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Tapien el casal independentista 
El Teler per problemes de l’edifi ci

 
Mataró vol sortir del túnel 
reindustrialitzant-se

Mataró celebra aquest dissabte
la Diada de la Rumba

Toni Calafell, 
artista als 70

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

Victòria del CE Mataró
en un derbi disputat

Carlos Fernàndez dimiteix 
per “despeses no justifi cades”
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- COMPRAMOS SU PISO AL CONTADO -

CONSULTE NUESTRA WEB!!
TENEMOS MÁS DE 300  INMUEBLES

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

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

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. Gran ocasión 
por precio! 
Precio: 123.000€

GL8692 - Z. CERDAN-
YOLA  1er piso independ. 
tza priv. 60 m². Total. refor.  
2 habit. dobles (antes 3), 
baño perfecto cocina indep. 
+ galería y salón-comedor. 
Suelos gres, ventanas de 
aluminio, carp. int. roble 
y calefacción. Atención 
a su precio!!
Precio: 91.000€

GL10912 -Z. AV. TORNER 
Piso refor. 70 m², 3 habitaciones 
con ascensor, salón de 20 m², 
cocina equipada de 6m², galería
y baño completo. ¡Vistas inmejo-
rables sobre la avenida! 
La mejor zona de los Molinos, 
no lo deje escapar. 
Precio: 105.000€

GL11373 -Z. VIA 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 dobles)
y 2 baños. Acabados 
de calidad. 
Precio: 170.000€

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€

GL30753 - Z. EIXAMPLE
 Piso seminuevo de 100 m² de superficie, 
con 4 habitaciones, salón muy amplio con 

salida a balcón-terraza, tiene 2 baños 
completos, calefacción, parking y trastero 

incluidos. Acabados de 1ª calidad.
Ocasión por traslado.

Precio: 183.000€

GL11534 - VIA EUROPA
 Mejor que nuevo. Piso de 3 habitaciones, 
todo exterior, muy luminoso y tranquilo. 

Comunidad reducida, ascensor. Gran salón 
en 2 ambientes, 2 baños (1 suitte), cocina 

office de roble con galería de servicio anexa. 
Impecable.

Precio: 149.000€

EXCLUSIVA

EXCLUSIVA
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Si es pot votar, 
participaràs al 9N?

L’ENQUESTA

LA PREGUNTA

Vota l’enquesta a 

davant de totdavant

D’un temps ençà, hi ha dies que tinc la sensació que m’he 
tornat invisible.

De camí cap a la feina, com molts dels maresmencs, faig 
aquella activitat tan nostrada que és parar-me a pagar al peat-
ge de Vilassar, ahir de tornada em va fallar el Teletac i avui 
passo pel control manual a veure si em poden ajudar. Baixo 
la fi nestreta i ensenyo el Teletac, tot començant a explicar el 
meu problema, però el noi que m’està atenent ni em mira, 
ni tampoc sembla sentir-me, només allarga la mà i agafà el 
Teletac. Intento aixecar la veu, però és inútil l’home porta 
uns auriculars, quasi sense ni adonar-me’n ja m’ha tornat el 
Teletac i ha aixecat la barrera.

Ja a la feina, un company que seu no gaire lluny de la 
meva taula, m’envia una invitació perquè siguem amics en 
una xarxa social. És curiós, fa anys que treballem a la ma-
teixa ofi cina, però mai ens havíem dit res més que un educat 
hola i adéu. Abans d’acceptar d’invitació aixeco el cap per 
veure si em fa algun senyal. No, no diu res, accepto la seva 
invitació i torno a aixecar el cap, res de res. Més tard en 
passar pel costat de la seva taula faig un hola més simpàtic 
del normal, però no percebo cap canvi en la seva resposta.

És dijous i aprofi to la tarda per anar al banc, tot i que a 

FIRMA
OPINIÓ FÍSIC

Perceps que la indústria 
torni a guanyar pes?

ORIOL RUIZ

Invisible
www.totmataro.cat
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ROBATORI DE LA BANDERA
ESPANYOLA

CONGRÉS RECUWATT
VALORITZACIÓ DE RESIDUS

l’entrada em rep un adhesiu molt gran a la porta que anun-
cia un “parlem”, la noia que m’atén no treu la vista de la 
pantalla. En algun moment de la conversa tinc dubtes de 
si és una persona de veritat o és només un robotet dotat 
d’intel·ligència artifi cial capaç de respondre raonadament i 
programat per vendre’m un nou dipòsit. En marxar i donar-
nos les mans, estrenyo més fort del normal per veure si 
puc identifi car algun signe de dolor humà a la seva cara, 
però no sóc capaç d’apreciar-ho i me’n vaig amb el dubte.

Al supermercat, a l’hora de pagar, la dependenta, amb 
una mà passa els productes per la màquina lectora i amb 
l’altra respon missatges del seu telèfon mòbil, sens dubte 
té una habilitat innata, sense treure la vista del seu apa-
rellet és capaç de preguntar-me si tinc targeta client, si 
vull bosses, cobrar-me i tornar-me el canvi.

Sort que a la nit tot canvia, vaig a parar a un bar de la 
Plaça Gran on tenen un cartell que diu, “No tenim wifi , 
parleu entre vosaltres”. M’assec i en menys d’una hora, 
passen 5 saludats, que tots fan el gest, encara que al-
guns de mala gana, 2 coneguts que paren un moment a 
preguntar-me com va tot, i 1 amic que s’asseu un moment 
per fer petar la xerrada.

68%  Sí.

29%  No.

3%  Ns/Nc

  DILLUNS PASSAT ES VA INAUGURAR EL NOU AULARI DE L’ESCOLA D’ADULTS DE CAN NOÉ, DILLUNS PASSAT ES VA INAUGURAR EL NOU AULARI DE L’ESCOLA D’ADULTS DE CAN NOÉ, 
UNA DE LES INVERSIONS FETES L’ANY PASSAT

CASTIGAT   La quarta vegada que 
passa a l’edifi ci de Via Pública, senyal 
que hi ha un gamberro molt persistent 
i una evident falta de vigilància. 

APLAUDIT  Mataró fa de capital 
en aquesta matèria gràcies a les 
jornades de treball i als acords als 
que s’arriben en la matèria. 

ANNA ALUART

tot davant 1646.indd   1 21/10/14   12:06



audiència  
pública
audiència 
pública
audiència  
pública

Dilluns 27 d’octubre  
19 h / Can Gassol 
Centre de Creació d’Arts Escèniques 
(Plaça de la Pepa Maca, 15) 

Pren part en el procés  
participatiu d’elaboració  
del Programa d’Actuació Municipal  
i del Pressupost per a l’any 2015

Vine a l’acte públic obert a tots els ciutadans 
on es presentarà el marc socioeconòmic actual i 
s’assentaran les bases del Programa d’Actuació 
Municipal i del Pressupost per al proper any.

