 
sumaven lustres celebrant-se o les 
queixes fetes públiques per l’Oca, 
la festa popular de Cap d’Any, sobre 
la dificultat de complir amb tots els 
requisits legals que s’exigeixen per 
un acte popular. 

“No hi ha tracte discriminatori”
El govern municipal entén la sen-
sació que es genera entre diferents 
entitats de la ciutat però recorda 
que “des de l’administració s’ha de 
primar el concepte de seguretat i 
procurar perquè totes les activitats 
es desenvolupin amb els requisits 
que marca la legalitat, hem de 

 el Públic celebra el tercer aniversari dissabte

El Públic celebra aquest dissabte al vespre i a la nit el seu tercer aniversari 
com a Espai Cultural a Can Xammar. Amb aquest aniversari arrenca la pro-
gramació d’aquest espai que ja té lligada la programació de concerts amb 
noms tan importants com Toti Soler o els Ebri Knight en format acústic. 
Com a novetat de la festa d’aquest dissabte, El Públic oferirà una guardiola 
perquè es pugui sufragar en part per subscripció popular els 1.000 euros 
de la multa per la revetlla de Sant Joan del 2013.  

vetllar per la integritat de les per-
sones per sobre de tot i d’acord a 
regulació”. El govern assegura que 
el suport a les entitats culturals de 
la ciutat “és clar i d’acord amb les 
subvencions i ajudes que es donen” 
i nega que els criteris per autoritzar 
activitats siguin diferents “el que 
diu la llei s’aplica en tots els casos, 
no es modula segons les entitats i 
és cert que la feina de fer complir 
el que s’estableix sovint és ingrata”, 
assegura.

La política municipal, s’assegura, 
és de suport a les entitats de la 
ciutat. Aquestes, mentrestant, es 
queixen del laberint administratiu i 
legal que suposa voler organitzar ac-
tivitats. I voldrien, o bé mà esquerra, 
o bé la mà estesa per superar aquest 
laberint. Si exigeixen controlar els 
nou accessos que hi ha a la Plaça 
de Can Xammar, què no pot dema-
nar la mateixa llei amb actes sagrats 
del calendari festiu mataroní? I qui 
s’atrevirà a organitzar res nou? 

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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Pere Montserrat visita 
Mataró per veure’s penjat 
com a ‘Mataroní Il·lustre’  

L’Alcalde rep el científi c 
botànic que segueix 
investigant als 96 anys

L’alcalde Joan Mora, va mantenir 
el passat dia 8 una trobada amb el 
botànic Pere Montserrat, Mataroní 
Il·lustre, que habitualment viu a Jaca 
i que va venir a la seva ciutat natal a 
passar uns dies. El botànic va tenir 
l’ocasió de veure penjat a la Galeria 
dels Mataronins Il·lustres el retrat 
que l’artista Alberto Romero li va fer. 

Malgrat els seus 96 anys, Pere 
Montserrat continua treballant en 
projectes científi cs, concretament 
en un nou llibre i és un científi c de 
prestigi en els àmbits de la botànica, 
l’ecologia i l’agronomia. 

SOCIETAT
NOTÍCIA REDACCIÓ

www.totmataro.cat/ciutat

Dos ferits pel xoc entre un cotxe i 
un camió al túnel de la C-32 

Dues persones van quedar ferides, 
una de gravetat, en el xoc entre un 
cotxe i un camió a la C-32 dilluns 
al matí a Mataró, segons va informar 
el SEM i el Servei Català de Trànsit 
(SCT). L’avís del sinistre es va rebre 
a les 08.29 hores al quilòmetre 100 
de la C-32, en direcció Barcelona i 
dins el túnel que travessa la part alta 
de la capital del Maresme just des-
prés del Mataró Parc. Un cotxe i un 
camió van xocar i, de retruc, dos tu-
rismes més s’hi van veure implicats.

Els ocupants del cotxe, dos homes 
de 37 anys, van quedar atrapats i els 

Bombers els van haver d’excarcerar 
de l’interior del vehicle. Un dels 
afectats va ser traslladat en estat 
greu a Can Ruti mentre que l’altre 
havia estat evacuat menys greu a 
l’Hospital de Mataró.

Retenció quilomètrica
L’accident va generar força compli-
cacions a la C-32 en aquest punt 
-amb només un carril obert en sen-
tit Barcelona- i es van acumular 
fi ns a 4,5 quilòmetres de congestió 
en sentit Barcelona, del quilòmetre 
100 al 104,5. El dilluns al matí és 
un dels dies de més trànsit. En el 
sinistre hi van participar 5 dotacions 
de Bombers, 5 de Mossos i 2 am-
bulàncies i l’helicòpter del SEM. 

SUCCESSOS
NOTÍCIA REDACCIÓ

Espectacular retenció de més 
de quatre quilòmetres de 
retruc del sinistre 

ACNCEDIDA
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El Marta Mata, inaugurat 
a mitja setmana 

L’escola Marta Mata va quedar ofi -
cialment inaugurada, dimecres 8 
d’octubre. El centre va rebre la vi-
sita institucional de la Consellera 
d’Ensenyament Irene Rigau i de 
l’Alcalde Joan Mora que van fer els 
honors preceptius, destapant la pla-
ca commemorativa, fent una visita 
a les instal·lacions de l’escola i fent 
uns parlaments. 

L’Escola
El nou edifi ci de l’escola Marta Mata 
representa una inversió superior 
als 4 milions d’euros per part de la 

Generalitat, té dues línies i té matri-
culats actualment 371 alumnes -de 
P3 a 5è de primària- i disposa d’una 
plantilla de 25 docents. L’escola 
es va crear el 2007 amb dos grups 
d’alumnes de P3 i ha anat creixent 
en grups des de llavors. Serà el 
pròxim curs quan es completarà tota 
l’escola amb els dos grups de sisè.

L’escola Marta Mata va començar 
a funcionar al setembre de 2007, 
instal·lada de manera provisional a 
l’edifi ci de l’escola Antonio Machado, 
que en aquell moment tenia espais 
disponibles. A l’octubre d’aquell 
mateix any, la Taula mixta de plani-
fi cació de la Generalitat de Catalunya 
i l’Ajuntament de Mataró van acor-
dar la construcció del nou edifi ci. El 

EDUCACIÓ
NOTÍCIA REDACCIÓ

Irene Rigau estrena l’escola i 
el PSC critica “l’acte amagat” 
dimecres passat    
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2011 es van haver d’habilitar nous 
espais dins l’edifi ci de l’escola An-
tonio Machado per poder allotjar la 
totalitat d’alumnes dels dos centres. 
Durant aquests anys la comunitat del 
centre va reclamar per activa i per 
passiva la construcció de l’escola, 
que es va demorar en el temps. 
El setembre de 2012 els alumnes 
d’infantil del Marta Mata ja es van 
traslladar a les noves instal·lacions 
de l’edifi ci, ja que l’escola es va cons-
truir en dues fases i el curs passat 
es van poder reunir tots els cursos a 
les instal·lacions inaugurades ofi cial-
ment aquesta setmana.

“Un acte d’amagat”
El PSC de Mataró va sortir al pas de 
l’acte celebrat al Marta Mata, asse-
gurant que era un “acte d’amagat” i 
“covard”. L’alcaldable socialista Da-
vid Bote assegurava en un comunicat 
que “no es pot considerar inaugura-
ció una visita a les 10h del matí d’un 
dimecres laboral, i sense convidar la 
participació de la comunitat educativa 
i el veïnatge”.Els socialistes conside-
ren que la visita de la consellera en 
aquestes formes, evidencien el males-
tar que hi ha a la ciutat respecte de 
la política educativa de l’Ajuntament 
i de la Generalitat “ni l’alcalde, ni el 
regidor d’educació, ni el responsable 
dels serveis territorials ni la mateixa 
consellera s’han atrevit a fer una in-
auguració en condicions”.  

S.R.
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Recursos judicials oberts impedeixen 
l’inici de les obres del Corte Inglés   

El Corte Inglés manté la voluntat 
d’implantar-se a Mataró. L’operador 
comercial, però, no iniciarà les obres 
fi ns que tingui la plena seguretat 
jurídica que cap resolució judicial 
pot anul·lar el planejament urba-
nístic de tota la zona. Aquesta és la 
premissa clara que fa que es man-
tingui hivernat l’inici de les obres 
de les grans su-
perfícies, ja que 
segueixen vigents 
recursos presen-
tats contra tota 
la tramitació. 

Concretament hi ha recursos 
presentats per part de l’Assemblea 
Pagesa del Maresme i l’Associació 
de Propietaris i Afectats de la Ronda 
Barceló, a més d’altres a títol par-
ticular. L’empresa recorda que “Hi 
ha resolucions judicials pendents 

URBANISME
NOTÍCIA REDACCIÓ

L’operador manté la voluntat 
d’implantar-se però ho vol fer 
amb plena seguretat jurídica  

L’Espai Gatassa programa 
33 cursos i tallers de 
diferent temàtica 

El Centre Cívic Espai Gatassa enceta 
la fase fi nal en la seva funció com 
a equipament públic amb la posada 
en marxa d’un programa de lleure 
i formació amb activitats diverses 
adreçades a diferents col·lectius.  

La gestió de l’equipament s’ha 
adjudicat a través de concurs a 
l’empresa de serveis Encís, que ha 
estat l’encarregada de dissenyar un 
programa d’activitats i formació que 
es complementa amb les activitats 
proposades per diferents entitats i 
associacions, que ja es programen 
des del curs passat.

33 cursos
La programació del primer trimes-
tre del Centre Cívic Espai Gatassa 
consta de 33 cursos i tallers que 
s’emmarquen en els següents àm-
bits: Nous llenguatges; Creativitat: 
Arts plàstiques i audiovisuals; Cuina 
i salut; Manualitats; Creixement per-
sonal; Expressió corporal; Idiomes; i 
Esports. A més dels anomenats Dis-
sabtes en família, que és un espai 
de trobada que es farà cada tercer 
dissabte de mes on es programaran 
activitats gratuïtes per als pares i 
fi lls. Els cursos s’adrecen a diferents 
col·lectius i edats, començant pels 6 
anys. Fins al 15 d’octubre ha estat 
oberta la inscripció al mateix Espai 
Gatassa o a Atenció Ciutadana. 

 

SOCIETAT
NOTÍCIA REDACCIÓ

El programa posa en marxa 
l’equipament com a Centre 
Cívic     

ciutatciutat www.totmataro.cat/ciutat
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que poden anul·lar el conjunt del 
planejament urbanístic de la zona” 
i no mourà fi txa fi ns que aquesta 
situació s’acabi i el planejament ur-
banístic sigui ferm. L’Alcalde Joan 
Mora va afi rmar al Tot Mataró que 
els recursos presentats estaven en 
línia de resoldre’s.

Ja ha invertit
El Corte Inglés recorda que ja ha in-
vertit més de 25 milions en la seva 

arribada a la ciutat 
i que “la volun-
tat d’obrir un gran 
magatzem a Ma-
taró es remunta a 
fi nal de la darrera 

dècada del segle passat”. Tot i això, 
surt al pas de les declaracions de 
l’Alcalde on assegurava que tenia 
“via lliure” per iniciar les obres per 
explicar que no ho farà mentre jurí-
dicament es pugui aturar el procés 
urbanístic de la seva arribada. 

Hi ha resolucions 
que poden anul·lar 

el planejament de la 
zona

ARXIU

  L’impost, “injust i discriminatori”

Respecte de les informacions que apuntaven que era l’Impost sobre 
Grans Establiments Comercials el que demorava l’arribada de l’empresa 
a la ciutat, El Corte Inglés apunta que aquest tribut és “injust i dis-
criminatori” i així ho ha fet constar a la Generalitat de Catalunya i a 
l’Ajuntament de Mataró. Sempre segons l’empresa “tenint en compte 
les característiques del  futur centre a Mataró i el contingut actual 
d’aquest impost, la rendibilitat seria negativa des del primer moment 
perquè suposaria un pagament, només per aquest motiu, de més d’un 
milió d’euros anuals”.  

tot ciutat corte ingles.indd   1 15/10/14   16:47



www.clinicadental2.com · T 937 985 592
Riera de Cirera, 24 baixos · Mataró
dental2mataro@gmail.com
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MATARÓ

El Ple d’en Boet
5.588 habitants

Pla d’en Boet

El Pla d’en Boet és un d’aquells 
exemples de barri amb els que un 
pot entendre i explicar l’evolució 
global de la ciutat a partir del cas 
particular. Va néixer com una zona 
residencial bàsicament obrera a 
l’empara de l’antic “Polígono Es-
partero”, l’antecedent de l’actual 
Polígon del Pla d’en Boet i les Hortes 
del Camí Ral. 

Actualment el Pla d’en Boet és un 
barri dinàmic des del punt de vist 
associatiu, comercial i convivencial, 
que ha sabut aprofi tar el seu disseny 
urbanístic quadriculat per guanyar 

espais compartits. Segurament la 
imatge més compartida que tenim 
d’aquest barri són les seves places, 
passatges i carrers. I la molta vida 
que s’hi fa gràcies a ser com és. 

Mantenint la matriu obrera, el 
barri ha anat diversifi cant la tipo-
logia de gent que hi viu amb un 
mestissatge realment exemplar. A 
nivell d’equipaments, a més, està 
ben ubicat i dotat amb escoles, 
instal·lacions esportives o la comis-
saria dels Mossos d’Esquadra. I tot, 
a recer de la vil·la romana de Torre 
Llauder, la seva gran icona.  

L’evolució del barri obrer
barri a barri
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L’evolució del barri obrer
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“Cal que la gent es torni a animar a obrir negocis”

Quina relació tens amb el Pla d’en 
Boet? Hi vius? i treballes?
La meva relació és laboral. Vaig in-
augurar la clínica dental que regento 
al gener del 2008 i per tant ja fa sis 
anys que em puc considerar veïna 
del barri.

Com et vas decidir per aquesta i no 
per una altra zona?
Vaig veure que hi havia molt pocs 
odontòlegs en una zona bastant in-
dustrial i on per tant hi havia i hi 
passava molta gent. Si hi treballava 

molta gent també podria haver-hi 
molta gent que necessítés els meus 
serveis, i així és.

Com et diferencies d’un altre tipus 
de clínica dental?
Per a mi el pacient és més que un 
client, els dedico temps a cada un 
d’ells. Els faig molta prevenció, els 
educo, els corregeixo, els indico 
les tècniques correctes, coses que 
en altres llocs no ho fan, i tot això 
sense costos.

Què destacaries en positiu del barri?
Destacaria la gent, molt propera i 
amigable. La relació amb el barri 
és força bona, tinc molts pacients 

BARRI A BARRI
PLA D’EN BOET REDACCIÓ

Entrevista amb Sandra Zea, 
propietària del Centre de 
Serveis Dentals Mataró

que em coneixen i em sento part 
del barri.

Què trobes a faltar al barri?
Degut a la crisi han tancat molts 
locals, de fet ara mateix només que-
dem dos negocis. M’agradaria que 
la zona millorés a nivell econòmic, i 
animar a la gent a que tornin a obrir 
negocis, gairebé tot està tancat i el 
volum de gent que abans hi havia 
ara ja no hi és. Falta recuperar el 
moviment econòmic que hi havia 
abans que hi hagués tant d’atur. Jo 
tinc la gran sort de què la gent parla 
de mi, i que entre el boca-orella i la 
publicitat la gent em coneix i puc 
tirar endavant.  

barri abarri Pla d’en Boet
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Un barri ple de racons
El Pla d’en Boet és un barri amb racons especials, places, gent i negocis que conviuen i tiren endavant.

TINTADO DE LUNAS
HOMOLOGADAS

OFERTA DESDE

79€79€C. Sant Valentí 
38, Mataró
T 931 747 641
M 627 135 129 
www.spacar.es           

MATARÓ
barri a barri

truqueu al 93 796 16 42 o envieu un correu a mataro@totmataro.cat

ANUNCIA’T!

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

LA LLÀNTIA
i CIRERA

El 24-10-2014
LA LLÀNTIA I CIRERA

www.totmataro.cat
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“Potser ens falta oci diürn”

Quina és la teva relació amb el barri 
del Pla d’en Boet?
Vaig venir al barri als 6 anys i fa 28 
anys que tinc l’empresa aquí.

A què es dedica la teva empresa?
Estem especialitzats en serveis di-
rectes o immediats en missatgeria, 
com si una persona fes ell mateix la 
seva feina. Per exemple has d’anar 
a portar una carta al banc, nosaltres 
ho fem, que t’has deixat les claus, 
les anem a buscar.

En tot aquest temps el barri ha can-
viat? Com ho has viscut?
Certament el barri ha canviat molt 
en tots aquests anys i ha canviat cap 
a bé òbviament. Al principi tenia 

molt mala anomenada i fi ns i tot et 
diria que tenia mala fama en segons 
quins àmbits viure-hi. Es deia que 
és on viva la gent de menys nivell 
sense que això fos necessàriament 
cert. Després va anar canviant. Jo 
crec que un punt important va ser 
l’aparició del NH, de l’Hotel Ciutat 
de Mataró. Va ser com l’inici d’una 
evolució a millor. La zona també ha 
notat la millora del polígon indus-
trial del Pla d’en Boet, que ha fet 
que la resta del barri millorés i se-
gueix sent un barri obrer però amb 
moltes millores.

A nivell comercial, què li trobes a 
faltar al barri?
Jo crec que tenim gairebé de tot 
al barri, l’únic que no hi ha és oci 
diürn, oci nocturn sí, que està ple 
de discoteques, però falta el diürn, 
perque la gent s’animi més a visitar 
el barri, no només de nit.

BARRI A BARRI
PLA D’EN BOET REDACCIÓ

Entrevista a Xavier Vila, 
responsable de Missatgers 
Sant Valentí

TALLER
AUTOMÓVIL S.L.

Tienda: Francesc Macià, 9, Mataró

655 464 104
937 586 828

www.i-manmataro.com

I-MAN
SERVICIO TÉCNICO INFORMÁTICO PARA

EMPRESAS Y PARTICULARES

barri abarri Pla d’en Boet
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A en Xavier Vila li agrada el Pla 
d’en Boet però creu que sempre 
hi ha aspectes a millorar. Ens 
explica que si tingués l’Alcalde 
de Mataró al davant li agradaria 
“fer-li saber que necessitem fo-
mentar més les ajudes als clubs 
esportius i que aquests puguin 
acollir un ventall d’edats des de 
més petits fins a  grans i que els 
més petits puguin trobar un espai 
en el mateix barri per fer esport i 
no haver d’anar a altres zones de 
la ciutat”. Per Vila, l’oci infantil i 
juvenil i la relació d’aquest amb 
l’esport és primordial i encara es 
podria fomentar més a nivell del 
que és el seu barri.

Més suport als clubs

Camí del Mig (davant ambulatori)

Aniversari4rt
GRÀCIES A TOTS
per la vostra acollida

Xavier Vila
Treballa des de fa 28 anys 
al barri del Pla d’en Boet, on 
regenta aquesta empresa  
especialitzada en  
missatgeria

www.totmataro.cat
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Gay de Liébana advoca per un canvi 
de model formatiu i laboral  

TECNOCAMPUS
NOTÍCIA REDACCIÓ

L’economista obre el curs 
del TCM, el primer adscrit 
totalment a la UPF

ciutatciutat www.totmataro.cat/ciutat
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va indicar que la situació econòmi-
ca no és bona, que el deute de les 
administracions continua disparat i 
que “l’economia espanyola i la cata-
lana estan estancades”, amb nivells 
d’atur altíssims si es comparen amb 
els del conjunt d’Europa. Liébana va 
demanar esforços reformistes per-
què “el pitjor que ens està passant 
és que els joves marxen perquè no 
veuen futur en el nostre país”. La 
formació dual o el contracte únic 
són algunes de les receptes que 
planteja.

En el mateix acte, el president 
del parc, Miquel Rey, i el director 
general, Jaume Teodoro, van apuntar 
que el creixement dels darrers anys 
ha permès que la xifra d’estudiants 
dels onze graus i els dos màsters 
universitaris se situï ja en prop de 
2.500 estudiants, quan fa tres anys 
era d’uns 1300. 

L’economista Josep Maria Gay de 
Liébana va apostar el passat dilluns 

per un canvi de model que impliqui 
canvis estructurals en la formació, el 
mercat de treball o la gestió pública. 
Ho va fer en l’acte d’inici de curs 
del TecnoCampus. Gay de Liébana 
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Presentació del nou portal Dades Obertes al CCCB

En aquest portal la Diputació de Barcelona ofereix dades obertes en formats digitals, estandarditzats i intero-
perables per afavorir-ne la reutilització

Diputació de Barcelona

Joan Roca de Viñals / Diputació de Barcelona 

El portal Dades Obertes, l’aposta de 
la Diputació de Barcelona per un 
nou model de governança
Amb la posada en marxa de dadesobertes.diba.cat es reforcen concep-
tes com transparència, treball en xarxa i legitimitat de l’acció pública

Les dades obertes són conjunts de re-
ferències produïdes o recopilades per 
organismes públics que es posen a dis-
posició de la ciutadania per mitjà d’Inter-
net. Poden ser de tipus estadístic, eco-
nòmic, geogràfic, mèdic... i permeten la 
consulta i la reutilització de la informació 
per crear aplicacions i obres derivades. 

És per aquest motiu que s’han d’oferir 
estructurades en arxius de format obert, 
interoperables i amb llicències que n’au-
toritzin la difusió pública. L’obertura de 
les dades públiques o Open Data és 

essencial per a la transparència i és 
inherent a una estratègia d’obertura 
del coneixement en general.

El president de la Diputació de 
Barcelona, Salvador Esteve, conside-
ra que «l’obertura de les dades de les 
administracions i la transparència insti-
tucional constitueixen elements centrals 
del que s’anomena “govern obert”», i 
que «aquesta corporació, conscient del 
seu compromís amb el territori, amb els 
governs locals de la demarcació i amb la 
ciutadania, és i vol ser un govern obert».

Transformar les dades 
en serveis
L’administració obre les dades perquè 
empreses, associacions i ciutadania les 
usin i elaborin nous productes i serveis 
que aportin valor, innovació i impuls 
econòmic i social. El seu principi és, 
doncs, generar valor a la comunitat de 
ciutadans, professionals i organitzaci-
ons interessats en l’obertura i reutilit-
zació de la informació del sector públic.

Per al diputat d’Hisenda, Recursos 
Interns i Noves Tecnologies de la 
Diputació de Barcelona, Carles 
Rossinyol, «el nou portal supera la mo-
dernització administrativa perquè pro-
posa i fa possible una relació activa i 
participativa amb la ciutadania». Així 
mateix, sobre l’activitat econòmica digi-
tal que pot generar dadesobertes.diba.
cat, opina que «davant la ingent quanti-
tat de dades públiques que es posen a 
l’abast de la societat, la seva utilització 
òptima pot dependre, en molts casos, de 
la intervenció d’empreses que n’utilitzen 
i processen una part per oferir aplicaci-
ons pràctiques a la ciutadania».

Què hi trobareu?
El portal, desenvolupat per la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius de la Diputació de Barcelona, posa a 
disposició del públic, per mitjans telemàtics, els documents públics reutilitzables generats o gestionats per la institució que es 
trobin prèviament disponibles en format electrònic. Les dades es presenten d’una manera estructurada i usable per les persones, 
entitats, mitjans de comunicació o empreses que hi estiguin interessats. Amb la posada en marxa d’aquest portal, la institució 
se suma a altres nivells de govern que ja disposen d’aquests espais digitals i que s’estan posant endegant en compliment de 
diverses normatives legals.