*Des de fora de Mataró: 807 11 70 10. El preu de les trucades depèn de les tarifes de cada operador. Horari: de 8 a 19 h, de dilluns a divendres, excepte festius.

www.mataro.cat

Ajuntament de Mataró  / Participació Mataró

@matarocat  @ParticipaMataro   #AudiènciaPública

Tel. d’atenció ciutadana*: 010  
WhatsApp 687 200 100, envia “audiència”

Tot_Audiencia14.indd   1 20/10/14   9:55Sin título-1   1 21/10/14   17:05



Els serveis eren ja molt necessaris 
a la primera meitat del segle XX. 
La foto d’aquesta setmana data del 
1925 i l’ha cedida Maria Rosa Albí. 
“La façana d’aquest edifi ci es troba 
a la cantonada entre la Muralla dels 
Genovesos i el carrer Bonaire”, ex-
plica Albí, on actualment hi ha una 
ofi cina de La Caixa. A la fotografi a hi 
apareix el seu germà, de cinc anys 
aproximadament, així com també 
el seu pare – al mig -, un mosso i 
un cambrer. I és que quan els seus 
pares van comprar-l’ho van obrir-hi 
una taverna i una fonda, que va fun-
cionar durant molts anys.

Etapa difícil
Albí recorda que els seus pares van 
haver de fer mans i mànigues per 
tirar endavant, però que a base de 
treballar moltes hores se’n van sortir. 
“Van fer créixer el negoci com van 
poder”, assegura Albí. La guerra va 
trasbalsar la família per la mort del 
seu germà i ja de ben petita, amb 
només 15 anys, Albí va posar-se a 
despatxar. 

“Va ser una època molt difícil” 
i el seu pare la va alertar sempre: 
“No tinguis manies amb ningú, en-
cara que porti galons o estrelles a 
la gorra”. 

foto antigafoto

de fa 5 anys

de fa 15 anys

de fa 25 anys

les portadesles www.totmataro.cat/fotoantiga
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LA NOVA 
MANERA DE 
COMPRAR 

ALIMENTACIÓALIMENTACIÓ

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

Us la carreguem al vostre
cotxe en 5 minuts

Feu la vostra compra a 
www.iquodrive.com

GRATIS*4€amb el codiTM97

26

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

MATARÓ

Polígon
industrial 
el Rengle

Ctra
. de Barcelona

Nacional II

Nac
ional 

II

Ronda Mataró

CABRERA
DE MAR

Ctra. Nacional II, núm. 70, Cabrera de Mar 
(al costat de Brico Depôt)
*Descompte vàlid per compra mínima de 40€. Promoció vàlida fins 30/11/14 No acumulable a altres promocions.

amb la garantia:
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K

totmataro-150x228-TM97.pdf   1   19/09/2014   12:45:46
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Una boia que genera energia, dessala aigua, 
analitza el mar i fa de repetidor de telefonia

L’empresa Pipo Systems ha fondejat 
davant la costa de Mataró una boia 
experimental d’investigació marina. 
El sistema, únic al món, permet que 
un sol aparell, a partir de petites 
onades de només 25 centímetres, 

pugui generar l’energia suficient 
per subministrar electricitat a uns 
200 habitatges durant tot un any. 
A més, el sistema és capaç de des-
salar aigua, fer mesuraments del 
clima marítim -onatge, salinitat, 
temperatura, contaminació per hi-
drocarburs-, i s’hi poden instal·lar 
repetidors de telefonia per dotar 
de cobertura zones ‘fosques’ de la 
costa. La boia ha estat inventada i 
patentada per Abel Cucurella a 27 
països. El seu cost de prototip és 

SOCIETAT
NOTÍCIA

TEXT: REDACCIÓ - ACN

és notíciaés www.totmataro.cat

FOTOS: ANNA ALUART

de gairebé un milió d’euros i es va 
presentar dimecres en roda de prem-
sa, al costat del regidor de promoció 
econòmica de l’Ajuntament de Ma-
taró Miquel Rey i del gerent del 
Consorci del Port Joan Bellavista.

Energia renovable
Les onades del mar són una font 
d’energia renovable poc habitual 
en zones d’onatge tranquil com el 
Mediterrani. Ara, però, gràcies a 
l’enginy desenvolupat per Abel Cu-

El sistema desenvolupat 
per Pipo Systems pot 
subministrar electricitat 
necessària per a uns 200 
habitatges durant un any

Es noticia 1646.indd   2 22/10/14   17:35
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curella i l’empresa Pipo Systems, 
també és possible: “El sistema és 
molt sensible a qualsevol onatge”, 
a partir de 25 centímetres d’onada, 
detalla Xavier Fernández, soci fun-
dador de la companyia. Aquest és 
un dels principals trets diferencials 
del projecte respecte a altres siste-
mes d’obtenció d’energia gràcies a 
la força del mar. “El 80 per cent 
del mar és poc energètic, però el 
nostre sistema treballa amb dobles 
recorreguts i a Mataró es demostrarà 
que amb un mar molt calmat som 
capaços de generar molta energia”, 
comenta Fernández.

Cost de producció baix
El cost de producció d’aquesta ener-
gia, a més, està per sota d’altres 
sistemes similars, un fet que fa 
d’aquest projecte una font d’energia 
molt efectiva i que permet múltiples 
aplicacions. La més evident, la pro-
ducció d’energia per subministrar 
a la xarxa. En aquest sentit, cada 
boia instal·lada podria subministrar 
uns 200 habitatges -prop de 800 en 
zones com l’Atlàntic.

La boia de Pipo Systems, però, 
admet altres funcionalitats: “Si te-
nim energia barata podem tenir un 
mòdul per dessalar aigua per osmosi 
amb un cost més barat que l’actual. 
També es pot dotar de potència un 
seguit de sensors per a observació 
de clima marítim i, finalment, es pot 
reforçar la xarxa de telefonia, donant 
cobertura a punts on hi ha ‘ombres’ 
de comunicació”.

Tant el Consorci del Port com el 
TecnoCampus han col·laborat amb la 
posada en marxa d’aquest projecte 
a la ciutat.  

 antecedents a les canàries
PIPO Systems té a Canàries un parc de boies destinades a la genera-
ció energètica. El propòsit de les boies instal·lades en aquest indret de 
l’oceà Atlàntic, on hi ha onades molt més grans que al Mediterrani, és 
bàsicament el d’aconseguir energia a gran escala per a consum elèc-
tric i per a dessalinització d’aigua del mar. Es calcula que cada boia 
instal·lada a Canàries pot generar energia per abastir fins a 750 llars de 
l’illa. Aquell projecte es desenvolupa a través de la Plataforma Oceànica 
de Canàries (PLOCAN), un consorci de ciència i tecnologia que pro-
mou la sostenibilitat i l’observació de l’oceà. Està format pel Ministeri 
d’Economia i Competitivitat i el Govern de Canàries que compta amb 
fons europeus. Representants de PLOCAN han visitat aquests dies Ma-
taró per conèixer de primera mà el projecte desenvolupat a Mataró.  

 el Port, al Saló Nàutic Internacional

 El Consorci Port de Mataró ha tingut aquesta setmana un espai a l’estand 
de l’ACPET del Saló Nàutic per a la promoció de les noves concessions 
d’amarraments, locals comercials i pallols. A més, Joan Bellavista, gerent 
del Port va oferir una exposició a l’Espai Mar sobre les oportunitats que 
ofereix el Consorci pel que fa a les concessions dels espais del Port. 

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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Una mataronina guanya 
al campionat mundial de 
decorar ungles  

Dafne Marchal s’imposa en 
una categoria i queda segona 
i tercera en dues més

Dafne Marchal, propietària del 
centre d’ungles Dafne Nail Art ha 
guanyat el tercer premi de construc-
ció d’ungles Stiletto amb decoració, 
el segon premi en construcció 
d’ungles en gel i el primer premi 
en mix media box de la divisió 1. 
Nailympics és un dels més presti-
giosos campionats de decorar ungles 
del món. Se celebra als Estats Units, 
Corea del Sud, Roma, Ucraïna, Asia i 
a Espanya. La competició es va fer a 
la Fira de Madrid (IFEMA) dintre del 
17è Salón Look Internacional entre 
els dies 17 a 19 d’octubre. 

SOCIETAT
NOTÍCIA REDACCIÓ

www.totmataro.cat/ciutat

En marxa el nou aulari de l’escola 
d’adults Can Noè 

L’Escola d’Adults de Can Noè ja té 
en funcionament les seves noves 
aules, ubicades al número 32 de 
l’avinguda del Perú, i creades com 
a solució als problemes de manca 
d’espais que vivia Can Noè des de 
feia anys i que van obligar a ocupar 
diferents ubicacions. En concret, les 
aules es trobaven repartides entre 
l’edifi ci de Can Noè, seu de l’escola, 
altres espais del mateix edifi ci però 
que corresponen al Centre Cívic Ro-
cafonda, i un local llogat al carrer de 
Josep Punsola. 

El nou aulari s’ha construït en una 

part de l’aparcament semisoterrat de 
la plaça de Rocafonda després de 5 
mesos de treballs. El 2005 va fi nalit-
zar la construcció de l’aparcament i 
la urbanització de la plaça de Roca-
fonda. El projecte preveia llavors un 
local vinculat a l’aparcament, amb 
façana a l’avinguda del Perú i accés 
a peu de carrer.

Al local, de 277 metres quadrats 
útils, s’hi han habilitat 4 aules, un 
espai per a professors, un despatx i 
serveis. Els nous espais es van es-
trenar a l’inici de curs, el passat 22 
de setembre i dilluns se’n va fer la 
inauguració ofi cial. Les aules, que 
poden acollir uns 120 alumnes, dis-
posen d’ordinador, canó de projecció 
i pantalla. 

EDUCACIÓ
NOTÍCIA REDACCIÓ

Les noves dependències, 
ubicades a l’avinguda del 
Perú acullen 120 alumnes 

ALUARTCEDIDA

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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Carlos Fernàndez dimiteix de 
regidor i del PSC del Maresme

La federació comarcal del PSC del 
Maresme ha decidit prescindir del 
fi ns ara Secretari d’Organització, 
Carlos Fernández, en el càrrec des 
de febrer del 2012. Segons algu-
nes fonts, Fernández hauria comès 
“irregularitats” en la seva gestió, 
com el fet d’acumular algunes 
“despeses no justifi cades”, motiu 
que hauria desencadenat la sorti-
da. En un comunicat emès aquest 
dilluns, Fernández explica que no 
comparteix els motius, tot i assumir 
alguns “errors” i demana disculpes 
a aquells que no hagin vist com-
plertes les expectatives que tenien 

dipositades en la seva persona. En 
aquest mateix comunicat, Fernán-
dez ha anunciat que també deixarà 
l’acta com a regidor a l’Ajuntament 
de Mataró.

La tensió en el si de la federa-
ció comarcal del PSC al Maresme 
per la voluntat de la direcció de 
reestructurar els principals òrgans 
directius i de gestió, ha estat la 
tònica habitual en les darreres set-
manes, segons fonts socialistes. La 
proximitat de les eleccions muni-
cipals del pròxim any obliga a una 
sèrie de canvis interns que no han 
agradat a tothom. La primera vícti-
ma d’aquesta reestructuració és el 
Secretari d’Organització de la fede-
ració, Carlos Fernández, que havia 

POLÍTICA
NOTÍCIA REDACCIÓ - ACN

Admet “errors” i el partit 
hauria trobat “despeses no 
justifi cades” 
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perdut la confi ança de la direcció 
per impulsar un nou comitè electoral 
per preparar els comicis del 2015. A 
més, fonts del PSC afi rmen que els 
dubtes planaven sobre la fi gura de 
Fernández pel que alguns han titllat 
de “gestió barroera”.

Fernàndez: “opto per deixar pas”
Fonts consultades expliquen que 
s’havien detectat algunes “irregula-
ritats” comptables, com “despeses 
no justificades”. Fernández, en 
canvi, explica que pren la decisió 
arran d’aquesta “reestructuració” 
de l’executiva comarcal: “No com-
parteixo una part d’aquests criteris 
i per tant he optat per deixar pas i 
que des de la direcció es tinguin les 
mans lliures”. “Sóc un ‘home de 
partit’ i entenc que el millor ara és 
marxar”, afegeix. El fi ns ara secretari 
d’Organització assegura que la seva 
dedicació al partit sempre ha estat 
“honesta” i afi rma que continuarà 
com a militant al PSC i participant, 
des de la base.

Carlos Fernández va ser primer 
secretari de la Joventut Socialista de 
Catalunya al Maresme i membre de 
l’executiva de l’agrupació del PSC 
de Mataró. L’any 2007 va accedir 
a l’Ajuntament com a regidor, on va 
ser quatre anys responsable de les 
regidories de participació Ciutadana 
i Presidència. Aquesta legislatura 
era regidor a l’oposició.  

ARXIU

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

Tot C-18 mataro noticies.indd   3 21/10/14   19:29



L’Ajuntament tapia el Casal 
Independentista ocupat El Teler   

La Policia Local de Mataró detenia, 
el passat 17 divendres al migdia, 
dues persones que intentaven ac-
cedir al Casal El Teler, situat al 
Camí Ral número 458, per evitar 
que l’Ajuntament el tapiés. Eren els 
primers minuts del desallotjament 
d’aquest casal independentista ocu-
pat, una operació que es va fer amb 
la presència de diferents dotacions 
policials de Policia Local i Mossos 
d’Esquadra. Als arrestats se’ls acusa 
de desobediència a l’autoritat per-
què, segons sembla es van enfrontar 
als cossos de seguretat.