La plataforma incorpora, digitalitzat en formats processables i accessibles, un ampli conjunt de dades relatives a:

•  Els arxius i biblioteques municipals, els mu-
seus locals, els teatres i auditoris del territori

• El Cercador d’Informació de Dades Oficials
(contractacions, convenis col·lectius, nor-
matives locals, oposicions i subvencions)

• La relació dels càrrecs electes 

• Els elements del patrimoni cultural 

• Els indicadors socieconòmics del 
rograma Hermes 

• I la llista dels 311 municipis de la demar-
cació amb les seves informacions relacio-
nades, així com dels organismes autònoms i 
altres ens del territori de Barcelona.
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Festes de Sant 
Simó 2014

Dates: 
Diumenge 19 
d’octubre

Hora: 
17h 

Lloc: 
Pati de l’Ermita de 
Sant Simó

COMBAT DE GLOSA,
L’ART DE LA IMPROVISACIÓ

Amb l’inici dels actes de les Fes-
tes de Sant Simó arriba, aquest 
diumenge 19, el primer Combat 
de glosa o cançó improvisada. Es 
tracta d’un concurs en què els seus 
participants han de demostrar la 
seva habilitat mental per construir 
versos amb rima. Mirat d’aques-
ta manera, sembla difícil, però la 
complexitat de la glosa no es queda 
aquí. Els concursants han d’adap-
tar-se a una melodia predetermi-
nada, que bé poden ser nyacres, 
jotes o garrotins. La cançó impro-
visada és un gènere poc cultivat i 
que triomfa en altres parts del món. 
Aquí s’està començant a cultivar i 
Mataró podrà gaudir d’un especta-
cle on es podrà veure el poder de 
formar lletres a l’instant al precís 
moment en què sona una 
música determinada.

ACTES

guia culturalguia cultural

MÚSICA

Jarps + Inspira
Nit de pop suau, melòdic, entramat, 
dolç però nociu. La banda mataronina 
presenta “Pay and Pity” i els Inspira 
tanquen la gira del seu tercer treball 
“Amunt!”.
Divendres 17 octubre l 23h l Sala 
petita del Clap (C. Serra i Moret, 6. 
Mataró) l Anticipada: 5€. Taquilla: 8€.

Òrrius Jazz Orquestra
Concert amb la Òrrius Jazz Orquestra. 
Nascuda l’any 2006 està formada per 
24 músics i dirigida per Joan Moragas.
Dissabte 18 octubre l 20h l Foment 
Mataroní (C. Nou, 11. Mataró) l Preu: 
12€.

‘Bellako’
Presentació a casa seva del seu nou 
treball “Infection”. Els acompanyaran 
com a invitats de luxe, les bandes: 
Oblivion + Guspira + Veils.
Divendres 24 octubre l 22h l Sala 
Clap (C. Serra i Moret, 6. Mataró) l 
Anticipada: 6€. Taquilla: 8€. 

TEATRE I DANSA

Teatre a la Biblioteca: 
‘Fraccions’
Performance poètica a càrrec del grup 
de teatre Smandies. Fragments vitals 
de la prosa poètica d’Emília Illamola.
Divendres 17 octubre l 20h l Biblio-
teca Municipal d’Argentona (C. Gran 
3-5. Argentona)

‘Lucía’
Espectacle de dansa fl amenca. 
Dissabte 18 octubre l 18h l Teatre 
Monumental (La Riera, 169. Mataró) l 
Entrada: 12€.

‘Per un sí per un no’
A càrrec de la Cia. Sala Muntaner, amb 
Marcel Barceló i Lluís Soler.
Diumenge 19 octubre l 19h l Teatre 
Principal d’Arenys de Mar (C. de l’Es-
glésia, 45-47). Preu: 12€. 

INFANTIL

L’hora del conte en anglès
Narració del conte “The Dressmaker”.
Dissabte 18 octubre l 12h l Biblioteca 
Pública Antoni Comas (Mataró) 

www.totmataro.cat/agenda   

L’acte l’organitza La Coixinera –
que farà l’acompanyament musical–, 
els glosadors del Maresme i el cor de 
Carxofa. És obert a tothom i s’espe-
ra la presència de glosadors experi-
mentats de tot el país. La intenció és 
consolidar aquest combat de glosa 
com un clàssic de la programació 
del cap de setmana anterior a Sant 
Simó, quan se celebra Sant Galdric. 
Membres de la comissió de festes de 
Sant Simó i del Cor de Maria i l’Ale-
xandre Satorras –escoles on es treba-
lla la glosa amb els alumnes– seran 
el jurat d’aquest combat que arriba 
com a principal novetat d’aquest pri-
mer cap de setmana festiu a l’ermita 
marinera local. 

cle on es podrà veure el poder de 
formar lletres a l’instant al precís 
moment en què sona una 
música determinada.

Espai patrocinat per

‘La bella adormida’
Marc Abril dirigeix aquesta adaptació 
del clàssic de Charles Perrault amb 
moltes novetats a l’apartat tècnic.
Dies 27 i 28 setembre l 18:30h l Sala 
Cabanyes (La Riera, 110. Mataró) l 
Preu: 12€. També dies: 4 i 5 d’octu-
bre.
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Taller de cal·ligrames o 
poemes dibuixats
Activitat a partir de 7 anys. A cura de 
Martina Escoda.
Dissabte 18 octubre l 17:30h l Buc de 
Llibres (Muralla del Tigre 31. Mataró) 
l Preu: 5€.

Hora del conte especial
“Animal!”, Sessió de contes a càrrec 
de Regina Martí, de Tantàgora.
Dimarts 21 octubre l 18h l Biblioteca 
Pompeu Fabra (Pl. Occitània. Mataró)

Hora del conte especial
“Els pirates també volen sabre de l’avi 
Simó”. A càrrec de Susagna Grabulosa 
i Marta Montasell.
Dimecres 22 octubre l 18h l Biblioteca 
Pública Antoni Comas (Mataró) 

Els dijous a la Biblio
Narració i taller manualitats infantils. 

“Nil el cocodril”, de Judit Robert, amb 
il·lustracions de Lluís Fongrau.
Dijous 23 octubre l 17:30h l Biblio-
teca Popular Fundació Iluro (C. d’en 
Palau, 18. Mataró)

Buc de contes
Narració del conte “Los colores ha-
blan”, d’Impala.
Dijous 23 octubre l 17:30h l Buc de 
Llibres (Muralla del Tigre 31. Mataró) l 
Entrada lliure

XERRADES I LLIBRES

Club De Lectura En Francès
“On bouquine!” Trobada de presenta-
ció del club de lectura en francès. A 
càrrec de Marta Farrés.
Divendres 17 octubre l 19h l Bibliote-
ca Antoni Comas (Mataró)

‘La classe treballadora 
davant el 9N’
Vermut debat. Organitza: Assemblea 
territorial de la COS (Coordinadora 
Obrera Sindical).
Dissabte 18 octubre l 12h l La Capsa 
(C. Hospital, 1. Mataró) 

‘Les cançons de The Beatles’
Explicacions amb fragments de les 
cançons interpretats en directe. A càr-
rec de Marc Rabaneda i Óscar Corral, 
especialistes en The Beatles.
Dilluns 20 octubre l 19:30h l Buc de 
Llibres (Muralla del Tigre 31. Mataró) 

‘El paper de la dona’
Xerrada i col·loqui a càrrec de Roser 
Solé i Besteiro. Organitza: Associació 
Cristianisme al Segle XXI.
Dilluns 20 octubre l 20h l Sala d’Actes 
de la Fundació Iluro (C. Santa Teresa 
61. Mataró)

Espai patrocinat per

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

Concurs de Música jove. Degut a la 
cancel·lació per pluja el passat 5 de 
setembre, la sala clap acollirà la XXIII 
edició del concurs. Actuaran els grups 
fi nalistes: Black West, Acronym, Black 
Way, Emptie i Ivory. 

CONCURS DE MÚSICA

XXIII Cirera Rock

Dissabte 18 octubre l 21h l Sala 
Clap (C. Serra i Moret, 6. Mataró) l 
Entrada gratuïta

SORTIM EN FAMÍLIA

Espectacle de teatre de la Cia. Veus-
Veus. Explica la història de Mowgly, un 
cadell humà que és criat per Akela, el 
llop, sota la llei de la jungla. Edat reco-
manada: a partir de 4 anys. Organitza: 
Grup Xarxa Mataró.

‘El llibre de la selva’

Diumenge 19 d’octubre l 12h l 
Teatre Monumental (La Riera, 169. 
Mataró) l Entrada: 7€. 
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‘Elisabet Cristina de 
Brunsvic, la reina dels 
catalans a Mataró’
Presentació del llibre a càrrec de 
l’autor, Xavier Amat.
Dimarts 21 octubre l 19:30h l Les Es-
mandies (Rda. O’Donnell, 94. Mataró)

Aules Sènior d’extensió 
universitària de Mataró 
ART: “El Dalí científi c”. Conferència de 
Montserrat Lamua, Professora d’art i 
de l’Institut Europeu de Disseny.
Dimecres 22 d’octubre l 17h l Foment 
Mataroní (c/ Nou, 11. Mataró). 1r 
trimestre. Acte exclusiu per a socis.

‘Nou Vinyolis, homenatge al 
poeta’
Lectura en veu alta i comentari de nou 
poemes de Vinyoli musicats.
Dimecres 22 octubre l 19:30h l Biblio-
teca Antoni Comas (Mataró)

Acte de reconeixement a 
Rafael Soler i Fonrodona
A càrrec de Joan Rosàs, Àngels Soler i 
Manel Salicrú. Presentació del número 
110 de la revista Fulls.
Dimecres 22 d’octubre l 19:30h l 
Basílica de Santa Maria. Capella dels 
Dolors (Mataró)

Catalans a Cuba, la mirada 
dels contemporanis
Xerrada a càrrec del doctor Jordi Malu-
quer de Motes, catedràtic d’història i 
institucions econòmiques.
Dijous 23 d’octubre l 19:30h l Can 
Palauet (C. d’en Palau, 32. Mataró)

Presentació: ‘Sansamba’
Presentació del còmic, a càrrec de les 
seves autores, Isabel Franc i Susanna 
Martín, i de la pallassa Caroline Dream. 
Dijous 23 d’octubre l 19:30h l Dòria 
Llibres (C. Pujol, 9. Mataró) 

Tardor Literària: ‘Una ciutat 
assetjada. Barcelona 1713-
1714’
Tertúlia literària amb la presència de 
l’autor del llibre, l’escriptor Albert 
Garcia Espuche.
Dijous 23 d’octubre l 20h l Saló de 
Pedra (c/ Ramon Par, 1. Argentona)

‘Els valors de l’esport’
Taula rodona. Ponent: Guillem Turró 
(pedagog i escriptor). Intervindran: 
Joan Mola (entrenador), Guillem Pera 
(ex-atleta) i M. Carmen González (atle-
ta). Modera: Maria Coll (revista Valors). 
Divendres 24 octubre l 19:30h l 
Sala d’actes Centre Atlètic Laietània 
(Torrent de la Llebreta, 27. Veïnat de 
Valldeix - Urb.La Cornisa. Mataró)

FESTES I FIRES

Festes de Sant Simó
DISSABTE 18: 15h, La Marxassa. 
20:30h, Concert de Sons del Món, a la 
Parròquia de Sant Pau. 
DIUMENGE 19: 10h, 3a Trobada d’in-
tercanvi de plaques d’ampolles de cava 
i taps corona. 10:30h, Inauguració de 
la Tómbola. 11h, Celebració de l’Eu-
caristia en honor de Sant Galderic. Tot 
seguit, Pica-pica per a tothom. 12:15h 
al pati de l’Ermita, Ball de gitanes 
de Mataró per l’Associació Cultural i 
d’Esbarjo Mestres del Gai Saber. 13h, 
Concert de l’Agrupació Musical del Ma-
resme. 17h, Combat de Glossa. 19h, 
Concert “La Coixinera”. 
DIJOUS 23: 21h, Concert Coral la Per-
la de l’Havana, a l’Ermita Sant Simó. 
DIVENDRES 24: 17h a la Residència 
d’avis El Mirador, Missa. 21h, Concert 
de música barroca a càrrec del Quartet 
Barroc de Sant Simó. 
Del 18 al 28 d’octubre l Sant Simó

VARIS  

30 anys de Ràdio Argentona
19:30h a Ràdio Argentona: Acte d’ho-
menatge al locutor Ivan Llença.
20:30h al Saló de Pedra: Conferència 
“30 anys de Ràdio Argentona: passat, 
present i futur d’un servei públic de 
comunicació”, amb ex-directors de 
Ràdio Argentona.
Divendres 17 octubre l Argentona

Observació astronòmica: 
‘El Dofí, la Guineu i el Llangardaix’. 
Observació comentada d’aquestes 
constel·lacions.
Dissabte 18 octubre l 19:30h l Ob-
servatori Cosmos - Casal l’Aliança (C. 
Bonaire, 25, àtic. Mataró)

Caminem amb Maresme 
Oncològic contra el Càncer 
de mama
7a edició caminada popular solidària. 
Diumenge 26 octubre l 9h l Des del 
Parc Central Nou (Mataró) l Preu: 7€. 
Menors 12 anys: 4€. Inscripcions: Ma-
resme Oncològic - Fundació Hospital, 
Les Esmadies Casal de Barri, Pl. Illa 
Cristina i Sis Didals.  

RUTES I VISITES

Salve Iluro. La ciutat romana 
a través dels sentits
Visita guiada. 
Dissabte 18 octubre l 18h l Des de 
l’Ajuntament de Mataró
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 Per enviar informació 
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ofi cina: al C/ Xammar, 11 
formulari: totmataro.cat/agenda

“Arquitectures comparades: de la 
fundació de Roma a l’esplendor de 
la Ciutat dels Papes”. Conferència a 
càrrec de Mercè Riera, historiadora de 
l’art i divulgadora cultural. Cicle “Tardes 
culturals al Col·legi d’Aparelladors”.

CONFERÈNCIES

‘Grans genis de Roma’

Dimarts 21 octubre l 18h l Col·legi 
d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics 
(Can Xammar, 2. Mataró) l Preu: 5€.

RUTA GUIADA

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

Ruta Mataró 1714

Dissabte 28 de juny l 17:14h l 
Sortida: des de la Plaça de Santa 
Maria (Mataró) l Gratuït
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‘Dialoguem, respectem, 
convivim: tenim molt a 
guanyar!’
Exposició itinerant de la comissió per a 
la Convivència de la FAVM.
Les Esmandies Casal de Barri (Rda. 
O’Donnell, 94. Mataró) l Inauguració 
divendres 17 d’octubre a les 18h. Fins 
al 31 d’octubre.

‘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 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.

‘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.

Col·lectiva Sant Lluc ‘14
Ateneu Fundació Iluro. La Riera, 92. 
Mataró. Fins al 2 de novembre. Visita 
comentada: Diumenge 19 d’octubre a 
les 11:30h.

Delphine Labedan 
Il·lustracions de l’artista francesa.
La Destil·leria Espai Culturaal (Camí 
Ral, 282. Mataró) l Fins al 12 de 
desembre.

‘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’
Exposició fotogràfi ca col·lectiva de 
l’AFPM.
El Púbic Cafè (Can Xammar, 6. bis. 
Mataró) l Fins el 25 d’octubre.

www.totmataro.cat/exposicions
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Foment Mataroní (c/ Nou, 11) l Del 6 
al 30 d’octubre.

FOTOGRÀFICA

‘El futur comença avui’ 
Exposició fotogràfi ca que mostra la 
situació d’exclusió i vulnerabilitat en la 
que viuen milers de persones a l’Índia. 
Retrats del fotògraf Ramón Serrano. 
Organitza: Grup Voluntariat Fundació 
Vicente Ferrer Mataró.
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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 set-
mana 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). • Patchwork, labors i 
manualitats (Dimecres). • Mitja, ganxet 
i puntes de coixí (dilluns). • 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.

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: 
Dijous 20 de novembre, excursió a la 
Costa Daurada. Sortida a les 8h. Gran 
buffet de Cambrils. Preu per persona: 
37,50 euros. • Ball cada dimecres a 
les 16,30h, amb música seleccionada 
de CD, a la Sala del Bar. • Activitats: 
Pintura a l’oli. Puntes coixí. Coral. 
Petanca. Informàtica. Grup Play Back.

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

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

gent grangent gran
www.totmataro.cat/gentgran
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Casal gent gran de l’Havana. 
Camí Ral, 163. Mataró. 93.169.67.47. 
• Activitats matins: Gimnàstica de 
Manteniment. Gimnàstica Passiva. 
Internet. Informàtica. Patchwork. 
Tai-Txi. • Activitats tardes: Centres de 
Flors. Curs de Ball de Saló. Labors. 
Petanca. Country. Ping-Pong. Pintura i 
Dibuix. Pintura sobre Roba.  

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

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

 Per enviar informació 

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

Psiquiatria general

Psiquiatria i psicologia del nen
i de l'adolescent

Orientació / teràpia familiar
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JOSEP ARACIL I XARRIÉ
 PRESIDENT D’EUROSÈNIOR

Doble nacionalitat

sèniors

  joarxa@gmail.com

S’està venent la idea errònia, que a 
Catalunya s’ha d’escollir entre ser 
espanyol o ser català, en el cas que 
Catalunya declari la seva possible i 
desitjada independència d’Espanya. 
En aquest supòsit, en cap dels casos, 
l’adquisició de la nova nacionalitat 
catalana no hauria de suposar haver 
de renunciar a l’actual nacionalitat 
espanyola. Aquesta renúncia és 
totalment rebutjable i totalment inac-
ceptable, tenint en compte que l’estat 
espanyol la té reconeguda i acceptada 
per a tots els nous estats que s’han 
independitzat d’Espanya. Per part 
del nou estat de Catalunya, seria 
totalment inconcebible no reconèixer 
aquesta doble nacionalitat, així com 
tampoc fer-ho amb l’ensenyament del 
castellà, com un idioma àmpliament 
reconegut com d’ús universal.

Les relacions del nou estat de 
Catalunya amb Espanya, haurien 
d’estar basades en la fraternitat, 
pròpia d’una gran família que ha 
decidit conviure en entorns polítics 
diferents, però compatibles amb els 
llaços d’estimació, afecte i respecte 
que sempre han existit. Tots els 
malentesos actuals entre Catalunya 
i Espanya desapareixerien, millorant 
les seves relacions amigables i fent 
possible una major convivència en-
tre dos territoris que mútuament es 
necessiten, mitjançant l’establiment 
de tractes i acords, benefi ciós per 
ambdós, fets entre iguals, que tot i 
estar políticament separats cadascun 
d’ells, respecta ambdues sobiranies. 
És una situació molt semblant a la 
d’una família, en la que un dels seus 
fi lls s’ha independitzat, i no passa res. 

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

Horaris de les 
farmàcies de Mataró

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

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

24H    OBERTES DIA I NIT

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

9 A 22H    EXCEPTE NIT

farmàciesfarmàcies

Centre Clínic Mir-Mir posa a la dispo-
sició dels pacients LA PLATAFORMA 
TECNOLÒGICA CLÍNICA més com-
pleta del mercat, Mataró/Maresme La 
Plataforma Làser més completa per a 
tractaments de:

- FOTOREJOVENIMENT FACIAL I 
CORPORAL mitjançant la tecnologia 
làser Elektra, CO2 fraccionat i DYE.

- VARICES I VARICULES (Teràpia 
Fotodinàmica de Varices), mitjançant 
el Làser Nd:Yag de pols llarg per al trac-
tament de vasos blavosos i vermells.

- LESIONS DERMATOLÒGIQUES: 
Rosàcia, Hemangiomes, Cuperosis, 
Punts Rubí, Nevus, Queratosis, Acro-
cor-dons, etc.

- ELIMINACIÓ DE TATUATGES mit-
jançant Làser QS per a tatuatges de 
colors clars (vermell, groc, taronja) i 
colors foscos (verd, negre, blau) així 
com per al tractament de tatuatges 
traumàtics.

- CICATRIUS I ESTRIES mit-
jançant la tecnologia CO2 i DYE per 
a l’eliminació del color i la correcció i 
organització de les lesions.

- FOTODEPILACIÓ MÈDICA mit-
jançant dos mètodes clínics: Sistema 
HR per a pells clares i l’innovador 
sistema SHR per a pells fosques i bron-
zejades (tot els dies de l’any).

Plataforma tecnològica per al trac-
tament de la fl accidesa, celulitis, greix 
localitzat i tractaments post quirúrgics.

- Tecnologia Dilectric Heating/Ra-
diofreqüència per a una estimulació 
controlada del col·lagen i una com-
pactació del greix subcutani.

- Tecnologia LPG i Pressoteràpia per 
a un estímul venós i limfàtic aportant 
una eliminació de toxines i reducció 
de volum.

Plataforma tecnològica per al trac-
tament de patologia osteomuscular.

- Contractures Musculars
- Dolor d’Esquena
- Tendinopaties
- Rehabilitació
- Fibromiàlgia
Els tractaments estan adaptats 

a les necessitats de cada pacient i 
s’estableixen després d’una visita diag-
nòstica sense cap cost.

Mir-Mir disposa de la 
tecnologia clínica més 
avançada del mercat

El centro compta amb una 
plataforma tecnològica per a 
totes les necessitats

publireportatgepublireportatge
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    “SET POINT” GUANYAT
El Club Volei Mataró guanya a casa el 

CV Manresa per un ajustat 3-2

o s t e o p a t i a

f i s i o t e r à p i a

Montserrat Cabré Esteve
Osteòpata i fisioterapeuta / col. 5162

· migranya · ciàtica · lesions esportives...
Pateixes:

Centre Osteopatia
Montserrat Cabré

Solucionem la majoria de casos a la primera visita

www.montserratcabre.es
C/ Sant Bru, 12 · 2n 4a · T 93 790 61 73 · Mataró

o s t e o p a t i a

f i s i o t e r à p i a

ntserrat Cabré Esteve
col. 5162
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Presentació Cirera
El Cirera farà diumenge a les 
13 hores la presentació ofi-
cial de tots els seus equips 
d’aquesta temporada 2014-15.

Presentació Futsal
El Futsal Mataró farà diumenge 
a les 13 hores la presentació 
ofi cial de tots els seus equips 
d’aquesta temporada 2014-15.

 AGENDA STAFF    EL TOT ESPORT

PERIODISTA

ÀLEX GOMÀ

La setmana passada molts mitjans es 
van fer ressò de la carta oberta d’un 
periodista i rubgier a Cristiano Ronaldo, 
després que aquest digués que havia 
rebut tantes puntades de peu que li 
havia semblat estar en “un partit de 
rugbi”. En aquesta carta, Fermin de la 
Calle li explicava de manera clara al 
portuguès, que a l’esport de l’oval 
“està totalment prohibit donar cops 
de peu a un rival i que qualsevol ti-
pus d’agressió està sancionada amb 
l’expulsió directa”. 

“El rugbi és un esport de contacte, 
dur i agressiu, però mai violent. Exis-
teixen uns codis de conducta honorable 
que tots respectem, amb el que mai 
veuràs a un jugador simular una falta 
o agressió”, diu a la carta [que podeu 
llegir sencera al blog “Patada a seguir” 
al web d’Eurosport]. Doncs això preci-
sament és el que veiem quan anem a 
veure futbol, ja sigui en directe o per 
televisió. Cada cop que cau algun juga-
dor a terra ens hem de preguntar fi ns 

a quin punt està fent comèdia. Comen-
taris com “aquest jugador no acostuma 
a tirar-se” o “aquest altre abusa de fer 
comèdia” són actituds habituals que no 
ho haurien de ser. Les famoses “ram-
pes” per perdre temps quan s’apropa 
el minut 90, les piscines o les exagera-
cions per forçar expulsions dels rivals, 
són actituds que s’haurien d’eradicar. 
Però el cert és que no s’aconsegueix ni 
al més alt nivell ni al més baix. I el pit-
jor de tot, és que ho trobem normal. 