Tot i els incidents, fi nalment els 
operaris del consistori van tancar 
l’accés a l’edifi ci, un casal popu-

SOCIETAT
NOTÍCIA REDACCIÓ

Dos joves van ser detinguts 
en els primers moments del 
desallotjament  

Desmantellen un punt de 
venda de cocaïna en un 
pis de Mataró 

Els Mossos d’Esquadra han desman-
tellat un punt de venda de cocaïna 
en el pis d’una parella del barri de 
l’Eixample. Els detinguts són un 
home i una dona de 25 anys i na-
cionalitat colombiana. L’home ha 
ingressat a presó, mentre que la 
dona ha quedat en llibertat amb cà-
rrecs. Els agents, però, no descarten 
noves detencions.

Durant el registre al pis es van 
localitzar mig quilo de cocaïna, per 
un valor de 30.000 euros en el mer-
cat negre, material per al pesatge i 
distribució i més de 3.000 euros 
en efectiu. Segons la investigació, 
la droga s’intercanviava per diners 
en efectiu o per objectes robats. 

 

SUCCESSOS
NOTÍCIA REDACCIÓ - ACN

Els Mossos d’Esquadra 
detenen dues persones i no 
es descarten més implicats     

ciutatciutat www.totmataro.cat/ciutat
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lar independentista que feia servir 
l’Assemblea Arran Mataró, en el 
qual no residia ningú. El consisto-
ri ha explicat que el tancament de 
l’immoble es va fer “per motius de 
seguretat”, segons un informe tècnic 
municipal. Davant aquestes infor-
macions, l’Ajuntament va aprovar 
un decret perquè es tapiés de forma 
“urgent” el casal perquè tenia “de-
fi ciències estructurals”.

Els fets van provocar una sèrie 
de reaccions en contra a les xarxes 
socials sota l’etiqueta #elteler-
noestoca. Així mateix, l’esquerra 
independentista va convocar pel 
mateix divendres una concentració 
de rebuig al tancament, davant de 
l’Ajuntament. A més, la mateixa 
tarda dels fets, companys dels dos 
detinguts es van manifestar davant 
la comissaria dels Mossos. 

CUP

tot ciutat teler.indd   1 22/10/14   16:46



 el Tot 1646.indd   6 22/10/14   10:15



MATARÓ

Cirera
10.603 habitants

Cirera

El barri de Cirera és un dels que té 
més personalitat de Mataró. Situat 
a la zona nord, deu aquest caràcter 
centrífug als seus orígens i a com 
ha crescut en base a la convivència 
veïnal, la vida al carrer i la germanor 
entre els seus habitants.

D’orografi a complicada, sempre fent 
pujada o baixada segons el sentit 
amb el que vagis, Cirera és un barri 
treballador, que sap unir-se en les 
reivindicacions compartides i pro-
gressar de forma conjunta.  

Un barri amb 
personalitat

barri a barri

FARMÀCIA
ESTEVE ALBERT 43

Fórmules magistrals
Homeopatia
Dietètica
Dermofarmàcia
Fitoteràpia
S.P.D. (Servei Personalitzat Dosificació)
Controls Analítics

Llic. Josep Farré i Espar
Tel. 93 757 84 91 · 08304 MATARÓ
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“La teva boca, reflex de la teva salut”

Aquest any celebra un quart de segle 
en la professió? Són 25 anys de Clí-
nica Dental Paredes. Vam arribar al 
barri el 1991 i vam tenir diverses 
clíniques. Recordo quan em vaig 
instal·lar, vam ser dels primers a 
venir a una zona que llavors era 
solitària i que ha canviat molt des 
de llavors.

Quina és la clau per poder celebrar 
aquests 25 anys? La clau que hem 
tingut per durar aquests 25 és la 
constància, estar al dia a dia a la clí-
nica, treballar amb totes les mútues 
i procurar oferir tots els serveis als 
nostres usuaris. El nostre eslògan és 
“permeti’ns cuidar-lo, la teva boca 
és el reflex de la teva salut i la teva 
bellesa”

El tracte personalitzat és l’aspecte 
pel qual més vetlleu? Tenim un trac-

barri a barri
cirera redacció

Entrevista a Esperanza del 
Carmen Paredes Sánchez, de 
la Clínica Dental Paredes

www.totmataro.cat
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te personalitzat amb els clients, 
sempre hi som, a les bones i a les 
dolentes, l’important és que el client 
marxi content. És una de les claus 
de tot, ser-hi sempre i responsabilit-
zar-se. Hi ha vegades que una mala 
evolució d’un cas es deu al client, 
a un mal hàbit, a un descuit, però 
també has d’intervenir en aquests 
casos. En un aspecte com la bona 
salut bucal són importants uns bons 
hàbits, saber les bones maneres de 
raspallar-se les dents, saber cuidar-
se les genives, i sobretot el cas els 
fumadors, són els que tenen més 
problemes amb la dentadura.

Quina política de preus segueixen?
Oferim tot tipus de serveis, des de 
l’especialització dels implants, la 
periodòncia, la cirurgia i també les 
pròtesis. Tenim especialistes que 
treballen amb nosaltres en tots els 
camps de l’atenció i la salut bucal. 
Treballem amb totes les mútues i 
també fem ofertes i promocions que 
surten molt econòmiques en rela-
ció qualitat-preu. Treballem amb la 
màxima qualitat a l’abast de totes 
les butxaques.
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Edent
Via Europa, 101- Mataró

Farmàcia Esteve Albert
c/ Esteve Albert, 43

Five Perruqueria
Carretera de Cirera, 5

Sintec
c/ Esteve Albert, 35 

Contenedores 
Agustin Lopez

c/ Malgrat, 1-A

Aludema
c/ La Boixa, 5

Mt. Metal
c/ Pineda, 11

Aluminis Iluro,
Via Europa, 189-193- Mataró

Ferreteria Devesa
Rda. Doctor Ferran 1,  Mataró

Gómez Color
Rda. Doctor Ferran 31,  Mataró

 Restaurant Toni 2
c/ Alemanya, 14

Paredes Odontologia
c/Esteve Albert, 6

Joyeria Floriach
c/ Irlanda, 30

Mapa de comerços

Centre 
Odontologic Cirera

Carretera de Cirera 7 - Mataró

Lopez Veraguas
c/ Pineda, 1

1
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14
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12

13

JOYERIA FLORIACH
· Joieria
· Reparacions
· Rellotgeria
· Taller propi

Irlanda 30, Mataró

T 93 757 84 72

MATARÓ
barri a barri

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

SI ETS D’AQUEST BARRI

ANUNCIA’T!