Què s’hauria de fer? Tallar d’arrel 
aquestes actituds i sobretot intentar 
agafar els millors exemples d’altres es-
ports amb valors. És evident que sempre 
hi ha excepcions com la brutal agres-
sió que un jugador de Rugby League 
(rugbi-13) va protagonitzar la passada 
setmana i que ja ha donat la volta al 
món. De moment ja s’ha disculpat dient 
que “estava destrossat per haver col-
pejat a algú així” i sabent que l’espera 
una forta sanció. Aquest no ho tornarà 
a fer...  

El teatre del futbol
    El pitjor és quan trobem normal actituds que no ho són

OPINIÓ

TELÈFON  93.790.70.98 
FAX  93.755.41.06
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REDACCIÓ  Josep Gomà 
COORDINACIÓ  Eloi Sivilla
COL·LABOREN  Àlex Gomà, 
Anna Aluart (fotos), Jordi 
Gomà, i els serveis dels clubs
DISSENY  El Tot Esport 
MAQUETACIÓ  Eloi Sivilla

 FET DESTACAT  FET DESTACAT   

CASA

WATERPOLO
DIVISIÓ D’HONOR MASCULINA. CN MATARÓ QUA-

DIS - BARCELONETA. Dissabte a les 12:45 hores 
al CN Mataró.

WATERPOLO
DIVISIÓ D’HONOR FEMENINA.  CN MATARÓ LA 

SIRENA - WP ZARAGOZA. Dissabte a les 14:30 
hores al CN Mataró.

FUTBOL
SEGONA CATALANA. UD CIRERA - CE MATARÓ. 

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

T.TAULA
SUPERDIVISIÓ FEMENINA . CN MATARÓ - CALE-

LLA.  Dissabte a les 17 hores al CN Mataró.

HANDBOL
1A ESTATAL.  JOVENTUT MATARÓ - SANT JOAN 

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

BÀSQUET
COPA CATALUNYA MASCULINA . BOET MATARÓ - CN 

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

FUTBOL
TERCERA CATALANA. LA LLÀNTIA - MATARONESA. 

Diumenge a les 12 al Camp Municipal de 
Futbol de La Llàntia.

FUTSAL
TERCERA DIVISIÓ ESTATAL . FUTSAL ALIANÇA 

MATARÓ - LLORET. Disssabte a les 12:45 hores al 
Pavelló Teresa Maria Roca.

CV     
MATARÓ
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El Club  Volei Mataró va sumar la segona 
victòria de la setmana després de superar 
3-2 a casa el Manresa. La nota negativa 
del triomf és que el conjunt mataroní va 
cedir dos sets i per tant només suma 2 
punts. Després de tres jornades de lliga 
el conjunt mataroní porta dues victòries 
i una derrota i és cinquè amb 5 punts. 

En el primer set els mataronins es van 
imposar per un clar 25-16, peròs els visi-
tants va reaccionar i van guanyar els dos 
següents sets per 14-25 i 24-26, obligant 
als locals a remuntar per emportar-se el 
triomf. El CV Mataró es va endur el quart 
set 25-19 i va forçar el cinquè set que es 
va adjudicar per un ajustat 20-18.

El pròxim partit del conjunt mataroní 
és aquest dissabte a les 18 hores a la 
pista del CV Olot, segon classifi cat. 

CLASSIFICACIÓ. Prat 9; Olot, Joves Caldes i 
Arenys de Munt 6; CV MATARÓ 5; Manresa 
4; Blume i CV Monjos 0.

Derrota del femení
El sènior femení que milita a Segona 
Catalana va perdre 0-3 a casa davant el 
Carles Vallbona de Granollers i després de 
tres jornades de lliga només ha guanyat 
un matx. Les mataronines són penúltimes 
amb només tres punts. Mal inici de lliga 
per a un equip que la temporada passada 
jugava a Primera Catalana i que té com 
a objectiu retornar a la màxima categoria 
del volei català. 

El sènior B masculí que juga a Segona 
Catalana va perdre 1-3 a casa davant 
l’Aula.  

El passat cap de setmana la secció de 
triatló del CN Mataró va participar en la 
Triatló de Vilanova, una de les triatlons 
amb més història del territori català.

De l’actuació mataronina hem de 
destacar el triomf en categoria absoluta 
de Clàudia Luna (1:02:24) que també 
es va emportar el triomf en categoria 
júnior. Alex Cortijo es va emportar el 
triomf en categoria júnior (0:57:50) i va 
acabar 4t en categoria absoluta. El seu 
germà Àlex Cortijo va ser 7è en categoria 
absoluta (0:59:01) i va quedar primer en 
categoria cadet. 

Oriol Farré va acabar 3r en categoria 
juvenil (1:04:17) i 34è de la general. 
Per equips el CN Mataró va quedar en 
primera posició.   

Victòria agònica del Club Volei Mataró a 
casa davant el Manresa

VOLEI
PRIMERA CATALANA REDACCIÓ

El conjunt mataroní va haver de 
remuntar per sumar el segon 
triomf de la temporada

CV     
MATARÓ

CV       
MANRESA3 2

Clàudia Luna guanya 
la prestigiosa Triatló de 
Vilanova

TRIATLÓ
NOTÍCIA REDACCIÓ

David Rovira del CN Mataró cinquè 
a la Half d’Empuriabrava

TRIATLÓ
NOTÍCIA REDACCIÓ

La setmana passada la secció de triatló 
del CN Mataró va participar en la primera 
edició de la Half d’Empuriabrava. David 
Rovira, amb un temps de 4:28:52, va 
acabar en cinquena posició. 

Francesc Juárez, fent de guia de Dani 
Llambrich, es va emportar la victòria en 
la categoria Paratriatleta amb un temps 

de 4:28:14, un registre que els va valer 
per acabar en sisena posició en categoria 
absoluta. 

El CN Mataró també va estar present 
amb dos atletes a l’Aquatló de Badalona. 
Aquí Lluís López va acabar 11è amb un 
temps de 0:31:58 i Sergi Pérez va acabar 
45è amb un temps de 0:34:59  
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4A JORNADA 11 OCTUBRE

JOV.MATARÓ - Stadium . 32-27
S.J. Despí - Palautordera . 27-25
S Martí Adr.-Sesrovires . . . 37-29
S.Cugat - Vendrell . . . . . . . 32-24
S.Quirze - Gavà . . . . . . . . . . 22-25
OAR Gràcia - Esplugues . 36-19
Montcada - Sarrià. . . . . . . . 26-25
Granollers B - Dominicos . 42-29
CLASSIFICACIÓ. Adrianenc,  

Montcada, Sant Joan Despí 8; 
Sarrià, JOVENTUT,  OAR Gràcia, 
Granollers B, Sant Cugat 6, Pa-
lautordera 4; Gavà, Dominicos, 
Esplugues, Sesrovires, 2; Ca-
sablanca., S. Quirze, Vendrell 0.

4A JORNADA 18 OCTUBRE

JOVENTUT MAT.-SJoan Despí
Visita d’un dels líders
El Joventut repeteix a casa i ho 
fa contra un altre equip nou 
a la categoria com és el Sant 
Joan Despí, que està entre els 
líders. 

2A JORNADA 11 OCTUBRE

Granollers B - Vilanova C. 38-20
Canovelles - SJ Despí  . . . 25-21
Ascó - Gavà . . . . . . . . . . . . . 21-23
Gràcia B-JOV. MATARÓ . . 29-29
S.Quirze - S.Vicenç . . . . . . . 21-26
Vilamajor - Molins . . . . . . . . 43-10
CLASSIFICACIÓ. Vilamajor, Ca-

novelles i Granollers B 4; Gavà, 
S. Quirze, Sesrovires, Ascó i Sant 
Vicenç 2; JH MATARÓ, OAR 
Gràcia B 1; Vilanova, SJ Despí, 
i Molins 0.

3A JORNADA 18 OCTUBRE

 JOVENTUT MAT. descansa

ALTRES RESULTATS
2a Cat. M.: JHM B - GEEG B 
30-27; 3a Cat. Pref.:  Cardedeu 
B - JHM Atlètic 27-25. Juvenil: 
JHM - Fornells 36-16. L’equip 
juvenil masculí jugarà a 1a Ca-
talana. Cadet masc. (Lliga Cat.): 
JHM - Handbol Egara 28-23.
Infantil masc (Lliga Cat.): JHM 
- Corazonistas Barcelona 23-
39. 

Pateixen davant un dels cuersPateixen davant un dels cuers

Treuen un punt de Sabadell

JOVENTUT MATARÓ. Oriol Mas i Alberto Ruiz porters; 
Dani Aguilera (2), Bernat Bonamusa (3), Jan Bona-
musa (4), Àlex Bosch (1), Toni Busquets (3), Marc 
Castilla (3), Berenguer Chiva (6), Guillem Fàbregas 
(1), Marc Martínez (2), Bernat Muñoz (2), David Pe-
dragosa, Roc Segarra (4), Eric Martínez (1).

PARCIALS. 4-2, 7-3, 10-6, 13-9, 14-12, 16-16 des-
cans; 19-19, 21-22, 24-23, 26-24, 28-26, 32-27.

El JH Mataró es va  refer de l’ensopegada de la 
setmana passada davant el Palautordera supe-
rant un dels cuers de la categoria, l’Stadium Ca-
sablanca de Saragossa, amb un resultat que és 
força enganyós respecte al que va ser el partit, ja 

JOVENTUT MATARÓ. Laia Argelic, Saray Romero, Isa 
Latorre, Lorena Fernàndez, Alba Segarra, Cristina Pi, 
Marta Sànchez , Cristina Moreno, Irene Hernàndez, 
Dana Torres, Cristina Arteaga, Laura Gallego, Judith 
Pérez.

El Joventut Mataró va aconseguir el primer punt 
de la temporada en empatar a la pista de l’OAR 

1A ESTATAL MASCULINA

                       LLIGA CATALANA FEM.

HANDBOL    
1A DIV. ESTATAL MASC.

HANDBOL   
LLIGA CATALANA FEM.

CRÒNICA REDACCIO

que l’equip local només dominava d’un gol 
quan faltaven dos minuts i mig per acabar.

L’equip que prepara Hèctor del Pino va 
sortir en tromba, com sol ser habitual a 
casa, i va agafar un clar avantatge de 12-7 
quan a penes s’havia superat l’equador de 
la primera part, però fi ns al fi nal l’equip es 
va descompondre i els visitants ho van apro-
fi tar per arribar al descans amb el marcador 
empatat a 16 gols.

A la represa els “manyos” fi ns i tot es van 
avançar, arribant a dominar de dos gols (20-
22). Per sort es va reconduir la situació i es 
va capgirar el marcador, i amb quatre gols 
en el tram fi nal, davant un equip enfonsat, 
es va aconseguir un 32-27, que no indica 
el que es va patir. Destacar el bon partit de 
Bere Chiva, dirigint  com a central i sent, a 
més, el màxim golejador.  

Ja només en 
queden tres

Vilamajor líder

JOVENTUT 
MATARÓ

STADIUM 
CASABLANCA 32 27

OAR GRACIA 
SABADELL B

JOVENTUT 
MATARÓ29 29

L’equip mataroní va iniciar el 
seu compte de punts

L’equip mataroní no va obrir del tot el 
marcador fi ns els dos minuts fi nals

Gràcia B, equip recent ascendit a la categoria 
(ja que el seu A va pujar a Divisió Estatal Plata). 
Va ser un partit de predomini atacant i on les 
defenses no van tenir la sufi cient intensitat. 
Bon inici mataroní, amb reacció de l’equip 
sabadellenc que es va posar amb 3 d’avantatge 
a l’inici de la segona part. El Joventut també va 
reaccionar i al tram fi nal el marcador va anar 
un amunt, un avall i al fi nal l’empat es pot 
considerar just.  
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2A JORNADA 11 OCTUBRE

CN MATARÓ - Canoe . . . . . . .2-4
Barceloneta - Poble Nou . . 17-9
Concepción - S.Andreu  . . . 7-13
Mediterrani - Terrassa . . . . dia 15
Catalunya - Navarra . . . . . . . 17-2
CN Barcelona - Sabadell . . 5-10
CLASSIFICACIÓ.  Canoe 6; CN 

MATARÓ, Navarra, CN Bar-
celona, Mediterrani, Terrassa, 
Barceloneta, Sabadell, Sant An-
dreu, Catalunya 3, Concepción i 
Poble Nou 0.

2A JORNADA 18 OCTUBRE

CN MATARÓ - Barceloneta 

Ve el campió d’Europa
Després de l’ensopegada da-
vant el Canoe, que és el nou 
líder a l’espera del que hagin 
fet Medi i Terrassa, aquest dis-
sabte (12:45 h) el Quadis rep, 
ni més ni menys, que el campió 
d’Europa. La darrera vegada 
que se’l va poder frenar va ser 
la temporada 2010-11 (8-8). 

Encallats en atacEncallats en atac

CNMATARO QUADIS. Michal Diakonow, Víctor Roqué, 
Àlex Codina (1), Marc Corbalán, Víctor Fernàndez, 
Edu Minguez, Pol Barbena, Pau Bach, Mehdi Mar-
zouki, Pere Estrany (1 de p.), Pau Schnizler, Magí 
Salvà, Joan Muñoz. 2 gols de 21 xuts, en 35 atacs. 
6 exclusions.

CANOE MADRID. E.Lorrio, Barba, Fernàndez, Navajas, 
M. Lorrio, Abad (1), Barroso (2, 1 de p.), Romero, 
Gutiérrez, JJ Bustos, Acosta i A. Bustos. 4 gols de 
20 xuts, en 39 atacs. 6 exclusions.

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

El CN Mataró Quadis no va poder mantenir la 
seva llarga ratxa de victòries davant el Canoe 
madrileny, que no puntuava a Mataró des de 
fa 12 anys, i va perdre el lideratge que havia 
assolit a la primera jornada en caure derrotat 
per 2-4, en el partit amb menys gols a la Divisió 
d’Honor des del 2-2 del Martiànez- Terrassa de 
la temporada 2002-03. També va ser l’anotació 
més baixa a casa de l’equip mataroní en tota la 
seva llarga història a la Divisió d’Honor.

DIVISIÓ D’HONOR MASCULINA

WATERPOLO    
DIVISIÓ HONOR MASC

CRÒNICA REDACCIÓ

És el partit amb anotació conjunta 
més baixa de la lliga des del 2002

El Canoe és el   
nou líder 

CN MATARÓ 
QUADIS

REAL CANOE 
MADRID2 4

Perquè va passar això? Possiblement un 
factor important va ser la magnífi ca defensa 
de l’equip madrileny que va fer que l’atac local 
s’encallés absolutament durant més de vint 
minuts en que no va poder marcar. 

Partit molt travat
Va ser un partit molt travat en el qual els madri-
lenys es van avançar amb un 0-2 dins del primer 
quart, i només un gol de penal transformat per 
Estrany va poder reduir la diferència. Poc després 
d’iniciar-se el segon quart, Codina va empatar en 
jugada d’home de més, però aquí es va acabar 
l’efi càcia de l’equip local, que no va trobar opcions 
clares de xut davant l’enganxosa defensa visitant. 
I abans del descans un penal favorable a l’equip 
madrileny, després d’una pèrdua local en atac, 
va signifi car el 2-3.

Amb Pere Estrany, el màxim golejador de 
la temporada passada del Quadis, molt ben 
marcat i totalment eclipsat en atac, les accions 
locals gairebé sempre acabaven amb xuts de 
Mehdi Marzouki, o cap al fi nal de Marc Cor-
balan, que eren aturats pel bon porter visitant 
o anaven als pals. I ja, poc abans del fi nal, el 
Canoe sí que va aprofi tar una jugada d’home 
de més per sentenciar el matx.   

1A JORNADA 11 OCTUBRE

Zaragoza - Moscardó . . . . . 9-15
Mediterrani-Dos Hermanas . .9-7
Sant Andreu - Rubí . . . . . . 13-11
Terrassa - Concepción . . . 13-10
Sabadell - CN MATARÓ . . dia 14
2A JORNADA AVANÇAT

Sabadell - Dos Hermanas . 20-4
CLASSIFICACIÓ.  Sabadell, Mos-

cardó, Terrassa, Sant Andreu, 
Mediterrani 3; CN MATARÓ, Dos 
Hermanas, Rubí, Concepción, 
Zaragoza 0.

2A JORNADA 18 OCTUBRE

CN MATARÓ-Zaragoza (14:30 h)
Rival assequible
Després del partit jugat a Saba-
dell i del que no podem donar el 
resultat en el moment de tan-
car, el dissabte el CN Mataró La 
Sirena debuta a casa davant un 
rival aparentment fàcil. 

WATERPOLO    
DIVISIÓ HONOR FEM.

El Sabadell ja és 
líder

En el marc de les activitats de la campanya 
“Mataró Ciutat de Valors, el divendres 24 
d’octubre el Centre Atlètic Laietània acollirà 
una interesantíssima Taula Rodona sobre els 
Valors de l’Esport. 

El ponent de la taula rodona serà Guillem 
Turró i Ortega, pedagog i escriptor. També 
intervindran Joan Mola i Gibert (entrenador), 
Guillem Pera i Blanco (exatleta) i Mari Carmen 
Gonzàlez i Reina (atleta). La moderadora de la 
taula rodona serà Maria Coll i Pigem, codirec-

El Laietània acull una taula 
rodona sobre els valors de 
l’Esport

ATLETISME
CA LAIETÀNIA REDACCIÓ

tora de la revista “Valors”. En acabar l’acte, 
tots els assistents podran seguir intercanviant 
opinions amb els convidats mentre prenen una 
copa de cava.  

HANDBOL    
1A DIV. ESTATAL MASC.
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6A JORNADA (12 OCTUBRE)
UD CIRERA-PREMIA MAR- 1-2
CE MATARÓ-S.J. Montcada  0-3
Carmelo - Lloreda  . . . . . . . . . . 0-4
Canyelles - Equipo Ja  . . . . . . 2-3
Catalònia - Ripollet  . . . . . . . . . 0-1
Sarrià - Llefi à . . . . . . . . . . . . . . . 0-2
D.Batlló - Singuerlín . . . . . . . . . 0-2
Ol.Can Fatjó - SANT POL . . . 2-2
Catalana - Guineueta  . . . . . . . 1-3
CLASSIFICACIÓ. Ripollet 15; 

PREMIÀ, Guineueta 12; CE 
MATARÓ i Olímpic Can Fatjó, 
Llefi à11; SANT POL, Singuerlín 
10, SJ Montcada, Lloreda 9; CI-
RERA 8;  Canyelles, Sarrià, Equi-
po Ja  6; Catalònia 4; Carmelo i 
Dinàmic Batlló 2, Catalana, 1.

7A JORNADA (18 OCTUBRE)
CIRERA - CE MATARÓ

Arriba el derbi local
El dissabte a les 16:30 hores 
arriba el primer derbi local 
envoltat d’una certa polèmica, 
ja que l’equip local volia jugar el 
diumenge fent la presentació de 
tots els seus equips. Però el par-
tit estava fi xat per al dissabte i 
sembla que quan es va demanar 
el canvi alguns jugadors groc-
i-negres ja tenien compromisos 
i el CE Mataró no va acceptar.
La temporada passada el Ma-
taró va guanyar 0-1 amb gol 
de Dani Prieto. En els partits 
anteriors els resultats van ser 
3-2 (temporada 90-91) i 0-0 
(91-92).  

S’esfuma la imbatibilitat S’esfuma la imbatibilitat 

El Cirera continua sense guanyar a casa 

CE MATARO EF.  Pol Andiñach, Urbano (Baba 73’), 
Antonio, Koke, Isma Aguilar (Willy 9’), Parri, Sergi 
Sànchez (Fiti 59’), Bustos (Dídac 53’), Cristian, Marc 
Aranyó (Ariño 46’), Uri (expulsat als 81’).

GOLS. 47’ Cuchi (0-1); 57’ Miguelito (0-2); 61’ 
Torres (0-3).

El CE Mataró va perdre la seva imbatibilitat en 
caure de forma estrepitosa a casa davant el San 
Juan de Montcada que va guanyar el partit grà-
cies a la seva superior intensitat en tot moment 
i a un quart d’hora d’inspiració a l’inici de la 
segona part, culminat amb un gol impressionant 
des de més de 40 metres del seu lateral dret.

SEGONA CATALANA

FUTBOL    
SEGONA CATALANA

CRÒNICA REDACCIO

L’equip groc-i-negre no va tenir el 
dia i va caure de forma estrepitosa 
davant un equip més intens 

El Premià de Mar va controlar 
el partit gairebé sempre

La primera part va ser fl uixa per part de 
l’equip local que amb les línies molt separades 
li costava molt arribar amb perill a l’àrea local. 
L’única ocasió clara va ser un xut de Marc 
Aranyó al pal al quart d’hora de joc. 

A la represa els montcadencs van tenir 
la sort de marcar a la sortida d’un córner al 
primer minut i a partir d’aquí no van anae pas 
enrere sinó que encara es van créixer més i 
amb dos gols més en un quart d’hora van 
liquidar el partit. 

Fins al fi nal el Mataró ho va intentar amb 
un amica més d’empenta amb els canvis in-
troduïts, i hi va haver una altra acció de perill 
dins l’àrea visitant, però estava clar que no era 
el dia del Mataró i primer el porter i després un 
defensa sota pals han salvat clares rematades 
d’Ariño i Cristian.

En el tram fi nal va haver-hi una expulsió 
per cada bàndol però el marcador va quedar 
quiet.    

UD CIRERA. Carrión, Isaac (Àngel Vega 65’), Miguel 
Fernàndez (David Jiménez 85’), Óscar Castillo 
(Demba 46’), Rafa Auñón, Alberto Sànchez, Remo, 
Augusto Campos, Ibu Baldeh, Aleix Tarrés “Peque” 
(Eduard Núñez 46’) i Cristian (Maldonado 46’).

GOLS. 14’ Massanet (0-1); 30’ Del Gesso (0-2); 
80’ VEGA (1-2).

La UD Cirera continua amb la seva mala ratxa 
a casa i, després de perdre en el primer derbi 
comarcal de la temporada jugat davant el Pre-
mià de Mar, ja encadena quatre partits sense 
guanyar al seu camp, cosa ben diferent de la 
seva trajectòria a fora, on encara no ha perdut.

En el partit del dissabte, el Premià de Mar 
va mostrar-se molt efectiu i va aprofi tar les 
seves ocasions de gol a la primera part per 
avançar-se amb un 0-2 al descans, amb gols 
de Massanet al quart d’hora i de Del Gesso a la 

Van guanyar tots 
els visitants!

mitja hora, i després ja va jugar amb comoditat.
A la represa el tècnic del Cirera va introduir 

una sèrie de canvis netament ofensius per 
tal d’intentar com a mínim empatar el partit. 
Quan faltaven deu minuts Àngel Vega va reduir 
distàncies, però en quedar-se el Cirera amb deu 
per expulsió d’Augusto Campos, ja no va ser 
possible la remuntada.   

CE      
MATARÓ

SAN JUAN 
MONTCADA0 3

UD      
CIRERA

PREMIA 
ESPORTIU1 2

FUTBOL    
1A ESTATAL JUV.

CE MATARO - Cornellà B . . 0-1
El Mataró continua en situació 
crítica i és últim amb un 1 punt.

Altres resultats
Pref. juvenil: Bisbalenc - CEM 
B 0-3. Primera victòria del 
juvenil B. Cadet (Div.Honor): 
FC Barcelona - CEM 3-1. De-
rrota digna davant el líder.
Infantil (Pref.): CEM - Jabac 
Terrassa C 5-3. Són líders. 
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El Mirador de Mataró és una residència 
assistida per a gent gran i també centre de dia 
que es troba ubicat a la urbanització de Can 
Quirze i que des de fa un any i mig treballa amb 
una metodologia revolucionària que permet als 
seus residents sentir-se una mica més com 
a casa seva. Amb una capacitat de 56 places 
públiques i 70 de privades en la residència 
i 24 places privades del centre de dia, el 
Mirador compta amb més de 60 professionals 
que treballen amb una metodologia d’atenció 
centrada en la persona.