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

MOLINS i VISTA ALEGRE
31-10-2014

MOLINS i VISTA ALEGRE

barri abarri 

La Llàntia
Cirera

Llantia i Cirera

Tot Barri 3,4 mapa 1646.indd   2 22/10/14   17:29
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MATARÓ La Llàntia

Els 4.012 habitants que segons 
el padró municipal viuen a La 
Llàntia representen la xifra més 
baixa de totes les dades desglos-
sades dels barris mataronins. La 
Llàntia és el germà petit dels ba-
rris de Mataró, una evolució de 
l’antiga zona de Sant Joan Bosco, un 
d’aquells epicentres urbanístics que 
no s’entendrien sense el creixement 
de la segona meitat del segle XX en 
una zona nord de la ciutat que va 
passar de ser camps i lleixes a aco-
llir la major part d’habitants de la 
ciutat. Mentre altres zones creixien 
sense massa sentit ni control, la 

Llàntia es va anar confi gurant com 
una zona dividida entre dues parts, 
sud i nord, però amb un sentit molt 
propi de la convivència. A posteriori, 
l’evolució i la Via Europa d’aquella 
“nova Mataró” de l’Alcalde Mas els 
van acabar de connectar a la resta 
de ciutat.

La Llàntia potser és el germà petit 
però també un germà eixerit de la 
família mataronina. És un barri viu, 
amb parcs i convivència, sense pro-
blemes excessius de seguretat ni 
convivència i amb un veïnatge franc 
i familiar.  

Germà petit, germà eixerit
barri a barri

La Llàntia
4.012 habitants

tot barri 5,6 intro llantia 1646.indd   2 22/10/14   13:15
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C. Alemania, 14, Mataró 
T 937 574 217 · www.restaurantetoni.es

6€

8€ 10€

Todo hecho al momento

Menú diario

viernes día del pescadito 
y alitas de pollo

Menú especial 
caldoso
los sábados
y domingos 
al mediodía

aaa 1,20€

Todos los días
más de 40 pinchos

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

a partir de las 18:30€

2P TONI 2 1626.indd   2 20/05/14   19:17



10€

Gran variedad de torradas
de pan de coca  a partir de

 Nuetras cazoletas a 4€
3,50€

(a partir de las 18:30h)

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

Lunes por el MORRO
Miércoles y un JAMÓN

Jueves meterás la GAMBA

2P TONI 2 1626.indd   3 20/05/14   19:17



Les entitats, el múscul del barri

A nivell històric i també amb pers-
pectiva actual, és molt difícil 
entendre La Llàntia sense el paper 
preeminent i pro-actiu de les seves 
entitats. Es pot dir que tot i no ser 
un barri dels més populosos de la 

ciutat, La Llàntia podria tenir un 
dels teixits associatius més rics. 
Això es plasma, per exemple, amb la 
importància històrica de l’Associació 
de Veïns que durant molts anys era 
coneguda com la Asociación de Ca-
bezas de Família San Juan Bosco.

A l’empara d’aquesta associació van 
desenvolupar la seva tasca des de la  
Unión de Canaricultores de Mataró, 

BARRI A BARRI
LA LLÀNTIA REDACCIÓ

El barri és seu de moltes 
associacions de tipus molt 
divers

la Sociedad de palomas buchonas, 
el Gremi d’Enguixadors, òbviament 
la UD La Llàntia o la Peña Bética de 
Mataró. Més actualment trobem ubi-
cades al barri la Asociación Cultural 
Andaluza Hermandad la Armonía, 
la Peña Bética de Mataró, la Her-
mandad Nuestra Señora del Rocío 
i la Casa Cultural Sabor Andaluz. 
Entre totes les entitats, la Llàntia 
guanya vida.

Via Europa, 101 • Mataró 
Tel.: 93 741 1060 

clínica dental
Dra. Cèlia Caba Castro Col. 3187

Horari: 9:30 a 13:30 / 16:00 a 22:00 / divendres obert tot el dia (obert migdia)
Dissabtes matí hores convingudes

FINANÇAMENT FINS A 6 MESOS SENSE

NOUS SERVEIS

OSTEOPATIA:
En el nostre camí integrador de la salut bucal i general 
del pacient.

ESTÈTICA FACIAL:
Àcid hialurònic per rejoveniment i remodelació labial.
Radiofreqüència: Rejoveniment no invasiu
(també corporal)

 www.edent.cat

················································································

················································································

INTERESSOS

EL TEU SOMRIURE DIU MOLT DE TU

barri abarri La Llàntia
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“El millor del barri és el caràcter familiar de la gent”

Quina és la teva relació amb el Barri 
de la Llàntia?
Jo visc i treballo en aquest barri des 
de fa 23 anys, hi tinc l’empresa i òb-
viament em considero veí de la zona.

En tot aquest temps, ha canviat 
molt el barri?
Ha canviat moltíssim. Abans érem 
un barri molt apartat de Mataró, 

una mica marginal fins i tot, que 
no tenia quasi connexió amb la 
resta de la ciutat. Després va anar 
creixent i amb l’arribada de la Via 
Europa podem dir que la cosa es va 
anar encaminant i el barri ha anat 
molt a millor.

Què és el que t’agrada més de La 
Llàntia?
El caràcter de la gent, que és molt 
familiar. En molts casos al barri hi 
ha tres generacions familiars, avis, 
pares i fills, i això m’agrada perquè 
ens coneixem entre tots i també 

barri a barri
la llàntia redacció

Entrevista a Francisco Medina, 
propietari de l’empresa MT 
Metal

coneixem nova gent, ens saludem i 
anem fent barri entre tots.

Que milloraries del barri?
Crec que estaria bé que l’Ajuntament 
s’enrecordi de la inversió dels barris. 
Sempre estem els últims en inversió, 
sempre som els últims en ser escol-
tats. Invertir en els barris costa molt.

Quin és el teu racó preferit?
Un lloc especial seria el Parc de la 
Llàntia. És el que defineix la zona 
nord i la zona sud i el punt de tro-
bada de gent de tot el barri.

SISTEMAS DE ALUMINIO Y HIERRO SISTEMES ALUMINI I FERRO SISTEMAS DE ALUMINIO Y HIERRO SISTEMES ALUMINI I FERRO 

T 937 579 909
C/ Pineda, 11,  MATARÓ

info@mtmetal.es 
www.tmetal.es

T 937 579 909
C/ Pineda, 11,  MATAR

info@mtmetal.es 
www.tmetal.es

www.totmataro.cat
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FRANCISCO 
MEDINA
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El barri es prepara per a la ‘Festa de Tardor’

Els propers 31 d’octubre i 1 de se-
tembre se celebrarà la “Festa de la 
Tardor” al barri de la Llàntia. En 
aquests dos dies es podrà veure la 
barreja de dues tradicions que no 
tenen perquè estar tan separades 
l’una de l’altra. Per un costat, de 
Halloween recuperen la recollida de 
caramels al més pur estil “treak or 
treat”, que després es repartiran en 
un espectacle a les 20.15 del dia 
31 al Parc de la Llàntia. 