L’objectiu primordial que tenen és el de trencar 
el model biomèdic de la residència clàssica, on 
una persona gran hi acudeix per problemes 
sanitaris. Aquí també ve aquest tipus de gent, 
però no en qualitat de pacients sinó de residents: 
venen a viure al Mirador i això significa que no 
necessiten només un control mèdic, sinó també 
que la persona estigui satisfeta a nivell integral 
i que sobretot no trenqui amb la seva vida 
anterior. Els residents no deixen de decidir pel 
fet d’ingressar al  Mirador.

CO O R D I N A D O RA D E 

P RO J E CT E S D E V I D A

Mitjançant la figura d’una 

coordinadora de projectes de 

vida, la residència respecta la 

història de cadascun dels seus 

residents i li permet prendre 

les seves pròpies decisions. 

El Mirador de Mataró, 
la teva nova llar

2P EL MIRADOR 1645.indd   2 15/10/14   11:39



CO O R D I N A D O RA D E 

P RO J E CT E S D E V I D A

H A B I TAC I O N S

pensades per 

personalitzar-

se amb mobles 

i objectes de 

l’habitatge original.

que es poden portar mobles i objectes de 
l’habitatge original perquè no vegin el Mirador 
com un lloc institucional sinó com un domicili. 
Per això, també,  hi ha un seguit d’espais 
comuns dissenyats com a una casa i no com a 
un hospital. Amb més de 6.000 metres quadrats 
d’espai, uns 4.000 d’instal·lació i la resta 
d’exteriors, el Mirador treballa també per oferir 
activitats diverses que interessin a les persones 
i la seva història de vida. Allunyats de les 
activitats infantilitzades, són gent gran i no pas 
nens petits, el Mirador treballa dia a dia perquè 
els seus residents sentin que encara tenen molta 
vida per davant... a casa seva.

R E S P E CT E N E L S 

CO S T U M S D E L S 

R E S I D E N T S

amb normes 

flexibles per 

adaptar-se a cada 

persona.

Es fan entrevistes amb el principal interessat 
i amb la família per valorar la seva vida, saber-
ne la professió anterior i què li agradava. Així 
les coses, si algú està acostumat a anar a 
dormir més tard de les 22h, no se’l farà anar a 
dormir abans per respectar les seves costums. 
Flexibilitat dins d’unes normes amb la clara 
vocació de no voler canviar 80 anys després 
del dia a dia de cada una de les persones. Cal 
adaptar-se a ells i no a l’inrevés, aquesta és la 
seva meta.

Les habitacions dels residents estan 
pensades per personalitzar-se de tal manera 

C/ Capcir, 90 (Urb. Can Quirze) - MATARÓ - 93 790 15 36 - infomirador@grupvl.es

D
is

se
ny

: C
ap

gr
òs
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HV del Maresme: centre de 
referència comarcal

SOCIETAT

ARTICLE HOSPITAL VETERINARI DEL MARESME

El nostre equip el formen els següents 
especialistes:
Virgínia Saenz: Dermatologia i Endo-
crinologia
Eva Martínez: Ap.Urinari i Reproductor
Joan Quesada: Oftalmologia
Sergi Beltran: Cardiologia
Victor Trilla: Cirurgia Ortopèdica 
Albert Tarrés: Traumatologia i Orto-
pèdia
Esther Torrent: Medicina Interna i On- 
cologia  
Javier Bermúdez: Medicina d’Exòtics
Emili Alcoberro: Neurologia
Paula Cañamero: Cures intensives
Ferran Giménez: Medicina d’Urgències
Jordi Soler: Medicina d’Urgències

Des de fa més de 20 anys, l’Hospital 
Veterinari del Maresme forma el seu 
equip de veterinaris amb programes 
de formació continuada per a la seva 
progressiva especialització. 

Cada any, l’assistència a cursos i 
congressos internacionals fan que els 
seus components es formin amb les 
últimes tècniques de diagnosi i terà-
pia. Avui, el nostre Hospital gaudeix 
d’un equip d’especialistes que cobreix 
totes les especialitats mèdiques i qui-
rúrgiques.

Les estades als EUA en centres de 
referència mundial, han fet que els 
nostres professionals posin en pràc-
tica les més avançades tècniques 
diagnòstiques i quirúrgiques.

DR. PERE GUITART VALLS - METGE EN CAP DE L’HOSPITAL VETERINARI DEL MARESME
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MATARONESA.  Pedro, Kiko (Omar 82’), 
Palanco, Simon (Navarro 71’), Othman (Has-
san 71’),  Zaka (Said 54’), Carlos, Soufi ane, 
Mosquera, Manolo i Joel (Facia 71’)..

El partit va començar sense un dominador 
clar de la pilota i amb un Pineda lluitador 
que plantava cara a la Mataronesa. Però 
van ser els locals els que van aconseguir 
el primer gol de la tarda obra de Zaka, 
que des de fora de l’àrea va batre al porter 
local fent l’1-0 al minut 5’ de joc.

A la segona meitat els visitants van 
posar contra les cordes els locals fi ns que 
en el minut 70’ van aconseguir empatar el 
partit, després d’una pèrdua de pilota dels 
mataronins. Però el partit va fer un gir 
inesperat en el minut 80’ quan Navarro 
va treure una falta des de la frontal de 
l’àrea que Hassan va assistir a Mosquera 
perquè fes el 2-1.

El Pineda no es va rendir, però tot 
i el seu gran esforç,  va ser el conjunt 
mataroní qui de nou va marcar i va sen-
tenciar el partit. En el minut Said  va fer 
el defi nitiu 3.  

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

CLASSIFICACIÓ. Alella i MATARONESA 
16; Bufalà 13; Arenys de Mar, Llavaneres 
i LLÀNTIA 12; Llavaneres, Cabrils i Turó 
Peira 11; LIVERPOOL 9; Pneda 8; Popble 
Nou 6; Cabrera 5; JUVENTUS i Empenta 
4; Gramenet B i Tiana 1; Premià de Dalt 0. 

El Juventus va aconseguir la primera 
victòria de la temporada i escala posi-
cions. La Llàntia va guanyar al camp de 
l’Empenta i se situa sisè classifi cat i es 
posiciona com un dels equips a tenir en 
compte aquesta temporada.

El conjunt mataroní va superar el 
Pineda i atrapa a dalt de tot de la 
classifi cació a l’Alella

UD MATA- 
RONESA

FC      
PINEDA3 1

Nova victòria de 
la Mataronesa que 
continua invicta

FUTBOL
TERCERA CATALANA REDACCIÓ

Aquest diumenge a les 12 hores al Mu-
nicipal de la Llàntia tenim derbi mataroní 
entre La Llàntia i la Mataronesa. 

QUARTA CATALANA
Empat a la tercera plaça entre Molinos, 
Athletic i Rocafonda que estan a tres 
punts del líder que és el Susannenc.   
Jornada 4

JUVESPORT-ROCAFONDA  . . . . . . . 4-4
VALLDEMIA - MOLINOS . . . . . . . . . . 1-4
Sant Pol B - Canet . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2
Llavaneres B - ATHLETIC . . . . . . . . . . 1-2
PLA BOET - SALESIANS . . . . . . . . . . 5-1
ILURO - Susannenc . . . . . . . . . . . . . . . 1-2
Masnou AT - Vilassar B . . . . . . . . . . . . 1-0
Santvicentí - Arenys B . . . . . . . . . . . . . 0-2

CLASSIFICACIÓ. Susannenc 10; Vilassar Dalt 
B 9; Canet, MOLINOS, Arenys de MAr B, Sant 
POl B, ATHLETIC MATARÓ i ROCAFONDA 
7; Santvicentí i Masnou Atlètic B 6; PLA D’EN 
BOET 4; ILURO, JUVESPORT i SALESIANS 
3; VALLDEMIA 1; Llavaneres B 0.

FUTBOL    
SEGONA CATALANA

FUTBOL    
1A ESTATAL JUV.
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4A JORNADA 12 OCTUBRE

MASNOU - Mollet . . . . . . . .67-69
Vic - Castellar . . . . . . . . . . . 91-99
PLATGES - Ceset . . . . . . . 53-60
Granollers - Salle . . . . . . . . 64-61
Onyar- Artés . . . . . . . . . . . 102-71
Cerdanyola - Sant Cugat . 56-59
ARGENTONA - BOET . . . .76-65
Sabadell - Barberà . . . . . . . .76-83

CLASSIFICACIÓ. Mollet, Barberà i 
Sant Cugat 8; MASNOU i Ceset 
7; BOET, ARGENTONA, Onyar 
i Artés 6; Salle Manresa, PLAT-
GES, Vic, Granollers i Castellar 
5; Natació Sabadell 4

5A JORNADA 19 OCTUBRE

BOET - Natació Sabadell
Castellar - PLATGES

El Boet Mataró juga dissabte a 
les 19:15 hores a casa davant 
el Natació Sabadell un equip 
que encara no coneix el triomf. 
Per tant és una gran oportunitat 
per retrobar-se amb la victòria. 
El Platges per la seva part juga 
diumenge a les 19 hores a la 
pista del Castellar, un equip que 
com els grocs porta una victòria 
i tres derrotes.  

4A JORNADA 12 OCTUBRE

Reus Ploms - Lima Horta 69-66
Reus - Barna . . . . . . . . . . . . 50-69
ARENYS - Cerdanyola . . . 52-63
Sese - Gramenet . . . . . . . . 35-62
Lleida - PLATGES . . . . . . . 56-50

CLASSIFICACIÓ. Cerdanyola 
i Gramenet 8; Lima Horta 7; 
PLATGES MATARÓ, Sese i Grup 
Barna 6; Reus Ploms, ARENYS 
BÀSQUET i Lleida 5; Reus 
Deportiu 4.

5A JORNADA 19 OCTUBRE

Lima Horta - PLATGES
Grup Barna - ARENYS

Dissabte a les 19:15 hores el 
Platges juga a Barcelona davant 
el Lima Horta.  

No guanyen a fora

PLATGES. Sergi Ventura (2), Nacho Ariño (10), Ibe Oji, 
David Romero (10), Marc Coll (11) cinc inicial; Pau 
Cuixart (2), Jordi Serra (2), Sergi Puig (2), Ferran 
Tardio (2), Conrad Varela.

MARCADOR.  9-11, 22-21, 33-41, 53-60.

El sènior masculí del Platges de Mataró va per-
dre 63-70 davant el Ceset de Girona i encara 
no coneix la victòria com a local. Després de 
quatre jornades de lliga els grocs només han 
sumat un triomf, el de la jornada anterior a la 
pista de la Salle Manresa. Amb un balanç d’1 
victòria i tres derrotes, els mataronins es troben 
a la part baixa de la classifi cació. 

Mal partit en línies generals de l’equip 
entrenat per Jona González que va estar molt 
erràtic en el tir i que va cometre moltes pèrdues 
de pilotes i errors no forçats. Després d’anotar 
només 9 punts en el primer quart, el conjunt 
mataroní va marxar al descans guanyant d’un 
punt (22-21), aprofi tant que el gironins tampoc 
estaven gaire inspirats.

COPA CATALUNYA FEMENINA

BÀSQUET    COPA CAT.

COPA CATALUNYA FEM

El Platges de Mataró perd davant el 
Ceset de Girona i després de quatre 
partits només ha sumat un triomf

A la represa el Ceset va millorar en atac, 
però el Platges va continuar molt erràtic en el 
tercer període i els visitants ho van aprofi tar 
per obrir forat en el marcador. En el darrer 
quart els grocs van millorar, però els gironins 
van continuar fi ns de cara a cistella i es van 
emportar la victòria. 

Aquest cap de setmana el Platges visitarà 
la pista del Castellar, un equip que aquesta 
darrera jornada va sumar la primera victòria 
de la temporada després de guanyar 91-99 a 
la pista del Vic.   

ARGENTONA.  Pou (2), Gómez (21), Seidi (25), 
Martínez (7), C. Gómez (2) cinc inicial; Pascual (5), 
Solans (13), Martorell, Casabella (3).

BOET. Carles Canals (3), Albert Llanos (6), Quim 
Franch (9), Sergi Homs (17), Marc Rubio (7) cinc 
inicial; Marc Hermoso (8), Joan Navarro (4), Riera, 
Marc Forcada (9), Joan Carceller (2).

L’Auto Net&Oil Boet Mataró va perdre 76-65 a 
la pista de l’Argentona i continua sense conèi-
xer la victòria fora de casa. Després de quatre 
jornades de lliga, el conjunt entrenat per Alberto 
Peña ha guanyat els dos partits de casa i ha 
perdut els dos que ha jugat lluny de Mataró.

Novament l’equip taronja va notar en excés 
la manca d’encert en el tir i les errades no for-
çades, massa facilitats per a un equip local que 
ho va aprofi tar per emportar-se la victòria.  

Queden tres 
invictes

 El Platges afl uixaL’Auto Net & Oil Boet va perdre 
el derbi davant l’Argentona

PLATGES 
MATARÓ

ONE        
CESET53 60

COPA CATALUNYA MASCULINA

Segona derrota seguida

Inesperada derrota del sènior femení a la pista 
del CB Lleida. Les mataronines van perdre 56-
50 davant un equip que encara no coneixia la 
victòria i que era cuer. 

Després d’un inici esperançador de tempora-
da amb dues victòries contundents, l’equip groc 
encadena dues derrotes seguides i s’allunya 
una mica més dels dos líders de la categoria, 
el Gramenet i el Cerdanyola que ha guanyat els 
quatre partits que han disputat. 

El pròxim cap de setmana les noies entre-
nades per Adrià Castejón tenen una sortida 
complicada a la pista del Lima Horta, un dels 
equips que l’any passat va jugar la fi nal a qua-
tre. Les barcelonines són terceres i tenen una 
victòria més que les mataronines.  

El femení del Platges va perdre 
davant un dels cuers

CB       
LLEIDA

PLATGES 
MATARÓ56 50

Continuen sense 
guanyar a casa

BÀSQUET
COPA CATALUNYA REDACCIÓ

CB         
ARGETONA

AUTOI NET & 
OIL BOET76 65
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Una de freda i una de calenta dissabte 
passat al Pavelló del Centre Natació Mata-
ró dels equips de tennis taula del Quadis. 
Mentre que les noies van solucionar sense 
problemes el seu matx contra l’Avilés 
TM per un clar 4-1, el masculí, com ja 
s’esperava, no va poder fer res davant el 
Priego, el campió de la temporada pas-
sada, i va caure per un contundent 0-4

CN MATARÓ - PRIEGO 0-4
Xavier Peral - Wei Donh 0-3
Joan Moregó - Carlos Machado 1-3
Yordi Jason Ramos - Calvo 0-3
Xavier Peral - Carlos Machado 0-3

El masculí del Quadis no va poder fer 
res davant el Cajasur Priego que ja va 
ser campió la temporada passada i que 
enguany apunta als llocs de privilegi de la 
lliga. El resultat de 0-4 parla per si sol, tot 
i que els punts varen ser molt disputats. A 

les fi les de l’equip andalús hi juga Carlos 
Machado núm 1 del rànquing estatal, i els 
mataronins no van poder donar resposta 
davant un equip de molta més entitat.

CLASSIFICACIÓ. Borges i Priego 4; San 
Sebastian de los Reyes 3; Cartagena, Arteal, 
Irun, Rivas, CN MATARÓ 2; Burgos, Oroso, El 
Àlamo 1; Hispalis 0.

CN MATARÓ- AVILÉS 4-1
Svetlana Bakthina - Villota 3-0
Gàlia Dvorak - Gómez 3-0
Catalina Zamorano - Barba 0-3
Dvorak/ Bakthina - Gómez/Barba 3-0
Gàlia Dvorak - Villota 3-0

El femení del Quadis va basar el seu 
triomf en les jugadores més experimen-
tades de l’equip, la Gàlia i l’Svetlana, 

El femení del CN Mataró Quadis 
va guanyar a casa i el masculí no 
va poder fer res davant el Priego

va fer el 2-0 quan restaven només tres 
minuts per acabar el matx. Vuit segons 
abans del fi nal, l’ex jugador del Futsal 
Mataró Sergi Broto va fer el defi nitiu 3-0.

Tot i aquesta derrota, el conjunt ma-
taroní continua tercer amb 7 punts, però 
ara una mica més lluny dels dos primers 
classificats, Barceloneta i Cerdanyola 
que han sumat els 12 punts dels dotze 
possibles. Diumenge a les 12:45 hores 
l’equip rep el Lloret.

que varen sumar tots els punts. L’altra 
jugadora del CN Mataró, la Cati Zamora-
no, tot i perdre el seu matx, va demostrar 
bones maneres. 

CLASSIFICACIÓ. Cartagena, CN MATARÓ, 
Balaguer, Calella 4; Irún, Priego, Arteal 2; Fal-
cons, Vic, Avilés, Arteal, Ciudad de Granada 0. 

De moment sorprèn veure el Vic amb 
zero punts després d’haver perdut davant 
Calella i Balaguer.

Aquest dissabte hi ha derbi
Aquest dissabte l’equip masculí descans, 
però a les 17 hores el Quadis femení rep 
el Calella en un interessant derbi comar-
cal. L’equip calellenc amb Gabriela Feher, 
Jèssica Hernàndez i Nora Escartín té un 
equip molt complet.   

Una freda i una de 
calenta dels equips de 
tennis taula

TENNIS TAULA
SUPERDIVISIÓ REDACCIÓ

Primera derrota de la 
temporada del Futsal 
Aliança Mataró

FUTBOL SALA
TERCERA DIVISIÓ REDACCIÓ

El sènior del Futsal Aliança Mataró va 
perdre el seu primer partit de lliga des-
prés de caure derrotat 3-0 en el derbi 
maresmenc davant el F6 Vilassar de Mar. 
Els mataronins que van afrontar el matx 
amb algunes baixes sensibles i amb tres 
juvenils convocats, van fer el pitjor partit 
del que portem de temporada i van perdre 
davant un rival que va ser molt efectiu de 
cara a porteria.

Els mataronins van encaixar el primer 
gol en el minut 9’ de joc, a partir d’aquí 
fi ns als darrers minuts de partit va ser un 
voler i no poder del conjunt vermell que 
no va poder batre el porter local. Ja amb 
l’Aliança llançat a l’atac, Albert Carmona 

VILASSAR 
DE MAR

FUTSAL 
ALIANÇA3 0

Presentació de la Temporada
Aquest dissabte a les 14 hores el Pavelló 
Teresa Maria Roca acollirà la presenta-
ció ofi cial de tots els equips del Futsal 
Aliança Mataró. Enguany, el conjunt 
mataroní té tots els seus equips A de base 
competint a les màximes categoria amb 
equips de l’entitat del Barça i Marfi l Santa 
Coloma. Aquesta temporada el Futsal 
Aliança Mataró comptarà amb 22 equips 
i prop de 300 jugadors.   

BÀSQUET    COPA CAT.

COPA CATALUNYA FEM

 El Platges afl uixa
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CH MATARÓ. Jordi Esteve, Èric Florenza, 
Èric Serra (1), Aniol Mangas i Marçal Oliana 
cinc inicial;  Martí Casas, Marc Povedano i 
Oriol Parera.

MARCADOR. 9’ Fernández de falta directa (1-
0); 20’ POVEDANO de penal (1-1); 37’ FLO-
RENZA (1-2); 39’ Pérez (2-2); 40’ SERRA 
(2-3); 45’ Grasas (3-3); 46’ Togores (4-3).

La primera meitat va acabar amb empat 
al marcador, aprofi tant els dos equips les 
dues úniques oportunitats a pilota parada 
de tot el partit, Fernández marcant pel 
Cerceda de falta directa, després de la 
blava que va veure Serra, i Povedano per 
part del Mis Ibérica CH Mataró transfor-
mant una pena màxima.

El CH Mataró s’avança dos cops
A la represa els dos equips van començar 
amb oportunitats de gol, però no va ser 
fi ns que restaven tretze minuts pel fi nal 
que Èric Florenza va fer emmudir l’afi ció 
del Cerceda amb un espectacular gol que 
va entrar per tot l’escaire. Dos minuts més 
tard els locals van aprofi tar un rebot per 
igualar de nou el matx, però de seguida 
Èric Serra marcava el 2-3 quan faltaven 
deu minuts per a la conclusió del matx. 
Però Grasas va esperonar al seu equip, 
quan, amb un xut espectacular des de mi-
tja pista, va marcar per l’escaire d’Esteve, 
que no va poder fer res per evitar-ho, 
quan faltaven cinc minuts. Els locals es 
van abocar en atac, i poc després Togores 
certifi cava la remuntada.

D’aquesta manera els homes de Joan 
Carles Vadillo segueixen sense sumar 
cap punt i tanquen la classifi cació de 
l’OK Lliga amb tres derrotes, però s’ha 
de tenir en compte que tenen dos partits 
ajornats i que molts equips han jugat ja 
cinc partits. A més, en les tres derrotes 
han plantat cara a tres rivals complicats, 
a dos camps gallecs –Liceo i Cerceda– i al 
potent Reus a casa, i que ben segur que 
els resultats no trigaran a arribar. 

CLASSIFICACIÓ. FC Barcelona 15; Cerceda 
10; Igualada i Reus Deportiu 9; Voltregà 
i Alcoi 7; Liceo i Calafell 6; Vic, Lleida i 
Manlley 4; Vilafranca i Tordera 3; Vendrell 1; 
CH MATARÓ 0. 

Martí Casas subcampió del Món
El jugador del CH Mataró va quedar sub-
campió del món sub-20 amb la selecció 
espanyola en el Mundial de la categoria 
celebrat a Portugal. El combinat estatal va 
perdre la fi nal per un ajustat 3-2 davant 
l’equip amfi trió.  

Tercer partit del CH Mataró femení a la 
Copa Esports Penedès en què no es va 
poder derrotar al Sant Cugat. Les ma-
taronines van lluitar molt el partit, però 
va faltar encert de cara a porteria. Quan 
faltaven quatre minuts pel descans les 
visitants van encetar el marcador (0-1).

A la segona meitat, tot i les múltiples 
ocasions no arribaven els gols, però quan 
quedaven poc menys de dos minuts pel 
final, Júlia Canal va marcar el gol de 
l’empat en una gran jugada. Les noies 
d’Oriol Feliu no van poder aguantar 
l’empat, perquè quan ja s’havia entrat 
en el darrer minut el Sant Cugat va 
aconseguir el gol de la victòria amb un 
fort xut. Després de tres partits el conjunt 
mataroní encara no coneix la victòria.

Van jugar: Ariadna Escalas (portera), 
Xantal Piqué, Ona Castellví, Júlia Canal, 
Laura Manzanares, Clara Ràfols i Adriana 
Chiva.   

CP 
CERCEDA

MIS IBÉRICA 
CH MATARÓ4 3

El Mis Ibérica CH Mataró fa suar el 
segon classifi cat però cau A Corunya 

HOQUEI PATINS
OK LLIGA REDACCIÓ

El Cerceda va haver de tirar 
d’èpica per superar el conjunt 
mataroní 

Derrota per la mínima 
del femení del CH 
Mataró

HOQUEI
COPA PENEDEÈS REDACCIÓ

CH   
MAATARÓ

SANT     
CUGAT1 2
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Cinemes Arenys
93 792 33 90 · Golfes:  dissabtes.