D’altra banda, de la tradició po-
pular recullen una de les senyes 
d’identitat catalana, els gegants a la 
cercavila. D’aquesta manera, el fol-
klore americà i català, el Halloween 
i la Castanyada, es veuran fusionats 
en un mateix. 

L’endemà, el dia 1, es recull 
allò que sempre evoca a les fes-
tes de Halloween, el túnel del 
terror. L’escenari serà l’Associació 
Enlleura’t, on també es realitza-
ran tallers de disfresses per tal 
que els mataronins puguin gaudir 
d’ambdues tradicions. Finalment, la 

Festa clourà amb un ball de disfres-
ses i on també hi haurà jocs i premis, 
al primer pis de les instal·lacions de 
l’Associació de Veïns. 

La Festa de Tardor és una iniciativa 
conjunta de la colla dels Gegan-
ters de La Llàntia i l’Associació 
Enlleura’t, amb la col·laboració de 
l’Associació Veïnal de La Llàntia. La 
intenció és obrir els actes d’aquesta 
celebració a tot el barri i a tota la 
ciutat i consolidar-la al calendari 
festiu de la ciutat, com ja ho estan 
en el mateix barri els actes festius 
de la Festa popular al juliol o de les 
festes en honor a Sant Joan Bosco 
a principis d’any.

BARRI A BARRI
LA LLÀNTIA BORJA REVERT

Els dies 31 i 1, La Llàntia 
celebrarà tant Halloween com 
la Castanyada

barri abarri La Llàntia
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DIMARTS 2DIUMENGE 30televisiótelevisió m1tv

20:00 EN JOC
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 1714, LA GUERRA A
 COMARQUES
22:30 HOQUEI PATINS
 CH Mataró – CE vendrell
00:00 EN JOC
01:30 PANTALLA OBERTA
 

07:00 NOTICIES EN XARXA
09:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 RESUM SETMANAL
11:00 L’ENTREVISTA
11:30 CREURE AVUI
12:00 AVENTURA’T
12:30 LA SETMANA RADIAL
13:00 RESUM SETMANAL
14:00 AL DIA MIGDIA
14:30 MAGAZINE 1MON.CAT
 REEMISSIÓ DISSABTE
16:30 ÚLTIMA SESSIÓ
17:00 A PROP + QUE MAI
17:30 WATERPOLO
CE Mediterrani – CN Mataró Quadis
18:30 L’ENTREVISTA
19:00 AUDIÈNCIA PÚBLICA  
 AJUNTAMENT MATARÓ
 EN DIRECTE
21:00 AVENTURA’T
21:30 1714, LA GUERRA A 
 COMARQUES
22:00 CARNET ESPORTIU
22:30 INFORM. 24H. MARESME
23:00 LA SETMANA RADIAL
23:30 DOSOS AMUNT
00:00 INFORM. 24H. MARESME
00:30 NOTICIES EN XARXA
01:00 ESPORTS EN XARXA
01:30 INFORM. 24H. MARESME
 

07:00 NOTICIES EN XARXA

07:00 ÚLTIMA SESSIÓ
07:30 INFORM. 24H. MARESME
08:00 PANTALLA OBERTA
09:00 RESUM SETMANAL
10:00 INFORM. 24H. MARESME
10:30 LA FÀBRICA
12:00 INFORM. 24H. MARESME
12:30 ESPAI D’ART / 
 CAMINANT x CATALUNYA
13:00 CREURE AVUI
13:30 INFORM. 24H. MARESME
14:00 L’ENTREVISTA
14:30 RESUM SETMANAL
15:30 HOQUEI PATINS
 CE Mataró – CE Noia
17:00 ÚLTIMA SESSIÓ
17:30 ESPAI D’ART / 
 CAMINANT x CATALUNYA
18:00 MAGAZINE 1MON.CAT
20:00 FESTIVAL FILMETS
 PROGRAMA EN DIRECTE
22:30 EN JOC
00:00 PANTALLA OBERTA
01:00 RESUM SETMANAL
02:00 DOSOS AMUNT

07:00 ESPAI D’ART /
 L’ENTREVISTA
07:30 CREURE AVUI
08:00 DE TEE A GREEN
08:30 GAUDEIX LA FESTA
09:00 ÚLTIMA SESSIÓ
09:30 PANTALLA OBERTA
10:30 CREURE AVUI
11:00 MISSA EN DIRECTE 
 DES DE MONTSERRAT
12:30 ÚLTIMA SESSIÓ
13:00 DIADA CASTELLERA DE 
 SANTA ÚRSULA
17:00 WATERPOLO
CE Mediterrani–CN Mataró Quadis
18:00 MAGAZINE 1MON.CAT

14:00 AL DIA MIGDIA
14:30 AQUA
14:45 PERSONATGE VALORS
15:00 CAMINANT x CATALUNYA
15:30 ÚLTIMA SESSIÓ
16:00 ESPAI D’ART
16:30 INFORM. 24H. MARESME
17:00 DOSOS AMUNT
17:30 HOQUEI PATINS
 CE Mataró – CE Noia
19:00 NOTICIES EN XARXA
19:30 ESPORTS EN XARXA
20:00 CARNET ESPORTIU
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 PANTALLA OBERTA
22:00 CARNET ESPORTIU
22:30 INFORM. 24H. MARESME
23:00 PANTALLA OBERTA
00:00 INFORM. 24H. MARESME
00:30 NOTICIES EN XARXA
01:00 ESPORTS EN XARXA
01:30 INFORM. 24H. MARESME

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

20:00 DE TEE A GRENN
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 LA FÀBRICA
22:30 INFORM. 24H. MARESME
23:00 SET DIES
00:00 INFORM. 24H. MARESME
00:30 NOTICIES EN XARXA
01:00 ESPORTS EN XARXA
01:30 INFORM. 24H. MARESME

07:00 NOTICIES EN XARXA
09:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 INFORM. 24H. MARESME
10:30 LA FÀBRICA
12:00 INFORM. 24H. MARESME
12:30 DE TEE A GREEN
13:00 HISTÒRIES 
 PARTICULARS
13:30 INFORM. 24H. MARESME
14:00 AL DIA MIGDIA
14:30 ESPAI D’ART /
 CAMINANT x CATALUNYA
15:00 LA FÀBRICA
16:30 INFORM. 24H. MARESME
17:00 CAMINANT x CATALUNYA
17:30 GAUDEIX LA FESTA
18:00 AVENTURA`T
18:30 CREURE AVUI
19:00 NOTICIES EN XARXA
19:30 ESPORTS EN XARXA
20:00 A PROP + QUE MAI
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 ÚLTIMA SESSIÓ
21:30 LA SETMANA RADIAL
22:00 CAMINANT x CATALUNYA
22:30 INFORM. 24H. MARESME
23:00 A PROP + QUE MAI
23:30 ÚLTIMA SESSIÓ
00:00 INFORM. 24H. MARESME
00:30 NOTICIES EN XARXA
01:00 ESPORTS EN XARXA
01:30 INFORM. 24H. MARESME
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09:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 INFORM. 24H. MARESME
10:30 CARNET ESPORTIU
11:00 AUDIÈNCIA PÚBLICA 
 AJUNTAMENT MATARÓ
 (REEMISSIÓ)
13:00 CARNET ESPORTIU
13:30 INFORM. 24H. MARESME
14:00 AL DIA MIGDIA
14:30 MAGAZINE 1MON.CAT
 REEMISSIÓ DIUMENGE
16:30 INFORM. 24H  MARESME
17:00 CARNET ESPORTIU
17:30 HOQUEI PATINS
 CH Mataró – CE vendrell
19:00 NOTICIES EN XARXA
19:30 ESPORTS EN XARXA
20:00 L’ENTREVISTA
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 ESPAI D’ART 
21:30 PERSONATGE VALORS
21:45 GAUDEIX LA FESTA
22:00 L’ENTREVISTA
22:30 INFORM. 24H. MARESME
23:00 ESPAI D’ART
23:30 1714, LA GUERRA A 
 COMARQUES
00:00 INFORM. 24H. MARESME
00:30 NOTICIES EN XARXA
01:00 ESPORTS EN XARXA
01:30 INFORM. 24H. MARESME

07:00 NOTICIES EN XARXA
09:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 INFORM. 24H. MARESME
10:30 AQUA
10:45 PERSONATGE VALORS
11:00 CAMINANT x CATALUNYA
11:30 ESPAI D’ART
12:00 INFORM. 24H. MARESME
12:30 HISTPÒRIES 
 PARTICULARS
13:00 DOSOS AMUNT
13:30 INFORM. 24H. MARESME

dimarts

dimecres
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Festes de Sant 
Simó 2014

Dates: 
Del 18 al 29 
d’octubre

Hora: 
Diversos horaris

Lloc: 
Sant Simó

Programació d’actes 
completa en aquesta 
mateixa secció

SANT SIMÓ,
SABRES, FESTA I TRADICIÓ

Dimarts que ve és dia 28 d’octu-
bre, data més que assenyalada a 
Mataró, festivitat de Sant Simó. La 
carismàtica ermita marinera cele-
bra cada any pels volts del dia del 
seu Sant un extens programa d’ac-
tes que ja va arrencar en el cap de 
setmana de Sant Galdric, fa dies i 
que arriba a la seva eclosió a cavall 
d’aquest cap de setmana i del propi 
dimarts. Els ingredients de sempre 
són els que fan igual i a la vega-
da especial tot el que envolta Sant 
Simó. Els sabres que cal menjar 
dimarts, els diferents actes festius 
per a tots els gustos i la tradició 
centenària que envolta l’ermita fan 

ACTES

guia culturalguia cultural

MÚSICA

‘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 Anticipa-
da: 6€. Taquilla: 8€. 

‘Els cors a l’òpera’
Concert a càrrec de l’Orquestra Aula 
Lírica de Granollers, la Coral Obrador 
de Rubí i la Coral Santa Elena de 
Cabrils. X Cicle de Sarsuela. 
Diumenge 26 octubre l 18h l Foment 
Mataroní (C. Nou, 11. Mataró) l Entra-
da: 20€. Reduïda: 18€.

Jo Jet i Maria Ribot
Duet de cançó d’autor pop catala-
na. La cantant danesa Zirena, els 
talonejarà.
Diumenge 26 octubre l 20:30h l El 
Públic (C. d’en Xammar, 6. Mataró) l 
Taquilla inversa

TEATRE I DANSA

‘El curiós incident del gos a 
mitjanit’
Pere Vàzquez dirigeix la versió teatral 
de la novel·la de Mark Haddon. Un 
espectacle de Sala Cabanyes. 
Dies 24, 25 i 26 d’octubre l Divendres 
i dissabte 21:30h. Diumenge 18:30h 
l Espai La Saleta (La Riera, 110. 
Mataró) l Preu: 9€. També dies: 1 i 2 
de novembre.

Nit de personatges còmics
Espectacle on diversos actors de la co-
marca presentaran personatges teatrals 
plens de comicitat i originalitat.
Divendres 24 octubre l 22h l Cafeteria 
Alarona (Pl. Santa Maria, 6. Mataró) l 
Entrada gratuïta

“La partida”
Una comèdia de Patrick Marber, que 
posa en escena una partida de pòquer. 
Direcció: Julio Manrique. 
Dissabte 25 octubre l 21h l Teatre 
Monumental (La Riera, 169. Mataró) l 
Platea: 24€. Amfi teatre: 19€.

Fet a Mataró: ‘Gàbia’
Assaig obert d’un espectacle de màs-
cara de Jungle Low. 
Diumenge 26 octubre l 19h l Can 
Gassol (Mataró) l Gratuït amb invitació

www.totmataro.cat/agenda   

un còctel deliciós perquè tothom es 
pugui escapar a la zona de llevant en 
algun moment.

La música barroca del Quartet 
Barroc de Sant Simó, avui divendres 
al vespre, els castells al migdia dels 
Capgrossos i els gegants, els trucs de 
màgia i les havaneres amb Port Bo a 
la tarda i vespre de dissabte formen 
part del programa preparat. Diumen-
ge no faltaran a la cita els gegants 
de la Família Robafaves i es podrà 
veure el Ball de Pescadors, sardanes 
i trobada de fl abiolaires. Pel dimarts 
quedaran els dos ofi cis religiosos, un 
al migdia i l’altre a la tarda i òbvia-
ment les parades de sabres, pane-
llets i castanyes que donen color i 
gust especial a cada 28 d’octubre. 

completa en aquesta 
mateixa secció

llets i castanyes que donen color i 
gust especial a cada 28 d’octubre. 

Espai patrocinat per

‘El curiós incident del gos a 
mitjanit’
Pere Vàzquez dirigeix la versió teatral 
de la novel·la de Mark Haddon. Un 
espectacle de Sala Cabanyes. 
Dies 27 i 28 setembre l 18:30h l Sala 
Cabanyes (La Riera, 110. Mataró) l 
Preu: 12€. També dies: 4 i 5 d’octu-
bre.

www.totmataro.cat/agenda
MÉS INFORMACIÓ
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INFANTIL

“Benvinguda a la tardor”
Tallers a la biblio: Crea el teu propi 
conte. A partir de 7 anys. 
Divendres 24 octubre l 18h l 
Biblioteca Pompeu Fabra (Mataró).