The equalizer 

Ninja Turtles 

Lasa y Zabala 

Perdida

Así nos va

Betibú

Torrente 5

La leyenda del martillo mágico, Thor

El corredor del laberinto

El niño

Cómo entrenar a tu dragón 2

Una vida sencilla (vo)

18:00   20:20   22:40   01:00

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

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

16:00   18:00   19:00   22:00   00:45

16:00   18:00

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

16:00   22:30   00:30                    
[excepte dmc.] 20:15

16:00   18:00

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

18:00   20:00   22:00   22:30   01:00

16:00   18:00

(22 d’octubre) 20:15

Golfes: Les sessions a partir de les 00.00   Matinals: Les sessions abans de les 13.00 · Estrena  · En taronja: sessió 3D · En vermell: Dis., diu. i festius

cinemescinemes www.totmataro.cat/cinema

Cinema Foment

Dos vidas 18:00   20:15 (19 i 20 d’octubre)

93 790 34 50 · Dill. 1a sessió preu reduït · C. Nou, 11

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

The equalizer 

Ninja Turtles 

Relatos salvajes 

Perdida

Annabelle

Así nos va

One direction

Torrente 5

Ahí os quedáis

Frozen Sing-Along

La isla mínima

El corredor del laber...

La abeja Maya

El niño

Lucy

Operación cacahuete

Cómo entrenar a tu dragón 2

Transformers 4

12:00   16:30   19:15   20:00   22:00   00:45

12:30   16:00   17:00   18:15   20:30   22:45   01:00
12:00   19:15   22:00   00:15

[dll.-dm.+dj.] 17:00   19:30   22:00
[dv.-diu.+dmc.] 12:15   17:00   19:50   22:20   00:50

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

12:15   16:00   18:05   20:15   22:40   01:00

16:00   18:00   22:45   01:00

[dv.] 18:15

12:15   16:00   18:15   20:30   22:45   01:00
[dv.-diu.+dmc.] 19:30   22:00   00:15

[dll.-dm.+dj.] 22:40

[dv.-diu.] 12:15   17:00

[exc.2a. dmc.] 12:15   16:00   18:15   20:30   22:45   01

[exc. dv.-diu] 16:30          19:15   22:00   01:00

12:15

17:00   22:25                   [excepte dll.-dm.+dj.] 20:00

00:45

[dv.-diu.+dmc.] 12:15   16:00   17:55

12:15

[dll.-dm.+dj.]16:30

CENTRE 1 :
C/ Energia, 9, Mataró
T 93 790 29 29

CENTRE 2 :
Avda. Maresme, 279 (cargol)
Mataró · T 93 796 50 20

OFERTA SUSTITUCIÓN
KIT DISTRIBUCIÓN

MECÀNICA  PLANXA  PINTURA
Tensores, cojinetes y correa
+ Bomba de agua
+ Juntas
+ Refrigerante de motor
+ Mano de obra

Precio sin oferta 600€ I.V.A. incluido  
375€

I.V.A.
incluido
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En quin mitjà van aparèixer per 
primera vegada les Tortugues 
Ninja?

Pregunta de la setmana:

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

Resposta del núm. 1643
‘1998’

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 
Toni Cañas Pérez,
David Pascual Vegas.

El festival internacional de curtmetratges 
de Badalona compleix 40 anys‘

Filmets Badalona Film Festival, el 
festival internacional de curtme-
tratges de la ciutat de Badalona, 
arriba a la 40a edició. La secció ofi -
cial comptarà amb 255 pel·lícules 
provinents de 46 països i que es pro-
jectaran entre el 17 i el 26 d’octubre 
en 25 sessions. Per commemorar 
l’efemèride, l’organització ha pre-
parat una exposició retrospectiva 
dels darrers 40 anys del cinema. 
‘Vintage. Les màquines del temps, 
els orígens’ mostrarà maquinària ci-
nematogràfi ca utilitzada al llarg de 
la història del festival, incloent-hi 
càmeres de fabricació pròpia i de 
tots els formats. 

CINEMA
NOTICIA REDACCIÓ - ACN

UNA SECCIÓ 
PATROCINADA PER

 Més cinema a: www.totmataro.cat

Concurs de Cine
2 entrades dobles

cinemescinemes NÚM. 1645
DEL 17 AL 23 D’OCTUBRE DE 2014 

El país convidat d’enguany serà 
els Estats Units, qui més cops ha 
guanyat la Venus a millor pel·lícula 
de la història del festival.

La 4a edició de Filmets és, en 
paraules del seu director, Agustí 
Argelich, un “festival de festivals”. 
Entre la selecció de la secció ofi -
cial hi ha treballs que han passat 
per Cannes, la Berlinale, els David 
di Donatello, els Òscar o els Goya. 
“El llistó del 2013 va ser molt alt, 
però aquest any tornem a estar molt 
satisfets”, assegura.

Els 18 guanyadors de les diferents 
categories es coneixeran dissabte 
25 d’octubre.
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Les estrenes
Las Tortugas Ninja

Un clan mafi ós liderat per l’Shredder 
controla la ciutat de Nova York. De 
les clavegueres sortiran quatre he-
rois, quatre tortugues mutants amb 
coneixements ninja, que uniran for-
ces amb la reportera April O’Neill per 
salvar la ciutat.
Direcció: Jonathan Liebesman
Intèrprets: Megan Fox, Will Arnett, 
William Fichtner, Whoopi Goldberg.
101min

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 Affl eck, Rosamund 
Pike, Neil Patrick Harris.
145min

The equalizer

Robert McCall, antic agent de la 
CIA, abandona la retirada per ajudar 
la Teri, una noia en mans de la ma-
fi a russa. Aquesta situació desperta 
en ell un renovat desig de justícia.
Direcció: John R.Leonetti
Intèrprets: Denzel Washington, 
Chloë Grace Moretz, Melissa Leo.
128min

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 secta 
satànica envaeixen casa seva i alli-
beren una entitat de gran maldat.
Direcció: John R.Leonetti
Intèrprets: Annabelle Wallis, Ward 
Horton, Alfre Woodard.
98min

Lasa y Zabala

L’any 83 desapareixen els membres 
d’ETA Lasa i Zabala. 12 anys més 
tard, els cossos apareixen enterrats 
en cal viva pels GAL i comença un 
procés judicial en el qual l’advocat 
intentarà que es faci justícia.
Direcció: Pablo Malo
Intèrprets: Unax Ugalde, Francesc 
Orella, Oriol Vila
107min

Así nos va

Un agent immobiliari es veu obligat 
a demanar ajuda a la seva veïna 
quan, de cop, un fi ll al que feia anys 
que no veia es presenta a casa per a 
què es faci càrrec d’una néta que 
desconeixia.
Direcció: Rob Reiner
Intèrprets: Michael Douglas, Diane 
Keaton, Sterling Jerins
94min
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Xarcuteria de primera qualitat a l’abast de totes les butxaques

COMERÇ
PUBLIRREPORTATGE
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hi trobem productes selectes com 
els pernils de Guijuelo, embotits 
de Camprodon, productes de caça 
dels Picos de Europa, formatges 
de les principals denominacions 
d’origen com Idiazábal, Gamone-
dos o Cabrales. Altres productes 
denominació d’origen que podem 
trobar a la Xarcuteca vénen del Va-
lle del Tiétar, a la província d’Àvila, 
de Santoña, d’on tenen anxoves de 
l’Atlàntic o embotits de senglars i 
cèrvol de caça. També hi podem tro-

Des de fa una setmana ha obert a 
la Ronda Alfons X El Savi una nova 
xarcuteria que acosta a totes les 
butxaques productes de primera 
qualitat i de les principals deno-
minacions d’origen. A la xarcuteca 

bar caves i vins de petites bodegues 
que no trobarem en supermercats o 
altres botigues i una especialitat en 
forma de melmelades especials per 
a carn i peix.

La clau de la Xarcuteca és que 
ofereix productes selectes a preus 
assequibles, els més ajustats del 
mercat, de manera que és una opció 
per assegurar un compromís davant 
una cita important sense necessitat 
de deixar-s’hi el sou. 

La Xarcuteca, a la Ronda 
Alfons X El Savi, ofereix 
productes amb denominació
a preus molt ajustats  
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“Deixa’t mimar” amb les últimes novetats a Vida, Estètica i Benestar

ESTÈTICA I BENESTAR
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pell agafi  temperatures molt eleva-
des. El centre d’estètica celebra el 
seu primer aniversari, també, amb 
la incorporació d’un altre sistema 
d’estimulació regenerativa. Una ex-
clusiva tecnologia d’avantguarda -a 
través de radiofreqüència, electro-
estimulació i lipolaser- que ofereix 
un efectiu sistema de rejoveniment 
facial, reducció de volum, remode-
lació o reafi rmació corporal.

En aquesta línia, a Vida s’hi 
pot trobar una àmplia oferta, amb 
serveis complementaris com ma-

Un any després de la seva obertu-
ra al Carrer d’Argentona, el centre 
d’estètica i de benestar ‘Vida’ se-
gueix fent honor al seu eslògan 
-“Deixa’t mimar’-, amb les últimes 
novetats en estètica i benestar per-
sonal.

Destaquen, en el seu objectiu 
per donar les millors opcions per a 
cada tractament, l’última novetat 
en el sistema IPL -o Llum Polsada 
Intensa- per oferir una fotodepilació 
ràpida i segura que, amb la tecnolo-
gia multi-puls, garanteix seguretat i 
comoditat pel client evitant que la 

quillatge, quiropòdia, teràpies de 
benestar, osteopatia, tractaments fa-
cials i corporals o micropigmentació.

 
A Vida tenen clar que el més 

important és el client i, per això, 
ofereixen un tracte personalitzat 
per a tot aquell que es posa en les 
seves mans. “Cada persona que en-
tra per la porta és única, els fem un 
diagnòstic previ personalitzat per es-
tudiar el tractament que se li ha de 
fer i el tractem de forma específi ca”, 
explica la Vicky, la responsable de 
Vida, Estètica i Benestar. 
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viari espanyol”, en la línia del que fa 
uns mesos es va fer a la ciutat amb 
l’obra d’Antoni Gaudí. 

El text, que s’oferirà a entitats i 
ciutadans en particular per tal de 
què el signin, ressalta l’enginy i la 
tenacitat de Miquel Biada, tot i que 
deixa clar que l’arribada del tren a 
Mataró va ser una obra col·lectiva 
del qual el mataroní va ser simple-
ment el seu motor més engreixat.

Programa d’activitats
El Cercle Històric Miquel Biada tra-
dicionalment programava un seguit 
d’activitats als voltants de la data 

Un punt i a part. El Cercle Històric 
Miquel Biada, presidit pel seu des-
cendent Toni Biada, vol recuperar 
i rehabilitar de forma definitiva 
l’impulsor del primer tren de la pe-
nínsula, el 1848. Per això, en un 
manifest que ha fet públic aquesta 
setmana, crida a “posar les coses al 
seu lloc” en referència a la relació 
que la ciutat ha tingut en els darrers 
anys amb la fi gura de Miquel Biada. 

“Biada és un símbol i ha d’es-
devenir un referent per a la ciutat”, 
es pot llegir en aquest manifest, que 
no evita fer referència a la qüestió 
per la qual una part de la societat 
mataronina en els darrers anys ha 
girat l’esquena a l’impulsor del pri-
mer tren de la península: la tinença 
d’esclaus. En el text s’admet aquest 
extrem, tot i recordar que “no hi 
ha cap constància històrica que 
comerciés amb esclaus”, una acu-
sació extra que també ha recaigut 
en alguns moments sobre la fi gura 
de Biada.

Més enllà d’això, el manifest re-
clama per a Mataró la condició de 
“quilòmetre zero del transport ferro-

Objectiu: reivindicar Miquel Biada com a símbol
El Cercle Històric reclama Mataró com a “quilòmetre zero de la xarxa ferroviària a la península” 

SOCIETAT
CRÒNICA REDACCIÓ

ciutatciutat

de l’aniversari del ferrocarril, el 
28 d’octubre. Aquest any, a més, 
s’ha unit al projecte ‘Mataró, ciu-
tat de valors’ que la revista Valors i 
l’Ajuntament de Mataró duen a ter-
me amb el suport de la Diputació 
de Barcelona i organitzarà, durant 
tot el mes de novembre, un seguit 
d’activitats extraordinàries per con-
vertir la celebració d’enguany en una 
edició especial. No en va, el perso-
natge històric del mes de novembre 
de la campanya ‘Mataró, ciutat de 
valors’ és el mateix Miquel Biada, 
del qual se’n produirà  un vídeo 
històric. 

www.totmataro.cat/ciutat

NÚM. 1645
DEL 17 AL 23 D’OCTUBRE DE 2014

ALUART

  Fragments del manifest
“Mataró és el quilòmetre zero del transport ferroviari a l’estat. Aquest 
fet no hauria estat possible sense Biada el projecte del qual tenia un 
origen particular però clara voluntat pública”
“La tasca que Biada va dur a terme per Mataró, per Catalunya i per 
Espanya és autènticament històrica. Però això, començant per casa 
seva, en les darreres dècades no ha estat reconegut de la forma que 
creiem necessària”
“Amb les seves llums i també amb les seves ombres, doncs, creiem 
que Biada és un símbol i ha d’esdevenir un referent per a la ciutat”.
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Origen i evolució del Dia de Tots Sants
Des de la prehistòria fi ns a l’actualitat la humanitat sempre ha recordat els seus avantpassats

El dia 1 de novembre celebrem la 
festa de Tot Sants (Omnia Sancto-
rum), la festa cristiana dedicada al 
record dels avantpassats. La festa 
de Tots Sants, neix a l’Edat Mitja-
na i anava estretament lligada a la 
festa dels Morts o dels Difunts que 
se celebrava el dia 2 de novembre. 
Però com en tantes altres celebra-
cions catòliques, l’origen d’aquesta 
celebració en honor als difunts és 
pagà i molt anterior al cristianisme.

Origen celta
Els orígens de la festa de Tot Sants 
són de segles abans del naixement 
de Crist, concretament de l’Edat 
del Ferro (400 aC), quan els pobles 
celtes habitaven diversos indrets del 
continent europeu. Molt abans de 
l’arribada del cristianisme i fi ns i tot 
de l’Imperi Romà, els pobles celtes 
celebraven la Samhain, una festi-
vitat que durava més o menys una 
setmana i que servia per acomiadar 

HISTÒRIA
REPORTATGE FOTOS: ANNA ALUART

TEXT: ELOI SIVILLA

Aprofi tant que d’aquí menys de quinze dies és Tots Sants, la 
festa catòlica en honor als morts, dedicarem aquest Tot Història 
a esbrinar i conèixer d’on prové aquesta tradició tan arrelada 
a casa nostra. Com ja vam fer en números anteriors del Tot 
Història, amb les festes de Nadal i de Sant Joan, retrocedirem 
en el temps per trobar els orígens de la celebració del dia de 
Tots Sants, i veurem com aquests no són tan cristians com hom 
pot pensar. Des de l’aparició del gènere humà, els homes hem 
tingut una relació molt estreta amb els nostres avantpassats 
als quals sempre hem volgut tenir presents i hem volgut poder 
visitar-los. El culte als morts ha perdurat des de la Prehistòria 
fi ns a l’actualitat de múltiples maneres i formes, però sempre 
amb l’objectiu de recordar i honrar la memòria dels difunts. 

el bon temps i l’època de collites. 
Els celtes dividien els anys en dos 
temps, el temps clar que vindria a 
ser primavera i estiu i el temps fosc 
que vindria a ser la tardor i l’hivern. 
La Samhain eren els dies de transi-
ció que hi havia entre els dos temps, 
era l’època de l’any que els pagesos 
acabaven de recollir els camps i que 
els guerrers paraven de lluitar i en-
trar en batalla. 

La Samhain donava la benvinguda 
a la foscor i a la nit i provocava que 
la porta de l’altre món s’obrís i que 
els morts vinguessin al món dels 
vius. Eren uns dies de celebracions 
de tota la comunitat i es feien grans 
àpats i festejos sota la conducció 
dels druides que eren els caps reli-
giosos dels pobles celtes. Coneixem 
detalls d’aquestes festes gràcies a 
diferents relats èpics gallecs i irlan-
desos, i sobretot gràcies als textos 
dels monjos irlandesos que el segle 
VIII van datar la Samhain al voltant 
del dia 1 de novembre. 

A casa nostra aquesta celebració 
celta va esdevenir el Dia de Tots 
Sants, mentre que en altres zones 
d’Europa la Samhain es va con-
vertir en el Halloween.

www.totmataro.cat/reportatge
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Cristianització
La festa de Tots Sants no va 

ser instituïda pel cristianisme fi ns 
al segle VIII durant el mandat del 
papa Bonifaci IV. El cap suprem de 
l’església, en una època on es per-
seguia tot el que fos pagà i infi del, 
va decidir no enderrocar el Panteó 
de Roma dedicat als déus romans i 
purifi car l’edifi ci. Sense cap mena 
de dubte va ser una gran decisió, 
ja que, si no, no ens hauria arribat 
fi ns als nostres dies aquesta joia de 
l’arquitectura romana. El papa Bo-
nifaci IV va consagrar l’edifi ci pagà 
en honor a la Verge Maria i a tots 
els màrtirs del cristianisme. A més 
va instaurar que un dia a l’any se’ls 
retés homenatge. Segons sembla, en 
un principi, aquest dia escollit era a 
la primavera, prop de la Pasqua, ja 
que s’associava el dia dels difunts 
amb la resurrecció de Jesús. 

Però com que a moltes zones 
d’Europa encara perdurava la ce-
lebració dels difunts celta, en el 
segle IX, el papa Gregori IV va fi xar 
la celebració el dia 1 de novembre,  
ara ja no només es rendia homenat-
ge als màrtirs i a la verge, sinó que 
es recordava a tots aquells difunts 
que s’havien guanyat el cel en vida. 
Amb aquests canvis introduïts havia 
nascut el dia de Tots Sants.

Celebració solemne
La celebració del dia dels difunts 
cristiana, poc tenia a veure amb la 
festa de la Samhain celta. Els cris-
tians, en un principi, no feien grans 
àpats i molt menys festes, balls ni 
borratxeres. La celebració cristiana 
consistia a celebrar una missa en 
honor als difunts i després visitar la 
tomba dels familiars i coneguts. Era 
una celebració molt solemne i molt 
poc ostentosa. Esmentar que la tra-
dició de visitar els difunts és pagana, 
ja que prové de l’època romana, i és 
una de les moltes tradicions que va 
adoptar el cristianisme. 

El dia dels Morts
En el segle XI els monjos bene-
dictins de l’Abadia de Cluny, a la 
Borgonya francesa, van crear la 
Commemoració dels Fidels Difunts 
o dia dels Morts que se celebrava el 
dia 2 de novembre. Si el dia abans 
eren els vius els que visitaven els 
morts, l’endemà eren els morts els 
que visitaven els vius. Es creia que 
els morts que havien mort feia poc i 
que es trobaven al purgatori, aquell 
dia tornaven en ànima al món dels 
vius per visitar els seus familiars, 
si el difunt sentia pena i afl ic-
ció pels seus familiars, podia 

reportatgereportatge

 Halloween, una altra celebració d’origen celta

La festivitat de Halloween dels països anglosaxons ve a ser la cele-
bració del Dia de Tots Sants que fem a la Península Ibèrica, França i 
Itàlia. La festa de la carabassa lluminosa (jack-o’-lantern, lot de jack 
en anglès) també té orígens celtes. Com el dia de Tots Sants del cris-
tianisme, Halloween és l’evolució que va tenir la Samhain celta en els 
països anglosaxons. Els celtes creien que el dia 31 d’octubre amb les 
portes del més enllà obertes, els morts venien al món dels vius per 
trobar un cos on allotjar- se. Per aquest fet, els celtes aquella nit no 
encenien cap llum i es disfressaven de dimonis, monstres, bruixes i 
altres éssers mitològics perquè cap mort volgués habitar el seu cos. 
Tota aquesta tradició va viatjar als Estats Units amb els immigrants 
irlandesos, allà la festa va agafar força i el “Trick or treat” (broma o 
regal en català) que fan servir els més petits per recollir caramels per 
les llars s’ha estès arreu del món.

www.totmataro.cat/reportatge
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abandonar el purgatori, però si pel 
contrari no sentia tristor i es posava 
content en veure els seus, continua-
va pres al purgatori.

El conjunt d’ambdues festes va 
rebre el nom de Tot Sants, una de-
nominació que acabaria sent només 
per la celebració del dia 1 de novem-
bre, ja que amb la industrialització 
la festivitat del dia 2 de novembre 
es va suspendre del calendari festiu. 

La Castanyada
A casa nostra, a mesura que van anar 
passant els segles a la festa de Tots 
Sants es van anar incorporant nous 
elements que van dotar de major 
festivitat a la celebració. La Castan-
yada és una festa que va néixer dins 
de l’àmbit familiar i que consistia a 
degustar durant aquestes dates un 

dels fruits propis de la tardor, ja fos 
torrant-les a casa o comprant-les a 
les castanyeres, un ofi ci molt estès 
per tot Catalunya en segles passats 
i que avui gairebé s’ha perdut. Es 
creu que els primers que van torrar 
castanyes la nit de Tot Sants, per 
escalfar-se, van ser els campaners 
de les esglésies que havien de tocar 
dia i nit en honor als difunts.

Pans de mort
Més tard es van incorporar els pane-
llets, dolços fets amb ametlla, sucre, 
rovell d’ou, patata i coberts de pin-
yons, xocolata o coco. Hi ha dues 
teories de l’origen dels panellets, 
una creu que són l’evolució dels 
“pans de mort”, un pa amb moltes 
llavors que es deixava el dia de Tots 
Sants a la tomba dels difunts. Una 

altra teoria diu que els panellets són 
els descendents d’aquells dolços 
que donaven les famílies als cam-
paners per tocar les campanes en 
honor als seus difunts. Castanyes, 
panellets i moniatos acompanyats 
d’algun vi dolç (moscatell o garna-
txa) són els elements culinaris de 
la festa de la Castanyada que ce-
lebrem en l’actualitat la vigília de 
Tots Sants. Esmentar que en alguns 
indrets dels Països Catalans aquest 
dia es mengen bunyols i no pas pa-
nellets com és el cas de Menorca.

Festa popular
A mitjans del segle XIX quan la reli-
gió ja no tenia tant de pes dins de la 
societat, els cafès i entitats socials 
van començar a organitzar “castan-
yades” populars obertes a tothom 
amb grans rifes de castanyes, pa-
nellets i confi tura com encara es 
fa avui dia a Reus. També era molt 
comú organitzar representacions 
teatrals, un dels clàssics d’aquestes 
dates era l’obra de Don Juan Tenorio, 
ja fos el text original de Zorrilla o la 
versió burlesca.

Tot això gairebé s’ha perdut i en 
el cas que ens pertoca, Mataró no 
compta amb cap festa popular per 
celebrar la Castanyada i el Dia de 
Tots Sants. La festa ha tornat a ser 
d’àmbit estrictament familiar. A 
més a més, ara els panellets i les 
castanyes han de combatre amb les 
carabasses de la festa de Halloween 
cada cop més estesa a casa nostra.  

 El Dia de Morts Mexicà

A Mèxic durant aquestes dates també se celebra una festa en honor 
als morts. Es tracta del Dia de Morts, una festivitat que va des de l’1 
al 2 de novembre i que té més de tres mil anys d’història. Es creu 
que els maies ja celebraven uns rituals semblants als que han arribat 
fi ns als nostres dies i que des de Mèxic s’han estès a diversos països 
centreamericans i als Estats Units. La celebració maia sembla que 
es feia durant el mes d’agost, però amb l’arribada dels espanyols i 
de la fe catòlica, el Dia de Morts es va passar al novembre per coin-
cidir amb les celebracions cristianes. Els elements bàsics d’aquesta 
festa declarada per la Unesco Patrimoni immaterial de la Humanitat 
són la “catrina” (calavera femenina) i els altars dedicats als morts 
que realitzen totes les llars mexicanes. A Mèxic també tenen un pa 
de morts, es tracta d’un panet dolç enfarinat de sucre en forma de 
calavera, esquelet o altres éssers malèfi cs de la nit.
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La tercera edició del congrés Re-
cuwatt converteix aquesta setmana 
Mataró en un centre internacional 
del debat sobre la valorització ener-
gètica de residus entre els dies 16 i 
17 d’octubre. El congrés es va cele-
brar els anys 2011 i 2012 amb uns 
400 participants i està considerat 
com la cita professional d’experts 
en valorització energètica de resi-
dus més important del sud d’Europa
El director de l’Agència de Residus 
de Catalunya, Josep M. Tost, des-
tacava en la presentació de la cita 

www.totmataro.cat/empentaamb empenta

Mataró, capital de la valorització de residus

1

que el país ha evolucionat molt en 
matèria de valorització energètica 
de residus en les darreres dècades 
i que el congrés és una oportuni-
tat per mostrar aquests avenços 
a nivell internacional. “Recuwatt 
permet mostrar el coneixement i 
l’experiència acumulats en la gestió 
de les instal·lacions de Sant Adrià 
del Besòs, Mataró i Tarragona”, co-
mentava. “El món dels residus a 
Catalunya servei per garantir un bon 
serveix als ciutadans, però també 
és un focus d’oportunitats de nego-

ci”, va afegir. A més, el Recuwatt 
comptarà enguany amb la presència 
de diversos països llatinoamericans 
interessats a adquirir experiència en 
la valorització energètica de residus 
que es fa a Catalunya.

La segona tinent d’alcalde de 
l’Ajuntament de Mataró, Núria 
Calpe, apuntava que Catalunya és 
capdavantera a l’Estat en matèria de 
valorització de residus i que aquesta 
experiència pot ser molt útil per als 
països llatinoamericans que estan 

havaneres
cançó marinera

mestre d’aixa
www.mestredaixa.com 605.68.62.69
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El congrés 
internacional 
Recuwatt se celebra 
aquesta setmana 
a l’Auditori del 
TecnoCampus amb 
la ciutat com a 
exemple

presents al congrés. Calpe també 
va indicar que la ciutat de Mataró 
ha apostat en els darrers anys per 
la valorització de residus i que cele-
brar el Recuwatt és un pas més per 
convertir-se en referent en aquest 
sector. El congrés se celebrarà a 
l’Auditori del TecnoCampus.

Per la seva banda, el director del 
Consorci dels Residus Sòlids Ur-
bans del Maresme, Carles Salesa, 
va explicar que al congrés es pre-
sentaran projectes internacionals en 
valorització i es posarà en contacte 
els responsables d’aquestes inicia-
tives amb empreses catalanes que 

puguin oferir solucions a reptes en 
gestió de residus.

Dimecres, 15 d’octubre, es va 
signar l’adhesió del Consorci dels 
Residus Sòlids Urbans del Mares-
me i l’Ajuntament de Barcelona a 
la Xarxa Llatinoamericana de Gestió 
de Residus Sòlids. Aquest acord im-
plica que des de Catalunya es farà 

una tasca de consultoria a diferents 
països llatinoamericans preocupats 
per la gestió dels seus residus i els 
problemes sanitaris que comporta 
no tractar-los. Actualment no hi ha 
cap planta de valorització energètica 
a tota Llatinoamèrica, tot i que hi 
ha diferents països que comencen 
a treballar-hi.
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L’any passat, el Consorci Sanitari del 
Maresme va presentar els resultats 
d’un estudi que demostraven que 
els nens amb trastorn per dèfi cit 
d’atenció i hiperactivitat (TDAH) rea-
litzen un patró de moviment diferent 
quan fi xen la mirada en un objecte. 
Les conclusions van ser possibles 
gràcies a la utilització d’una apli-
cació informàtica desenvolupada 
per l’empresa Braingaze- ubicada 
al TecnoCampus-, la Universitat de 
Barcelona i Icrea, que permet estu-

diar els moviments que fa l’ull quan 
fi xa la mirada en un objecte. Fins 
ara, el diagnòstic de trastorns neu-
rològics com el TDAH o l’autisme es 
fa mitjançant enquestes o formula-
ris, que poden conduir a diagnòstics 
poc precisos. És per això que és 
molt important trobar marcadors 
biològics que es puguin mesurar 
amb exactitud.

El software utilitzat amb pacients 
de l’Àmbit de Salut Mental i Addic-

cions del CSdM es va desenvolupar 
seguint les tècniques de l’eye trac-
king, que permeten estudiar els 
moviments de l’ull en el seguiment 
d’un estímul. Aquests moviments 
oculars, imperceptibles en condi-
cions normals, són els que fan parar 
atenció en un objecte.

El primer pas de la col·laboració 
entre el CSdM i Braingaze serà, 
precisament, desenvolupar més 
investigació clínica que provi 
l’efectivitat d’aquest marcador bio-
lògic per diagnosticar el TDAH, amb 
la fi nalitat d’establir mètodes de 
detecció que es puguin utilitzar als 
centres sanitaris. 

Durant els tres anys d’investigació 
conjunta, també es desenvoluparan 
dues tesis doctorals, dirigides pel 
director de l’Àmbit de Salut Men-
tal i Addiccions, Josep Cañete, i 
desenvolupades, respectivament, 
per les metgesses especialistes en 
psiquiatria Paloma Varela i Georgina 
González. A més a més, es preveu 
establir col·laboracions amb centres 
d’investigació catalans i europeus.

Investigació mataronina del 
diagnòstic del TDAH
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La reforma fi scal que entrarà en 
vigor l’1 gener de 2015 modifi -
ca notablement la tributació dels 
guanys patrimonials. Hisenda 
pretén acabar amb els dos ins-
truments que històricament han 
permès reduir la càrrega impositiva 
sobre les plusvàlues generades per 
la revalorització dels béns immo-
biliaris en el moment de la seva 
venda: els coefi cients d’abatiment 
i el coefi cient d’actualització.

Quan es ven un immoble, el guany 
patrimonial que obté el contribuent 

es corregeix pels coefi cients de de-
preciació monetària que s’inclouen 
cada any en els pressupostos gene-
rals de l’Estat. A més, aquells que 
van comprar aquest immoble abans 
del 31 desembre 1994 tenen dret 
a una reducció per la plusvàlua 
generada entre la data de com-
pra i el 19 de gener de 2006. El 
guany imputat durant aquest pe-
ríode es redueix pels coefi cients 
d’abatiment i pot arribar a quedar 
exempta per a cases comprades 
abans del 31 desembre 1986.

Això es tradueix en diferències de 
milers d’euros entre la factura fi s-
cal que es derivaria de vendre un 
habitatge el 31 de desembre de 
2014 o no tancar aquesta operació 
fi ns a l’1 de gener de 2015. Així, 
els que tinguessin un pis comprat 
molts anys enrere i estigues-
sin pensant a vendre’l, haurien 
d’accelerar el procés per evitar el 
càstig fi scal que inclou la reforma 
del Govern.

També la donació d’un habitatge 
tributa com una venda en l’IRPF 
del donant. És a dir, si un pare 
dóna al seu fill una casa, obté 
una plusvàlua en funció del preu 
al qual va comprar l’habitatge i 
el preu de mercat vigent en el 
moment en què es produeix la 
donació. Així, si està pensant a 
donar al seu fi ll un pis, no esperi, 
faci-ho abans del 31 de desembre 
de 2014.

GESTORIA LUIS
ARTICLE OPINIÓ

WWW.LUIS.CAT

Pugen molt els impostos per 
vendre una casa antiga

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

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

ALTRES SERVEIS
Neteges puntuals · Abrillantats · Vidres · Parquings
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COMPRA  VENDA

VENC CAFETERA NESPRESSO model Inis-
sia, negra, marca Delonghi, comprada 
juliol ‘14. Entrega factura i garantia. 
678.279.808 Anna 
COMPRAMOS MAQUINARIA de hos-
telería de ocasión. Interesados/as 
654.311.506 /666.452.600 
VENC PLATAFORMA VIBRATORIA profes-
sional ‘Galileo’ (Potenciació muscular, 
circulació, tonificació…). Molt bon 
estat. Preu nova 12.000€. Preu ara 
1.900€. Tel. 93.798.08.45 

COMPRA  VENDA  
IMMOBILIÀRIA

¿LE URGE VENDER su piso? disponemos del 
dinero al contado para comprarlo inmedia-
tamente a partir de 3 días. F. escrituras 
y entrega de llaves. Cualquier zona. Su 
Casa 93.757.12.82 
VENC PÀRQUING. Avda. Recoder (cotxe pe-
tit). 93.799.17.29 de 20 a 22h.

TRASPASSOS 
LLOGUERS

SE ALQUILA HABITACIÓN con derecho a 
cocina, nevera, lavadora, secadora, etc. 
Zona Residencial. Precio económico. 
639.703.037
ES LLOGUEN VIVENDES  a diferents zones 
de Mataró, cases, naus industrials. Op-
cions de compra. 607.444.232
SE ALQUILA AMARRE en puerto de Mataró 
10x3,5 (190€). 609.873.666
ES LLOGA PIS DE 2H. Tot exterior. Al 
centre de Llavaneres. Un pis per plan-
ta. Preu: 525€ despeses incloses. 
93.790.56.79 matins, o 658.908.773
ALQUILO HABITACIÓN 93.001.33.17 
/671.309.324 
CHICA BUSCA PISO compartir. Con perro 
mediano. Económico. 671.120.023 
C/ GRAVINA. Plaça de parquing en lloguer. 
70€/mes. 93.790.96.09 
C/VELAZQUEZ, junto biblioteca, par-
king económico coche mediano, 30€. 
626.529.009 
ALQUILO HABITACIÓN. 674.471.893 
CERDANYOLA. Local loft de 28m2. con 
cocina y baño, 265€. 626.529.009
PL. FIVALLER. Loft amueblado y equipado, 
390€. 626.529.009
CENTRO. Z. C/ARGENTONA. Primer piso 
tipo duplex, consta de comedor con co-
cina y baño y parte superior habitación 
con suite y terraza, 550€. 651.862.517
AV. MARESMA. Piso de 3h. 2 baños, 
amueblado frente puerto deportivo, 
695€. 626.529.009
SE ALQUILA HABITACIÓN y párking. 
93.799.45.55 /696.306.141 

ES TRASPASSA PARADA al mercat Plaça 
Cuba. En funcionament. 632.549.824 
SE  TRASPASA  BAR  en  Ma ta r ó . 
652.577.371 
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
 

TREBALL

RESTAURANTE EN ROCA VILLAGE precisa 
camareros/as para incorporacion inme-
diata. Interesados enviar cv con foto 
carlesmu22@gmail.com
SENYORA CATALANA CUIDARIA perso-
nes grans o netejes de casa per hores. 
620.582.940 
CHICA BUSCA TRABAJO cuidando perso-
nas mayores, interna, fi nes de semana. 
722.138.161
SEÑORA BUSCA FAENA limpieza, plancha, 
ayudante cocina. 632.939.462
SEÑORA PARA LIMPIEZA.  Mataró. 
646.379.033
SE OFRECE CANGURO. 696.545.669
CHICA BUSCA TRABAJO limpieza, cuidado 
señora mayor. 7 €/hora. 632.262.797
BUSCO LIMPIEZA. 627.351.185
SEÑORAS BUSCAN TRABAJO fábrica gé-
nero de punto. Mataró. 632.058.184
CHICA CUIDA MAYORES, niños. Por horas, 
fi nes semana. 688.292.601
CHICA BUSCA TRABAJO limpieza. Ex-
periencia. Referencias. 632.035.839
SE OFRECE JARDINERO. 696.102.962
CHICO BUSCA TRABAJO conductor 
furgonetas, familias. Experiencia. 
687.120.174
JOVEN BUSCA TRABAJO limpieza, cangu-
ro, cuidando mayores. Externa / interna. 
628.000.524
CHICO BUSCA TODO TIPO trabajos. 
602.864.248
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA, restaurante. 
Experiencia. 698.306.859
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA 7 €/hora. 
631.514.549
ÚLTIMAS 8 INCORPORACIONES para pues-
to fi jo de trabajo. Se requiere estudios 
básicos, catalán/castellano hablado y 
escrito. 658.598.048 Sra. Rubio 
NOIA ESTUDIANT DE 17 ANYS s’ofereix per 
cangur durant la setmana per les tardes. 
Carla. 620.426.866 
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA. Noches no, 
Mataró. 6€/h. 676.917.117 
CHICA BUSCA FAENA de limpieza, cangu-
ro, cuidar personas mayores. Fija o por 
horas. 651.306.388
CHICA BUSCA FAENA de limpieza, cangu-
ro, cuidar personas mayores. Fija o por 
horas. 671.224.171

TRASPASSOS 
LLOGUERS

 CENTRE: PUBLICITAT FERMALLI MARESME: Muralla Sant Llorenç, 2

 PLA D’EN BOET: PAPERERIA BALADA: Rda. President Macià, 65

 MOLINS: LLIBRERIA NINOTS: Ps. Carles Padrós, 91

  EL TOT MATARÓ - 
OFIC. Carrer d’en Xammar, 11
T 93 796 16 42
info@totmataro.cat

anuncis econòmicsanuncis econòmics

 MATARÓ
www.totmataro.cat/economics

PER INSERIR ANUNCIS A:

 CERDANYOLA: 
             ESTANCO INDIANO: Carrer Roselló, 4
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BUSCO FEINA NETEJA. 645.354.442
NOIA BUSCA FEINA. Ajudant restaurant. 
663.592.162 
NOIA BUSCA FEINA. Monitora lleu-
re, cuidadora nens, persones grans. 
663.592.162 
CHICA BUSCA TRABAJO limpieza, cuidado 
ancianos, niños. 698.472.504 
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, fi nes semana. 
617.993.949 
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 

PROFESSIONALS

GRUP D’HAVANERES Mestre d’Aixa. Havane-
res, cançó marinera. Festes majors, festes 
de carrer, festes privades, casaments, ani-
versaris, etc. Informació sense compromís 
605.68.62.69 (www.mestredaixa.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
NECESSITEM VOLUNTARIS. Fundació 
Lotus Blau necessita voluntaris per 
participar en un projecte amb nens en 
risc d’exclusió social durant dues hores 
a la setmana, o fent companyia a gent 
gran durant una hora a la setmana. Si hi 
estàs interessat truca al 93.790.23.21 
o escriu a info@fundaciolotusblau.org
INSTALACIONES, REFORMAS RAFE . 
Luz, agua, gas, boletines, interfono. 
691.149.485 /629.232.530 
PA L E TA ,  P I N T O R .  E C O N Ó M I C O . 
653.796.506 
MUDANZAS DESDE 25€ 698.596.394
BUTLLETINS ELÈCTRICS. Lampista econò-
mic. 639.341.261
LAMPISTERÍA FERNÁNDEZ. Reparaciones, 
instalaciones. Agua, gas y electrici-
dad. 93.799.64.77 /607.194.711 
/610.565.628 

TREBALL

 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
 CERDANYOLA: 

             ESTANCO INDIANO: Carrer Roselló, 4

   NÚM. 1645
DEL 17 AL 23 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

T.653 750 356
Avda. Jaume Recoder, 88. Mataró

(junto estación)

COMPRA -VENTA 
SEGUNDA MANO
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C&M
GESTIONES INMOBILIARIAS

T/F 937 965 148 / M 607 966 423

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

www.cymgestionesinmobiliarias.com

PISOS DE ALQUILER
REF. A-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.

VACIADO LIMPIEZA DE PISOS gratis. 
632.734.890
S E R V I T R O N I C  S E R V E I  T È C N I C 
d’electrodomèstics. Fagor, Bosch, 
Siemens, Edesa, Aspes, Zanussi, 
AEG, Balay, ect. Camí Ral 88, Mataró 
93.126.54.98 /610.644.111 
PLADUR Y PINTURA. Precio económico. 
644.392.226 
ALBAÑILERÍA, LAMPISTERÍA, boletines. 
661.711.239 
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 
MASAJES RELAJANTES. 688.004.351 
MUDANCES ECONÒMIQUES David. 
639.312.848 
MASAJES ORIENTALES. C/Gatassa 23. 
688.009.231 

CLASSES

R E F O R Ç  E S C O L A R  e x p e r i è n c i a . 
667.534.065
ANGLÈS TOTS NIVELLS. Traduccions. 
93.790.41.63 /667.721.065 
ESO, BATXILLERAT, UNIVERSITAT. Reforç. 
650.960.680 
ESO BATXILLERAT CICLES 662.556.928 
Mataró 

PROFESSIONALS

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: CARLOS RINCÓN LAVADO

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

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

Paraula invertida: Adreça web del banner invertit:

www.estudiafort.com/es/

+

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

35€ * 35€ *
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TAROT  VIDÈNCIA...

CONSULTA IMMA PARAPSICOLOGÍA. Horas 
concertadas. 93.755.09.75 
TAROT 806.526.386. 24 horas. 
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

IRINA 19 AÑOS. 632.133.370
MARILYN SALIDAS. 632.640.376
KAREN JOVENCITA. Servicio completo. 
688.290.749
MASAJES CON FINAL feliz. 632.673.621
24 HORAS, PISO PARTICULAR, chicas jó-
venes. También salidas. 632.236.369
NUEVA SORAYA. 632.191.588
CHICAS GUAPAS Y CARIÑOSAS, te es-
peramos en nuestro pisito acogedor 
para darte todo el placer que mereces. 
698.504.933
KAREN 26, PECHO GRANDE. Sexo, pla-
cer, mucho morbo. Piso Particular. 
631.287.774 
LA IA  40  CATALANA .  Besucona . 
687.072.165 
ASIÁTICAS, JOVENCITAS, GUAPAS. Nue-
vas en Mataró. 24h. Salidas domicilio. 
688.560.112 
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Arriben les tradicionals 
festes de Sant Simó 

Com cada any, Mataró acull les 
Festes de Sant Simó, que duraran 
des de demà 18 fi ns al pròxim di-
mecres 29 d’octubre. Hi haurà més 
de quaranta actes entre els quals es 
poden destacar l’actuació castelle-
ra, activitats infantils i esportives, 
espectacles de màgia i circ, o tea-
tre. La Marxassa donarà el tret de 
sortida amb la seva 21ena edició 
mentre que el recull de cançons po-
pulars clourà les Festes. En aquest 

primer cap de setmana hi haurà, 
entre d’altres, l’actuació del Ball de 
Gitanes de Mataró i de l’Agrupació 
Musical del Maresme, que enguany 
celebra 30 anys.

Com a novetat, aquest any se ce-
lebra el I combat de glosa o cançó 
improvisada de Mataró. Tot i això, 
els dies que cal remarcar són el 
diumenge 26 i el dimarts 28. El 26 
hi haurà actes com la tradicional 
missa, la cercavila, o la ballada de 
sardanes. El 28, dia del sant patró 
on s’hi podrà assistir a la popular 
venda de sabres i l’oferiment de 
panellets i castanyes per part dels 
pastissers de la ciutat. 

FESTES
NOTÍCIA BORJA REVERT

Primer cap de setmana 
d’actes, que s’allarguen fi ns 
el dia 29

Molina i Miras, a pel Butaca

El tàndem de productors mataro-
nins Marc Molina i Oriol Miras ha 
estat nominat a la categoria “Millor 
espectacle de petit format” dels Pre-
mis Butaca de Teatre de Catalunya 
2014. El seu treball amb la peça 

TEATRE
NOTÍCIA BORJA REVERT

El Museu Arxiu recordarà 
a Rafael Soler amb un 
acte als Dolors

El pròxim dimecres dia 22 es portarà 
a terme un reconeixement a la fi gu-
ra de Rafael Soler, membre històric 
del Museu Arxiu de Santa Maria, 
que va morir el passat 27 de juny. 
L’acte se celebrarà a la capella dels 
Dolors a les 19.30 hores i glossaran 
la fi gura i aportació de Soler, Joan 
Rosàs, Àngels Soler i Manel Salicrú. 
També es presentarà el número 110 
de la revista Fulls del Museu Arxiu 
que, a banda de contenir la biblio-
grafi a de Rafael Soler i escrits sobre 
la seva petja en el camp de la his-
tòria local, inclou estudis diversos 
d’Antoni Martí, Xavier Carbó, Joan 
Safont i Manuel Cusachs, sobre els 
Jocs Florals a Mataró, la biografi a de 
Narcís Carbó, l’impacte de la Gran 
Guerra a Mataró i la branca mata-
ronina de la nissaga dels Frediani, 
respectivament.

Historiador vocacional
Rafael Soler Fonrodona va ser el 
responsable, juntament amb Manel 
Salicrú, de prestigiar i de consolidar 
el Museu Arxiu com a entitat cultural 
a Mataró. Al seu currículum fi guren 
un seguit d’articles i conferències 
que conformen un prestigiós corpus 
acadèmic. L’historiador mataroní 
també va treballar com a conserva-
dor del Museu de Mataró. 

CULTURA
NOTÍCIA BORJA REVERT

Es presentaran els nous 
Fulls de l’entitat el pròxim 
dimecres 22

culturacultura

ARXIU

de l’alemany Schimmelpfennig “El 
drac d’or”, que ja ha gaudit d’èxit al 
Teatre Akadèmia, els hi ha permès 
estar entre els possibles guanyadors 
del premi. És un reconeixement per 
la feina de Factea Produccions. 

www.totmataro.cat

NÚM. 1645
DEL 17 AL 23 D’OCTUBRE DE 2014

CEDIDA

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

Tlf. 609 301 320                            
Solidària contra la crisi

horòscopshoròscops www.totmataro.cat/horoscop

Horòscop per Centre Parapsicològic Acuario

ARIES (21/3 al 20/4)

No t’agrada que t’organitzin la 
vida però hauràs de cedir, ho 
faràs per una persona que s’ho 
mereix. Treball: és probable que 
et sentis més motivat. Arriba 
una oportunitat que et benefi cia, 
centra’t en ella.

TAURE (21/4 al 21/5)

Fiar-te de la teva parella és 
fonamental perquè tot funcioni. 
No generis tensió amb les teves 
suspicàcies. Treball: quan es 
presenta un canvi laboral, no 
ets la primera que s’apunta, però 
aquesta vegada arrisca’t.

BESSONS (22/5 al 21/6)

Una setmana estressant, el teu 
interès per algú que s’ha fi xat en 
tu, et portarà a lliurar-te més al 
plaer. Treball: prudència, desen-
volupa les teves idees, amb peus 
de plom. Algú pretendrà apropiar-
se-les. Sigues previnguda.

CRANC (22/6 al 23/7)

Convençuda que els teus desitjos 
poden convertir-se en realitat, so-
lament et queda deixar-te portar. 
Treball: els teus canvis d’humor 
no benefi cien al teu rendiment. 
Procura no identifi car-te amb els 
problemes, tenen solució.

LLEÓ (24/7 al 23/8)

Aquests dies pot ser que et sentis 
col·lapsada pels records i el teu 
cor estigui fet un embolic. Treu-
te de damunt totes les emocions 
parasitàries. Treball: canvia els 
teus mètodes, no culpis als altres, 
refl exiona.

VERGE (24/8 al 23/9)

Et valoren i has de saber-ho. 
Ets una persona estimada, has 
d’assumir-ho i no desaparèixer 
quan t’afalaguen. Treball: la crisi 
ja ha passat per tu, és moment 
de reprendre assumptes que vas 
deixar fa temps aparcats.

BALANÇA (24/9 al 23/10)

T’espera una trobada amorosa, 
confi a en la teva bona sort. És 
moment per a la seducció. Tre-
ball: cautela amb les despeses, 
sobretot si els comptes no són 
propis. Vés amb compte amb els 
petits enganys o distraccions.

ESCORPÍ (24/10 al 22/11)
Saps que l’amor és el motor de 
la vida, t’escudes en el temor a 
la pèrdua, obre el teu cor d’una 
vegada. Treball: és el moment 
de gaudir, èxits i també lliçons. 
Ara és el moment de recollir 
els fruits.

SAGITARI (23/11 al 21/12)

Algú que t’estima et donarà una 
sorpresa i no és el teu aniversari, 
però hi ha moments que necessites 
més demostracions afectives. Tre-
ball: hauràs d’assumir una errada, 
però et vindrà bé. Ara a remuntar 
i a créixer.

CAPRICORN (22/12 al 20/1)

Deixa les teves inseguretats, aclareix-
te, no solament li faràs un favor a la 
teva parella, sinó també a tu mateixa. 
Treball: una decisió que no t’atrevies 
a prendre acaba confi rmant-se. No és 
moment de dubtes, sigues prudent 
però atrevida alhora.

AQUARI (21/1 al 19/2)

Setmana de compliment de pro-
meses, de desitjos que fa temps 
que esperes. Encén la teva passió 
per sentir. Treball: el que feia dies 
que es resistia als teus arguments 
i encants de bon negociador, 
acaba en un gran èxit.

PEIXOS (20/2 al 20/3)

La felicitat és efímera, el que et farà 
feliç és l’amor que dónes als altres 
sense necessitat de rebre’n. Treball: 
accepta que et falta organització. 
Aquesta setmana t’oferiran ajuda. 
Deixa’t guiar i podràs culminar tot 
amb tranquil·litat.

RESULTATS ESPECTACULARS

REAFIRMACIÓ VISIBLE
EN ACABAR LA SESSIÓ

Gabinet d’estètica
científica i osteopatia

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

NOU TRACTAMENT
FACIAL REVOLUCIONARI!

50€!
Des de 

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

Efecte lífting sense cirurgia!
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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
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T 93 161 50 15T 93 161 50 15T 93 161 50 15
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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...
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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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Feta a mida 
i queda curta 

La crisi, aquesta malura que des de 
fa anys empobreix sectors socials 
més amplis i que no només arruïna 
butxaques sinó que per a molta gent 
té també seqüeles professionals, 
personals i familiars, constitueix el 
teló de fons de ‘Dones com jo’, l’obra 
escrita i dirigida per Pau Miró que 
divendres passat es va poder veure 
al Monumental.
Aquesta comèdia plena d’esquitxos 
de drama és la novena producció 
pròpia de T de Teatre, la companyia 
femenina fundada l’any 1991 que 
es va fer famosa sobretot per la seva 
aparició televisiva a ‘Jet lag’ durant 
sis temporades i que ara componen 
Mamen Duch, Marta Pérez, Carme 
Pla i Àgata Roca.

Nou encàrrec
De la mateixa manera que en oca-
sions anteriors les T de Teatre ja 
havien encarregat textos a autors de 
prestigi, com Javier Daulte o Alfredo 
Sanzol, aquest cop la comanda de 
‘Dones com jo’ l’han feta a Pau Miró, 
actor, dramaturg i director amb un 
notable reconeixement i trajectòria 
en el món de l’escena.

És així com Miró ha bastit una 
peça a mida, a base d’enfi lar se-
qüències en l’espai acotat d’un 
petit despatx abandonat, en què 

quatre amigues que es troben prop 
de la cinquantena interrelacionen 
amb combinatòries diverses. Tot i 
que tenen formació universitària i 
no provenen pas dels estrats més 
desafavorits de la societat, les se-
ves vides han estat maltractades 
per la situació econòmica. L’atur o 
la subocupació les marquen d’una 
manera o altra a totes quatre i la 
infelicitat, sobretot en els seus res-
pectius àmbits de convivència, n’és 
el corol·lari. Al fi nal buscaran una 
escapatòria lúdica per dissimular la 
seva desesperança.

Insufi ciència
Una trama com aquesta, propulsada 
per l’escriptura experimentada de 
Pau Miró i amb les hores de vol de 
les quatre senyores madures de T de 
Teatre, sembla que hauria d’arribar a 
tenir un resultat de més talla i abast. 
I no és que ‘Dones com jo’ estigui 
malament o sigui un muntatge fa-
llit, no. Però el potencial crític de 
la seva ironia agredolça perd buf 
quan afl ora la futilitat d’alguns tics 
interpretatius grupals que les qua-
tre actrius porten incorporats com a 
marca de fàbrica. Passa, doncs, que 
l’espectacle acaba donant menys del 
que es diria que promet en el seu 
plantejament. 

TEATRE
CRÍTICA COMAS SOLER

culturacultura www.totmataro.cat/maresme
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Dins l’extensa oferta d’oci i forma-
ció en el lleure del passat estiu a la 
ciutat, sobresortia com a novetat el 
taller per a la creació d’una websè-
rie, especial per a nois i noies entre 
12 i 16 anys. Es tractava d’una 
manera amena d’introduir-se en el 
“setè art”, amb una programació 
d’estiu intensiva que tenia com a 
objectiu fer una websèrie. 

Els participants, en un procés 
durant el mes de juliol, havien 
d’aprendre tots els passos previs a la 
creació d’un producte cinematogrà-
fi c, des de la idea inicial fi ns al seu 
rodatge i distribució, passant per la 
interpretació i la direcció.

‘Como un Latido’
Ara la feina veu la llum aquest diu-
menge amb l’estrena de ‘Como un 
latido’, la websèrie creada pels par-
ticipants en aquesta primera edició 
del taller de ‘Amb sèrie’, els promo-
tors de la iniciativa. L’Espai Cultural 
d’El Públic, aquest diumenge a les 
18:30h projectarà en primícia el 
resultat de tots els treballs del pas-
sat mes de juliol. Posteriorment el 
treball es podrà veure on-line per 
a tots aquells que vulguin veure’n 
el resultat. Igualment ‘Amb Sèrie’ 
preveu donar continuïtat al projec-
te amb nous tallers en un futur. 

CULTURA
NOTÍCIA REDACCIÓ

Presenten a El Públic la 
websèrie feta el passat 
estiu a Mataró

És el resultat d’un taller 
d’estiu amb nois entre 
12 i 16 anys

‘Dones com jo’, una comèdia 
agredolça de les T de Teatre, 
passa pel Monumental

CEDIDA

La pròxima obra que es podrà 
veure al Monumental serà ‘La 
Partida’, el dissabte 25.
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  jpatuel@copc.cat

apunts psicològics

1645

JAUME PATUEL I PUIG
PEDAPSICOGOG. PSICOANALISTA 
PSICÒLEG-PSICOTERAPEUTA

El dolor físic, és psíquic o emocional?

El mal d’esquena és un dels dolors 
més comuns. I les emocions poden 
ser l’origen d’aquests dolors. Ales-
hores cal saber indagar a l’interior 
i veure quines són les causes, no 
físiques, sinó psíquiques o emocio-
nals. I intentar eliminar-les. Molt 
fàcil d’escriure i de dir, però no així 
a la realitat. És un treball personal 
i no fàcil a vegades.

El resultat d’un estudi fet per la 
Dra. María Isabel Heraso, cap del 
servei d’Unitat de l’Hospital Sant 
Francesc d’Assís de Madrid afirma 
que les emocions són el principal 
origen dels problemes d’esquena. 
Per a aquesta especialista, que és 

autora d’un llibre el títol del qual 
és ‘Vivir bien sin dolor de espalda’, 
parla d’un ‘triangle del dolor’ en el 
que intervenen les alteracions de 
l’ànim (desànim, animositat), la 
ment (pensaments tòxics: ansietat, 
por o estrès) i físiques (dolor i malal-
tia) que porta una combinació física 
i emocional.

Com a orientació pot ser aques-
ta: Quan se senti un petit dolor, cal 
enfrontar-lo immediatament. No 
deixar-lo passar. És aleshores quan 
és més fàcil veure el motiu emocio-
nal. El cos parla quan l’ego no s’hi 
fixa o no vol saber què passa. Una 
lumbàlgia, un mal de cap i d’altres 
quotidians. El dolor és una alar-
ma a escoltar. Una altra alarma és 
l’estrès. El desordre de la vida quo-

tidiana. I la persona lectora pot fer 
la seva llisteta...

Cal arranjar tot això només amb 
medicaments? O no caldria poder 
parlar amb algú sincerament? Amb 
qui confiar-se sense ser jutjat/da? 
La corporalitat manifesta i expressa 
allò que emocionalment no va bé. 
Per què? Perquè cos i emocions són 
el mateix. I la paraula és el mitjà de 
conèixer-lo.

Que bé tenir l’amic íntim o l’amiga 
íntima amb qui poder parlar de tot. 
Ja ho diu un llibre de saviesa: Qui 
té un amic, té un tresor. I si no n’hi 
ha prou, buscar altres camins, que 
n’hi ha. I a vegades, malaurada-
ment, només podrà ser el camí dels 
medicaments...

És millor això que res.

 Londres: 23.Setembre.1939.
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La taxa de l’IBI (Impost de Béns Im-
mobles) s’abaixarà un 1% de mitjana 
a partir de l’1 de gener del 2015. 
Aquest és el principal canvi de les 
ordenances municipals que s’havia 
de portar a votació aquest dijous 
en un ple extraordinari. Així doncs, 
després de dos anys d’increments i 
d’un any de congelació, l’equip de 
govern complirà la seva promesa de 
rebaixar-lo. A més, els propietaris 
encara podran gaudir de més boni-
fi cacions en aquest impost sempre 

que instal·lin plaques fotovoltaiques 
per a l’autoconsum. Segons Pere 
Móra, regidor d’urbanisme i medi 
ambient, aquesta iniciativa es com-
pensarà amb una rebaixa de l’IBI de 
fi ns al 50% durant tres anys. 

La majoria de grups de l’oposició 
troben positiva la rebaixa de l’IBI i 
no la lliguen a la proximitat de les 
eleccions municipals. Des de la 
CUP, Eudald Calvo considera que 
l’equip de govern també hauria 
d’apostar per una nova revisió cadas-
tral, ja que el valor dels habitatges 
ha baixat molt respecte el que tenia, 
ara fa cinc anys, quan es va fer la 
darrera revisió. 

POLÍTICA
NOTÍCIA REDACCIÓ

La CUP creu que el govern 
hauria d’apostar també per 
una revisió cadastral

argentonaargentona www.totmataro.cat/argentona

El Ple porta a aprovació la baixada de 
l’IBI en un 1% el 2015

La Biblioteca Municipal 
incorpora dos punts de 
consulta  
 

També incorpora una 
col·lecció de cinema amb 
150 títols

La Biblioteca Municipal disposa, 
des del mes de setembre, de dos 
ordinadors de consulta pels usua-
ris amb sessions de mitja hora. 
L’equipament també ha incorporat al 
fons de l’equipament municipal una 
col·lecció de cinema amb 150 títols.
La Biblioteca ha programat per les 
properes setmanes la presentació 
del llibre “Crema Catalana” de Rafa 
Burgos el dia 6, mentre l’hora del 
conte segueix com una de les acti-
vitats que es consolida. 

CULTURA
NOTÍCIA REDACCIÓ
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Els estudis de Ràdio Argentona 
prendran, des d’aquesta setmana, 
el nom del locutor Ivan Llensa, 
traspassat el 2013. El Consell de 
Mitjans d’Argentona va prendre 
aquest acord per tal de reconèixer 
la tasca d’aquest professional al da-
rrere dels micròfons de l’emissora, 
així com l’estima que li tenien molts 
ciutadans i oients. 

Llensa va conduir durant diver-
ses temporades el magazín de tarda 
de Ràdio Argentona amb un estil 

punyent i incisiu. En els últims 
anys, Llensa era tècnic i locutor a 
l’emissora municipal de Mataró. 
L’acte d’homenatge, inclòs en la ce-
lebració del 30è aniversari de Ràdio 
Argentona, tindrà lloc avui divendres 
17 a les 19.30 de la tarda i consis-
tirà en la descoberta d’una placa 
als mateixos estudis de l’emissora.

Taula rodona
Una hora després, a les 20:30, la 
majoria d’exdirectors de Ràdio Ar-
gentona participaran en una taula 
rodona sota el títol “30 anys de 
Ràdio Argentona: passat, present i 
futur”, al Saló de Pedra. 

COMUNICACIÓ
NOTÍCIA REDACCIÓ

Els estudis de l’emissora 
prendran el nom del popular 
locutor
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Ràdio Argentona homenatjarà el 
locutor Ivan Llensa

El Casal de Joves ja 
té logotip nou com a 
resultat d’un concurs  
 

L’equipament ha canviat 
d’imatge per commemorar els 
seus 15 anys

El Casal de Joves, que aquest estiu 
va commemorar el seu 15è ani-
versari amb una completa jornada 
d’activitats lúdiques i musicals, va 
impulsar un concurs per a dotar-se 
d’una imatge que identifi qui aquest 
equipament de la regidoria de Joven-
tut. El concurs s’adreçava a joves 
d’entre 12 i 35 anys i comptava amb 
un premi de 300 euros.

La imatge guanyadora i que ha 
escollit el jurat juga amb una silueta 
d’un jove de cap per avall. 

SOCIETAT
NOTÍCIA REDACCIÓ

CABRERA DE MAR:
Nau industrial en lloguer de 430m2 de su-
perfície, en planta baixa, diàfana i amb zona 
d’aparcament exclusiu, situat en bona zona i 
bons accessos. Ref. 5114

MATARÓ:
Nau industrial en lloguer de 1200m2 de su-
perfície, en planta pis, amb molta llum natu-
ral. Bones comunicacions amb N-II i auto-
pista. Ref. 4960

MATARÓ:
Pis en lloguer de 50m2 de superfície.
Consta de dues habitacions, un  menjador 
- cuina, un bany i un balcó amb vistes al 
mar.  Ref. 5143

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

comajuan@comajuan.com

MOSTRA DELS NOSTRES PRODUCTES

www.comajuan.com
Especialistes immobiliaris
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Jarps, els “beatles mataronins” 
presenten disc al Clap 

Els Jarps són, fi ns ara, un secret de 
pocs. Qui ja se’ls ha escoltat avisen 
que tenen fusta de bon grup i, a poc 
a poc, van conquerint el públic que 
se’ls escolta. Es tracta d’un grup 
denominació d’origen de Mataró, 
però que musicalment podríem ubi-
car a Liverpool, ja que el sobrenom 
que més se’ls ha posat és aquest 
“Beatles mataronins” que ells ac-
cepten, tot i que volen rebatre amb 
altres horitzons musicals. Jarps ac-
tua juntament amb Inspira aquest 
divendres al Clap en una nit consa-
grada al pop melòdic i impactant. 

Avisen qui els coneix que el se-
cret durarà poc i que el concert 
d’aquesta nit tindrà caràcter de 
primícia, a casa seva que és casa 
nostra, del que donen de si aquest 
grup que ha signat el disc ‘Pay and 
Pity’, que es pot trobar per internet 
o físicament a Dòria Llibres. El Tot 
ha volgut parlar amb la meitat de 
l’ànima de Jarps, Roger Palomer.

D’on ve el nom de JARPS?
És un puzzle fet amb les nostres 
inicials. Jarps som Jorge Agustin 
i Roger Palomer i al fi nal una “S” 
de Sound.

No sou nous en la música.
No. Hem tingut i tenim altres projec-

tes i registres. Hem versionat i anat 
més a un estil tipus Jimmy Hen-
drix però Jarps sona més a Beatles, 
Beach Boys o Simon and Garfunkel. 
Aquest és un projecte més personal, 
de temes propis compostos a partir 
de les nostres infl uències musicals 
personals.

Com és que composeu en anglès?
Encara que la nostra llengua mater-
na és el català, molta de la música 
que hem escoltat és anglosaxona i 
també ens infl ueix molt la mètrica i 
de melodies com sonen en anglès i 
ens infl ueix a cantar en aquest idio-
ma, on ens sentim còmodes.

Se us ha dit els Beatles de Mataró. 
Us agrada?
Sí i no. Els Beatles ens han infl uen-
ciat però també altres discos i grups. 
Potser als inicis sí que ens hi as-
semblàvem molt, però hem intentat 
que el grup agafi  en aquest disc més 
identitat pròpia. Si haguéssim de dir 
alguns grups perquè ens poguessin 
relacionar sonem com els Beatles 
però també Bob Dylan, Harry Nil-
soon o Crosby & Nash

Com se us pot seguir?
Ens podeu trobar a Youtube i inter-
net i a més del concert del Clap, al 
desembre serem al Hard Rock Cafè 
de Barcelona. La gent que vingui al 
nostre directe veurà una hora i mitja 
de música personal en què ens ho 
deixem tot a l’escenari. 

MÚSICA
ENTREVISTA CUGAT COMAS

culturacultura www.totmataro.cat/maresme
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Dir que Els Amics de les Arts estan 
madurant és un tòpic que segura-
ment ja cansa. Però és evident que 
en l’últim disc es nota molt que han 
passat d’anar a bed and breakfast 
a haver de criar nens petits. No és 
ni bo ni dolent, però són aspec-
tes vitals que queden palès a les 
cançons del seu nou disc de nom 
interminable (“Només d’entrar hi 
ha sempre el dinosaure”) que va 
protagonitzar l’inici del concert, que 
d’aquesta manera va anar arrencant 
a poc a poc.

Però amb el públic a favor et pots 
permetre deixar els bons a la ban-
queta, descansant per entrar a la 
segona meitat i rematar el partit. I 
va ser amb els tòpics futbolístics de 
la cançó “4-3-3” quan va començar 
a animar tot el personal, que es va 
deixar anar del tot amb cançons com 
“Jean Luc”, “Monsier Costeau”, “La 
merda se’ns menja”, “Miracles” o 
“El matrimoni Arnolfi ni”. Però evi-
dentment també s’havien guardat 
pel fi nal les cançons més animades 
del darrer treball com “Preferiria no 
fer-ho” i “Ja no ens passa”, que van 
brillar com a bons “singles”. Sense 
abandonar les bromes, però sense 
abusar-ne, van saber guanyar-se de 
nou un públic fi del a qui van aco-
miadar pujant al “Transiberià”. 

MÚSICA
NOTÍCIA ÀLEX GOMÀ

Els Amics de les Arts 
guanyen jugant 
a casa

Ple fi ns a la bandera a la sala 
Privat en un concert de menys 
a més

El joveníssim grup mataroní 
ha tret el disc ‘Pay and Pity’ i 
els presenta amb Inspira

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

Consulti a la 1a pàgina altres ofertes a Mataró

87.000€

ZONA ALTAMENTE COMERCIAL
REF. 11825 CERDANYOLA/C.ROSSELLÓ. 
Piso totalmente actualizado, impecable. 
altura media ,bien orientado y perfect.

distribuido 84 m2.3 dor. Amplio 
salón,cocina totalm equipada. 

MUY BONITO!!!

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.

159.000€

SOBRE AVDA. COMERCIAL
REF. 11812 RDA. O’DONNELL. Ocasión por 
sus características.Vivienda de 100m2 con 
patio de 25 m2.Dispone de 4 dormitorios.

Salón comedor de 26m2, cocina equipada, 
2 bañoS. De cualidades 
realmente destacables.

OPORTUNITATS DEL MES

123.000€99.000€

CB9430 CERDANYOLA. M. AUXILI-

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

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€

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.

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€

2

CB10037-CIRERA Pis exterior,  de 75m2 
i tres habitacions, molta llum i sol, molt bé 
conservat. ¡Gran oportunitat!

50.000€

75.000€

CB5497-CAMI  MIG Pis 85m2, ascensor, 
menjador de 24m2., balcó, cuina office, 
habit. amplies, galeria. Ocasió. 

107.000€

CB9644-PZA CATALUNYA. Pis exte-
rior amb ascensor, saló amb sortida a 
balcó, tres habitacions, zona molt bona 
i tranquil·la. 

CB9604- PZA ITALIA Pis seminou 72m2, 
tot exterior, menjador 26m2 amb balcó, 
bany complert, dos habitacions amb 
armaris encastats i ascensor.

138.000€
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Els Mossos d’Esquadra han detin-
gut set persones i n’han imputat 
tres més per cultivar marihuana en 
quatre actuacions al Maresme, al 
Solsonès, a la Conca de Barberà 
i la Segarra. La més destacada 
d’aquestes va ser la del passat 30 de 
setembre a Vilassar de Mar, quan els 
agents van detenir dos homes de 25 
i 35 anys, de nacionalitat espanyola 
i veïns del Masnou i Premià de Mar, 
i van intervenir 343 plantes.

Als dos detinguts se’ls acusa de 
tràfi c de drogues i al de Premià se 
li imputa un delicte de frau elèctric. 
La investigació policial va començar 
el mes de juliol gràcies a la informa-
ció de diversos ciutadans que van 
alertar que hi havia una nau indus-
trial, a prop del Mercat de la Flor, 
on s’estava cultivant marihuana. 
Un cop els agents van obtenir prou 
indicis que en el recinte s’hi culti-
vava droga, van sol·licitar al jutjat 
d’Instrucció en funcions de guàrdia 
l’entrada i escorcoll a la nau indus-
trial. Al seu interior hi van trobar 
una plantació de marihuana amb 
343 plantes. A més, van compro-
var que havien fet un ús fraudulent 
del sistema elèctric, que abastia un 
sistema de ventilació i d’il·luminació 
artificial. Tot seguit, els agents 
van detenir les dues persones que 
s’encarregaven del cultiu.

La investigació continua oberta i 
no es descarten més detencions. 

VILASSAR DE MAR
SUCCESSOS REDACCIÓ - ACN

Dos detinguts per 
cultivar 343 plantes de 
marihuana

Abastien el sistema de 
ventilació i il·luminació de 
forma fraudulenta

Llavaneres vol recuperar l’aqüífer a 
través d’un nou tractament biològic

Un projecte pilot europeu vol de-
mostrar la viabilitat d’una nova 
tecnologia de tractament biològic 
per a l’eliminació de nitrats de 
l’aigua dels aqüífers subterranis.

Les aigües subterrànies de Sant 
Andreu de Llavaneres, com la de 
molts municipis catalans, té una 
alta presència de nitrats, per sobre 
dels 50 mil·ligrams el litre que per-
met la normativa. És per això que 
el consistori va haver de tancar fa 
uns anys els pous d’extracció. “Els 
aqüífers estaven molt malmesos 
per la sobreexplotació agrícola i 
aquest nivell de nitrats, en abús, 
podrien ser un problema”, explica 
el regidor d’Aigües, Albert Sala. Ara 
l’Ajuntament es planteja recuperar 
l’aqüífer gràcies a una prova pilot 
que es duu a terme al municipi per 
tal de demostrar la viabilitat tècnica 
i econòmica d’una nova tecnologia 
per al tractament d’aquestes aigües.

SANT ANDREU DE LLAVANERES
MEDI AMBIENT REDACCIÓ - ACN

El sistema, en prova pilot, 
elimina l’excés de nitrats 
de l’aigua

El tractament que es proposa per-
met tractar el problema en l’origen, 
sense haver d’extreure-la. D’altra 
banda, la majoria de tractaments 
existents generen un residu que cal 
gestionar i suposa costos afegits que 
aquesta tecnologia també s’estalvia. 
El que es fa és aprofi tar els microor-
ganismes existents en l’aqüífer per 
transformar el nitrat de l’aigua en 
nitrogen gas. “La tecnologia es basa 
a proporcionar a l’aqüífer matèria or-
gànica perquè els microorganismes, 
a través del propi metabolisme fa-
cin aquest procés d’eliminació dels 
nitrats”, explica la directora del pro-
jecte, Irene Jubany.

El regidor Albert Sala afi rma que 
si es demostra l’efi càcia del sistema, 
l’Ajuntament es plantejarà recuperar 
part de l’aqüífer per destinar l’aigua 
al reg de parcs i jardins i disposar 
d’un recurs propi en cas que el sis-
tema d’aigües Ter-Llobregat (ATLL) 
tingui avaries o hi hagi un excés de 
consum d’aigua al municipi. 

Canyamars medieval

Canyamars es transforma aquest 
cap de setmana -18 i 19- en un po-
blat medieval amb demostracions 
d’oficis, contes i llegendes pels 
infants, música així com activitats 
d’estris de l’època. 

CANYAMARS
CULTURA
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Durant aquest 2014 s’ha celebrat el 
Tricentenari del 1714, en un moment 
politicosocial clau per a la història de 
Catalunya. Els diaris omplen sovint 
les seves portades amb “dies històrics”. 
Realment som en un moment his-
tòric? Giménez lamenta que “avui en 
dia hi ha una infl ació de moments 
històrics i se n’està abusant”, però no 
treu ferro a la situació. Segons Joan 
Giménez, qui és el comissari del Tri-
centenari a Mataró, “no es pot negar 
que estem en un procés similar” i 
és que tant el 1714 com actualment 
“s’estan replantejant les relacions en-
tre Catalunya i l’estat central”. Segons 
l’historiador, “s’està qüestionant la 
subordinació de Catalunya a Espanya 
que va iniciar-se en aquell moment”. 
Per tant, la història es repeteix? Se-
gons Giménez, no: “La història no 
és circular, però el que sí que es re-
peteixen són les característiques dels 
humans i és aquí on hi ha la constant 
que permet repeticions”. 

Mirar enrere per entendre el que un 
té davant. La Història com a refl ex de 
l’actualitat. Almenys així ho entén 
Joan Giménez, reputat historiador 
mataroní, comissari del Tricentenari 
a la ciutat i Premi Iluro en diverses 
ocasions. Què és el que el fascina? 
“Que puc veure les pel·lícules ja 
acabades”.

Quan era una criatura, Joan 
Giménez devorava contes que par-
laven d’Història. Amb només 11 
anys, ja es va incorporar als equips 
d’excavació que treballaven a Can 
Xammar, a Torre Llauder i al poblat 
ibèric de Burriac. I va ser així com 
Giménez recorda que “l’arqueologia 
és el que va fer enamorar-me de la 
Història”. Una disciplina que “em 
permet entendre, moltes vegades, 
la situació actual” perquè “em tro-
bo davant d’històries de les quals en 
puc conèixer l’inici, el desenvolupa-
ment i el desenllaç”.

Ara bé, com és un procés d’estudi 
d’aquestes característiques? “És 
com tirar-se a una piscina sense 
saber nedar. La informació et pot 

ofegar, però si en surts, seràs un bon 
historiador”, assegura. Giménez ha 
estudiat a fons la Història de Ma-
taró, la seva ciutat. I especialment 
és conèixer de l’Edat Moderna, ja 
que “Mataró va ser una referència 
d’aquesta època i ajuda a entendre 
què va passar després a Catalunya”.

Diversos estudis sobre la ciutat 
l’han portat a guanyar el reputat Pre-
mi Iluro de monografi a històrica, “un 
reconeixement a les hores d’estudi 
que també es publica i que per tant 
els fa accessibles a tothom, evitant 
que quedin restringits a l’àmbit 
acadèmic”, remarca Giménez.

Accessibles per a un públic cada 
vegada més format i més avesat 
a estudiar Història, un fet també 
positiu. Per a Giménez, professor 
d’Història en un institut, “en els 
últims 30 anys la història de Cata-
lunya no existia. Fèiem una Història 
estereotipada amb quatre noms que 
venien d’Espanya i avui en dia inten-
tem explicar-la des del lloc perquè 
és més fàcil pels alumnes assimilar-
ne els continguts”.
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Defi neix-te
Honest, responsable i treballador.

Un llibre
‘‘Una societat assetjada: 
Barcelona 1713-1714’ d’Albert 
Garcia Espuche’’

Una pel·lícula
‘Lore’  de Cate Shortland 

Un viatge
L’Índia

Un referent
Marià Ribas, Josep Lloansi o Joan 
Bonamusa

Un repte personal
Estudiar la guerra civil a Mataró

Joan Giménez,  
amant de la 
Història
COMISSARI DEL TRICENTENARI A MATARÓ

Passat i present
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perfilsPerfil a Joan Giménez  
Joan Giménez és historiador des de fa molts anys. Quan era petit ja llegia lli-
bres d’història i participava en excavacions arqueològiques. Guanyador del 

Premi Iluro en diverses ocasions, enguany també és el Comissari del Tricente-
nari a la ciutat de Mataró.

La setmana anterior...

Perfil a Montse Morón 
Montse Morón és la portaveu de Podem a 

Mataró. Nascuts al febrer, Podem es presen-
tarà a les eleccions municipals per mirar de 
solucionar els problemes que té la ciutat.

perfils

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


¡SI QUIERE ALQUILAR O VENDER SU PISO, LLÁMENOS!

80.000�

COMPRAMOS SU PISO • SOLUCIONAMOS EMBARGOS

163.000� (27,1M)
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F. 

50
64

RE
F. 

50
66
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F.1

23
3

RDA. EXTERIOR. PISO 
TOTALMENTE REFOR-
MADO. 4 habit. (2 
dobles), baño hidro-
masaje, con cocina 
y galería anexa, a.a 
bomba calor, persia-
nas eléctricas. EXCE-
LENTE OPORTUNIDAD. 
(ANTES 138.000€)

RE
F. 

43
48

EIXAMPLE. Piso con pk y tras-
tero, 2 hab. 1 doble, baño con 
ducha, cocina fórmica blanca, 
calefacción y ascensor. PARA 
ENTRAR A VIVIR. OCASIÓN.

C.
E.

 en
 tr

ám
ite

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

RE
F. 

43
53

CERDANYOLA. Piso exterior con 
mucha luz , refor.  3 hab. 2 do-
bles, 1 baño, cocina de roble, 
galeria anexa, a.a. con bomba de 
calor, trastero. 0PORTUNIDAD.

74.000€ 

RE
F. 

61
51

RE
F. 

22
31

EXCELENTE CASA REFORMADA DE 290M2. Salón de 40m2 con chi-
menea y salida a terraza con barbacoa,  3 hab. 1 tipo suite, 2 
baños completos, y 2 aseos, cocina offi ce de 15m2, y terraza 
solárium de 20m2. . NO LA DEJES ESCAPAR. 

C.
E.

 en
 tr

ám
ite

RDA. EXTERIOR. PISO 
TOTALMENTE REFOR-

4 habit. (2 
Ahora:

330.000€

ROCABLANCA. Primer piso re-
formado, 3 hab. 1 doble, baño 
completo con ducha, cocina 
de roble, galería, salón come-
dor con balcón exterior, aire 
acondicionado. OCASIÓN.

RE
F. 

42
76

67.000€ 

C.
E.

 en
 tr

ám
ite

VIA EUROPA-LLANTIA. Piso ex-
terior con pk y trastero, 3 hab. 
1 tipo suite, 2 baños,  cocina en 
cerezo y galería, calefacción,  
impecable. comunidad reduci-
da. OPORTUNIDAD POR PRECIO.

229.000€

C.
E.

 en
 tr

ám
ite

RE
F. 

23
41

1ª LINEA PARQUE CENTRAL. EX-
CELENTE PISO. Grandes dimen-
siones, 4 hab., 2 baños compl-. 
cocina offi ce 12m2, galeria, 2 
balcones, calefacción, vistas es-
pectaculares. ANTES 249.000€

127.000€

86.000€ 

RE
F. 

43
16

R.BERENGUER - COLEGIOS. PI-
SO SEMI NUEVO. 1 hab. antes 
2, ( posibilidad volver a 2), baño 
con ducha, cocina con patio tipo 
galeria, calefaccion, ascensor, 
COMUNIDAD REDUCIDA. 

C.
E.
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ite

C.
E.
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155.000€
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76.000€ 

CAMI DEL MIG. Piso  totalmen-
te reformado, calefacción, 2 
hab. antes 3, cocina en formi-
ca gris, baño con ducha,  muy 
juvenil. NO LO DEJE ESCAPAR.

RE
F. 

22
08

330.000€330.000€

C.
E.
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SEMI CENTRO.Piso  de 100m2 
con 4 habitaciones (2 dobles), 
baño y aseo, cocina reforma-
da de haya, salón de 22m2 
con balcón exterior, ascensor. 
OCASIÓN. 

EIXAMPLE. Piso con pk y tras-

C.
E.

 en
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55

124.000€

Ahora:

C.
E.

 en
 tr
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RE
F. 

22
35

94.000€ 137.000€

ZONA CENTRO. PIso totalmen-
te reformado con terraza y 
trastero, dispone de 3 hab. 
(1 doble), un baño completo, 
calefacción, sólo 3 vecinos. 
OCASIÓN.

RE
F. 

12
95

229.000€229.000€Ahora:
OCASIÓN
DEL MES

RONDA O’DONNELL. EXCELENTE 
PISO 100% reformado y patio 
de 10m2, tiene 2 habitaciones 
(antes 3),  baño con ducha, a.a. 
con bomba de calor.

C.
E.

 en
 tr

ám
ite

160.000€

RE
F. 

21
27
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T1.50272 - Mataró-Centre. Pis de 97m² de su-
perficie, disposa de 4 habitacions, Bany complet, 
cuina office, galeria, balco, aa/cc ¡¡Oportunitat per 
característiques!!                                               106.000€

T1.50066 - Mataró-Centre.Gran pis 100 m², 3 
habitacions (abans 4), bany complet, cuina ofi c-
ce, galeria, salo-menjador 30 m², balco, calefac-
cio, ascensor, vistes mar. Molt asolellat ¡¡Oportu-
nitat!!             Abans  210.000€  Ara 138.000€ 

T1.50028 - Mataró-Centre. Pl. baixa de 65m², 2 
hab., (1 Suitte), 2 banys complets, cuina offi ce, 
carp. ext. alumini, porta principal blindada, fi -
nestres climalit, aa/cc, ascensor, pati 15m² ¡¡Molt 
lluminós amb pl. aparc. incl!!                149.260€

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

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

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

1er pis amb terras- T1.50028 - Mataró-Centre. Pl. baixa de 65m², 2 
hab., (1 Suitte), 2 banys complets, cuina offi ce, 

 Pl. baixa de 65m², 2 
hab., (1 Suitte), 2 banys complets, cuina offi ce, 

 Pl. baixa de 65m², 2 

T1.50272 - Mataró-Centre. Pis de 97m² de su- T1.50066 - Mataró-Centre.Gran pis 100 m², 3 
habitacions (abans 4), bany complet, cuina ofi c-

Gran pis 100 m², 3 
habitacions (abans 4), bany complet, cuina ofi c-

Gran pis 100 m², 3 

Assegurances

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

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

Vendes

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

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

Agents de la
Propietat immobiliària

T1.50119 - Mataró-Centre. Gran pis de 100 m² 
de superfi cie, disposa de 4 hab., Bany complet, 
aseo, cuina offi ce totalment equipada, galeria, 
balco, calefacció, ascensor, ¡Molt assolellat i 
amb vistes al mar!!                             155.000€

T1.50103 - Mataró. Ático en Mataró en buen es-
tado. 90 m2, disposa de 4 hab., 1 bany, Armarios, 
Calefacción, Cocina Offi ce equipada, suelos de 
Gres / Cerámica, Puerta blindada. Exteriores Con 
vistas al mar. Terraza!!                             157.260€ 

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

  

T1.50226 - Mataró. Cirera. Nomes té 2 veïns. 
Primer pis de 50m ² de superfície, disposa d’1 ha-
bitació, amb 1 bany complet, la cuina totalment 
equipada, amb un terrat de 47m ², el pis està 
totalment reformat!!                                    88.000€

OPORTUNITAT
DE LA SETMANA

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

2P CASTELLÀ (MODEL 1).indd   2 13/10/14   16:46



T1.50066 - Mataró-Centre.Gran pis 100 m², 3 
habitacions (abans 4), bany complet, cuina ofi c-
ce, galeria, salo-menjador 30 m², balco, calefac-
cio, ascensor, vistes mar. Molt asolellat ¡¡Oportu-
nitat!!             Abans  210.000€  Ara 138.000€ 

T1.50028 - Mataró-Centre. Pl. baixa de 65m², 2 
hab., (1 Suitte), 2 banys complets, cuina offi ce, 
carp. ext. alumini, porta principal blindada, fi -
nestres climalit, aa/cc, ascensor, pati 15m² ¡¡Molt 
lluminós amb pl. aparc. incl!!                149.260€

 Pl. baixa de 65m², 2 T2.02493  Sant Vicenç de Montalt.  Casa de 190 
m², 4 hab., Cocina office de 20 m² con salida a terraza 
y con porche de 30 m², gran salón de 35 m² con salida 
a terraza, 2 baños, 1 aseo- parking - jardin de 100 m² - 
estudio con vistas a mar !!!!                        1.250€/mes

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

T1.50103 - Mataró. Ático en Mataró en buen es-
tado. 90 m2, disposa de 4 hab., 1 bany, Armarios, 
Calefacción, Cocina Offi ce equipada, suelos de 
Gres / Cerámica, Puerta blindada. Exteriores Con 
vistas al mar. Terraza!!                             157.260€ 

Lloguers

T1.02654 Mataró. Semi Centre.  Estudio con una 
superfi cie de 40m²,  tiene 1 habitación. Con plaza 
de parking ¡¡Està totalmente nuevo!!    500€/Mes

T1.09123 Mataró. Centre.  Bonito piso de 50 m² 
con 2 hab., Baño, salon, cocina con barra ameri-
cana, todo amueblado y electrodomésticos. Pocos 
vecinos. Gastos incluídos!!                          500€/Mes

T1.07154 Mataró. Via Europa. Piso de 60 m2 
de superfi cie. Està semi-nuevo. Dispone de 2 
Habitaciones. Con una terraza de 10 m2. Tiene 
armarios empotrados y con plaza de parking op-
cional!!!                                               550€/Mes

Un equip de professionals al seu servei

Truqui’ns: 93 757 83 83
T1.09863 Matar  ó. Centro. Piso de 65 m² de 
superfi cie, con 3 hab., Baño, cocina, salón - muy 
economico y muy buena situación!!   425€/Mes 

T1.04039 Mataró. Centro. Piso nuevo que dis-
pone de 1 habitacion, tiene un baño completo, 
salón y plaza de garaje incluida en el precio - Es 
un piso muy céntrico !!!                       450€/Mes

T1.04536 Mataró. Cerdanyola. Piso con una su-
perfi ce útil de 70m2,  tiene  hab ( 1 dbl.), Total-
mente exterior, bien comunicado!!!     450€/Mes

T1.05734 Mataró. La Havana. Piso tipo aparta-
mento de 40 m² con 1 hab. doble exterior, baño 
completo con ducha, cocina americana con vi-
trocerámica. Bomba de calor, aa/cc y con plaza 
parking incluido!!!                                450€/Mes

T1.06976 Mataró. Centro. Piso de 45 m2 de su-
perfi cie. Amueblado. 1 Habitación. Aire acondicio-
nado y calefaccion. Electrodomésticos. Ascensor y 
plaza de parking incluida!!!                      475€/Mes 

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

T1.05801 Mataró. Centro. Precioso piso 45m2. 
1 Hab. doble. Cocina-comedor y baño. Acabados 
de lujo. Parquing incluido!!                    530€/Mes

T1.09915 Mataró. Peramàs. Piso de 72m2 de 
superfi cie. En muy buen estado de consevación. 
Dispone de 3 habitaciones. 1 Baño completo. 
Cocina. Gas ciudad. Calefacción y aa/cc. Tiene 
ascensor. Con un pequeño balcón con toldo. Es 
un piso muy luminoso!!!                        540€/mes

T1.05801 Mataró. Cerdanyola. Planta baja de 
50m de superfi cie. Tiene 2 habs. 1 Baño comple-
to. Cocina americana. Calefacción. Cierres alu-
minio. Suelos de gres. Preciosa terraza de 30m2. 
A nivel de salón. Piso muy soleado!!   550€/Mes

T1.09945 Mataró. Centro. Planta baja de 70m² 
de superfi cie, dispone de 2 haitaciones. 1 Baño. 
Cocina offi ce. Galeria. Suelos de gres. Cierres de 
aluminio. Pequeña terraza!!                   550€/Mes

T1.08994 Mataró. Centro. Piso en edifi cio total-
mente remodelado y reformado. Asc, de 2 hab, 
cocina con lavadora/secadora, baño nuevos. Po-
cos vecinos y en el corazon de la ciudad - gastos 
incluidos y parking opcional!!!            600€/Mes

T1.09247 Dosrius. Piso nuevo sin amueblar de 85 
m² de superfi cie, consta de 3 habitaciones. Baño 
completo, cocina, salon con salida al balcon tipo 
terracita - con parking incluido - situado en el 
centro del pueblo!!                                   650€/Mes

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

T1.02215 Mataró. Centro. Piso de 120m² de 
superfi cie. Dispone de 4 habitaciones. Un Baño. 
Aseo. Cocina offi ce. Cierres de aluminio. Suelos 
de Parquet. Balcón. Lavadero. Todo reformado. 
Muy soleado!!                                          700€/Mes

T1.08768 Sant Andreu de Llavaneres. Gran piso 
de 100 m² de superfi cie, de 3 habitaciones, 2 
Baños, terraza, todo amueblado, con parking in-
cluido - preciosa zona comunitaria con piscina, 
tenis, petanca y zona infantil!!!           700€/Mes

T1.09905 Mataró. Escorxador. Zona Cal Collut.  
Piso  87m2. Sin amueblar - 3 habs. 2 Baños. 
Cocina offi ce. Galeria y balcón. Parquet y cierres 
aluminio, ascensor. Todo exterior. Zona de juegos 
comunitaria. Zona muy tranquila!!     750€/Mes

T1.08137 St Andreu de Llavaneres. Espectacu-
lar pis d’obra nova de 95 m2 tssa 35m2, 4 habit, 
2 banys. Zona comunit. piscina i jardí, acabats 
1a qualitat. A 2 minuts platja i l’estació. Impres-
sionants vistes al mar i al port.         1.300€/Mes

T2.02547 Mataró. Can Bruguera. Espectacular 
torre a 4 vientos, 350m2, 4 hab + estudio, 3 ba-
ños, trastero, garaje para 2 coches. Jardín con 
piscina. Alto standing!                         1.300€/Mes

T1.09902 Mataró. Centre. Dúplex moblat de 50 
m2. de superfície, amb 1 hab. 1 Bany. 1 Aseo. 
Cuina americana.Tancaments alumini. Ascensor 
i parquing opcional. Assolellat!!!         450€/Mes

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

R.1490636.000€

Primer piso en buen estado, 2 habit.  
(antes 3), amplio y luminoso salón, 
cocina, baño, galería. Todo exterior y 
con buena distribución. 

MATARÓ La Llantia| 

Planta baja total. reformada y actuali-
zada. Entrada indep. desde la calle. 
Cocina postformato, baño completo, 2 
habita. Acabados 1ª calidad.  

R.30749

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 seminuevo de 2 habitac., salón 
con  balcón, cocina nueva y equip. y 
baño completo. Parking incluido. 
Vistas espectaculares sobre la ciudad.

R.14441115.600€

T T

Piso de 95m2, 4 habitaciones, salón 
comedor de 20m2 con balcón orientado 
a calle sin tránsito, baño nuevo + aseo, 
cocina exterior. ¡Oportunidad!

R.1474283.000€

CERTIF. 
ENERG.MATARÓ | Llantia T

OFERTA

175.000€ R.14911

Piso exterior y seminuevo, 3 habit., 
cocina independiente, 2 baños, galería. 
Calefacción, suelos de gres y ventanas 
de aluminio. Balcón tipo terraza.

R.14909

¡En exclusiva! Piso con ascensor 
de 4 habitaciones, baño y aseo y gran 
salón con terracita. Trastero incluido. 
Vistas sobre zona verde y mar. 

189.000€

Mataró: c/Unió, 59 - bis (Ofi cina central) - c/Pl. Illa Cristina, 4
Premià de Mar: c/De la Mercè, 74

Barcelona: c/Còrsega, 605 (jto. Sagrada Familia)

Ático seminuevo de 87m2., 3 habitac., 2 
baños y comedor de 25m2. Espectacular 
terraza de 60m2 con vistas al mar 
y montaña. Parking incluído. 

220.000€ R.11358

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

122.000€

MATARÓ

Piso seminuevo, 3 habitaciones, salón 
con balcón, cocina nueva, baño y aseo. 
Suelos de parquet, ventanas de aluminio, 
calefacción y a/a. Parking incluido. 

R.14493147.000€

CERTIF. 
ENERG. TMATARÓ Centro| 

R.14817

Piso complet. reformado, 4 habitac., 
salón con chimenea y salida a terracita, 
cocina equipada, baño y aseo, A/A 
y calefacción, orientado a mar. 

136.000€

CERTIF. 
ENERG. TMATARÓ Rocablanca| 

168.000€

MATARÓ

CERTIF. 
ENERG. TMATARÓ Molinos| CERTIF. 

ENERG. T1ª línea de marMATARÓ | CERTIF. 
ENERG. TMATARÓ Via Europa| 

CERTIF. 
ENERG. TMATARÓ Molinos| 

R.30737116.000€

Piso 90 m² para entrar a vivir. Com.
reducida. Cocina y baño total. 
reformados, gran salón, chimenea, 3 
habit. + despacho. Oportunidad.

MATARÓ Molinos| CERTIF. 
ENERG. T

MATARÓ

OFERTA

45.000€

CERTIF. 
ENERG.MATARÓ | Cerd. Norte T

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.1481179.000€

VENDEMOS SU VIVIENDA
EN MENOS DE 45 DÍAS

T

T
Casa unifamiliar adosada reciente 
construcción. Sup. 320m2 y 3 terrazas. 
De 3 dormitorios dobles, 2 baños 
completos + aseo. Amplio garaje. 

330.000€

MATARÓ Camí Serra| 

R.40280

Gran vivienda unifamiliar adosada 
325m2, en varias plantas. Jardín 60m2, 
garaje, salón-com. 58m2, gran cocina 
24m2, 4 dorm.+ estudio con solárium. 

369.000€ R.40261

CERTIF. 
ENERG. T CERTIF. 

ENERG. T

CERTIF. 
ENERG. TMATARÓ| Via Europa

Mataró: c/Unió, 59 - bis (Ofi cina central) - c/Pl. Illa Cristina, 4
Premià de Mar: c/De la Mercè, 74

Barcelona: c/Còrsega, 605 (jto. Sagrada Familia)

OFERTA

OFERTA

Piso complet. reformado, 1 habit. 
doble, baño completo, cocina 
equipada, 2 pequeños patios 8 y 10m2. 
Gran oportunidad por zona.

R.1482269.000€

MATARÓ C. Histórico| MATARÓ Rocablanca| 

Piso de 3 habitaciones, salón de 22m2, 
cocina equipada con salida a patio de 
15m2, baño completo, ventanas de 
aluminio, 100% exterior y en esquina. 

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

R.14797122.000€

MATARÓ TCERTIF. 
ENERG.Molinos| 

Piso seminuevo, 3 habitaciones, salón 
con balcón, cocina nueva, baño y aseo. 
Suelos de parquet, ventanas de aluminio, 
calefacción y a/a. Parking incluido. 

T
Espectacular piso seminuevo,100m2,
4 habitac., 2 baños completos, 
gran salón con balcón, cocina offi ce 
y pk en la misma fi nca. Gran ocasión. 

168.000€ R.14009

TCERTIF. 
ENERG.MATARÓ | c/Biada

R.14874

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

Camí del MigMATARÓ TCERTIF. 
ENERG.| 

130.000€

T

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 incluído.

CERTIF. 
ENERG. TMATARÓ Habana| 

Piso 90 m² para entrar a vivir. Com.
reducida. Cocina y baño total. 
reformados, gran salón, chimenea, 3 
habit. + despacho. Oportunidad.

T

229.000€ 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| 

126.000€

2P URBENIA-VENDES .indd   3 14/10/14   16:17



1P TROCATHLON 1644.pdf   1   08/10/14   12:08