‘La cigala i la formiga’
Teatre familiar a càrrec de la Compa-
nyia Xip Xap.
Diumenge 26 octubre l 17:30h l Teatre 
Principal (C. Església, 45-47. Arenys 
de Mar) l Preu: 5€.

Esclats de vida a la tardor: 
els amfi bis
Activitat per a famílies amb nens de 5 
a 12 anys.
Diumenge 26 octubre l 12h l Centre 
de Patrimoni Arqueològic i Natural. 
Can Xalant (Mataró)

Hora del conte especial
“Songo, el nen que nasqué de la ter-
ra”, a càrrec de Jordina Biosca.
Dimarts 28 octubre l 18h l Biblioteca 
Pompeu Fabra (Pl. Occitània. Mataró)

Tarda de conte
“Contes a Dojo” amb l’Ós Mandrós.
Dimarts 28 octubre l 18:15h l Bibli-
oteca Municipal d’Argentona (C. Gran 
3-5. Argentona) l Gratuït

Hora del conte especial
“Contes de la mitja por”. 
Dimecres 29 octubre l 18h l Biblioteca 
Pública Antoni Comas (Mataró) 

Els dijous a la Biblio
Narració i taller infantil. “Les castanyes 
de la castanyera”, de Mercè Canals.
Dijous 30 octubre l 17:30h l Biblio-
teca Popular Fundació Iluro (C. d’en 
Palau, 18. Mataró)

. XERRADES I LLIBRES

‘Res serà el que era’
Presentació del llibre a càrrec de Benet 
Maimí, diputat Parlament de Catalunya.
Divendres 24 octubre l 19:30h l Sala 
d’Actes de la Fundació Iluro (C. Santa 
Teresa 61. Mataró)

Presentació de l’Anuari dels 
Valors 2013 de Catalunya
A càrrec d’Àngel Castiñeira, director de 
l’Anuari dels Valors 2013.
Dilluns 27 octubre l 19:30h l Sala 
d’Actes de la Fundació Iluro (C. Santa 
Teresa 61. Mataró)

Xerrada: Patologies de la 
veu, mesures de prevenció
Dimecres 29 d’octubre l 19h l Fun-
dació Hospital (C. Sant Pelegrí, 3. 
Mataró) l Activitat gratuïta

Espai patrocinat per

‘El curiós incident del gos a 
mitjanit’
Pere Vàzquez dirigeix la versió teatral 
de la novel·la de Mark Haddon. Un 
espectacle de Sala Cabanyes. 
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.

Espectacle familiar de música on 
Pepino Pascual s’ajuda d’un munt 
d’instruments de diversos tipus i 
procedències, i comptant amb la col-
laboració del públic. Edat recomanada: 
a partir de 4 anys. 

SORTIM EN FAMÍLIA

“Souvenir Orquestra”

Diumenge 26 d’octubre l 12h l 
Teatre Monumental (La Riera, 169. 
Mataró)l Entrada: 6€.

PRE-ESTRENA TEATRE

Una de les obres més conegudes del 
poeta i dramaturg Àngel Guimerà. Amb 
l’interpretació en solitari de Lluís Homar. 
Direcció: Pau Miró. Pre-estrena de l’es-
pectacle que es presentarà al Festival 
Temporada Alta de Girona.

“Terra Baixa”

Dissabte 25 octubre l 21h l La Sala 
d’Argentona (Plaça Nova, 14) l 
Anticipada: 5€. Taquilla: 6€.
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Aules Sènior d’extensió 
universitària de Mataró 
NOUS PAÏSOS: “Groenlàndia i la 
identitat inuit. Cap a un estat propi”. A 
càrrec de Francesc Bailón (Antropòleg. 
Escriptor i divulgador cultura inuit).
Dimecres 29 d’octubre l 18h l Foment 
Mataroní (c/ Nou, 11. Mataró). 1r 
trimestre. Acte exclusiu per a socis.

Visual Sessions
Projecció capítol de “Black Mirror” i 
col·loqui sobre el poder de les xarxes 
socials sobre la opinió pública. 
Dimarts 28 d’octubre l 19:30h l 
Coworking Xammar (Baixada de les 
Espenyes 6, 1a Planta. Mataró)

‘Futur de la Sagrada Família’
Conferència a càrrec de l’arquitecte 
Jordi Bonet. Organitza: Rotary Club 
Mataró-Maresme.  
Dijous 30 octubre l 20h l Nau Gaudí 
(C. Cooperativa, 47. Mataró) l Gratuïta. 

FESTES I FIRES

Festes de 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. DISSABTE 25: 
9h, Masterclass Spinnig a càrrec del 
Factory Fitness Club. 10h, Exposició 
d’Art, alumnes de Batxillerat Artístic. 
Concurs fotogràfi c. 10h, Xocolatada al 
pati de l’Ermita. Simultànea d’Escacs. 
Tot seguit, Jocs gegants per infants al 
pati de l’Ermita. 11:30h, L’hora del 
conte a l’Ermita. 13h, Actuació de la 
colla castellera Capgrossos de Mataró 
a la pl. Sant Simó. 16h, Rebuda dels 
gegants i Cercavila pels carrers del 
barri. 19h, Demostració de  Country. 
Castanyada popular. A continuació, a 

la pl. de l’Havana, Màgia, circ i humor 
amb “Adanxou”. 21h, Cantada d’Hava-
neres, amb el grup Port Bo. DIUMEN-
GE 26: 9h, Repic de Campana. 11h, 
Missa del diumenge. 12h, Rebuda de 
la família Robafaves a la plaça de l’Ha-
vana. Rebuda del consistori, Família 
Robafaves i el seguici. Tot seguit, Ball 
del Pescadors, de l’Esbart Dansaire 
d’Iluro, davant les baranes de l’Ermita. 
A continuació, Ballada de sardanes, al 
pati de l’Ermita. 16h, Concert de Sons 
del Món, a la Residència d’avis El 
Mirador. 17h, Hora del conte infantil: 
“Somiatruites” a càrrec de Roger Ca-
nals. 18h, Concert Corals. 19h, Teatre: 
“Manual d’instruccions per a mares i 
pares” a càrrec del Grup de teatre de 
l’Havana. 20h, Mostra de cobles de fl a-
biolaires de Mataró. DIMARTS 28: 9h, 
Repic de Campana. Venda de sabres, 
panellets i castanyes. 12h, Eucaristia 
concelebrada pròpia del Sant, a l’Er-
mita. 20h, Eucaristia de Sant Simó, 
presidida per l’Arxiprest Mn.Vicens 
Mira. Amb el grup d’animació de cants 
de la litúrgia de Sant Pau 
DIMECRES 29: 10h, Recull de 
cançons populars, a càrrec dels nens 
i nenes de l’Anxaneta. A continuació, 
Recull de cançons populars  per als 
pares, familiars, i obert a tothom.
Del 18 al 29 d’octubre l Sant Simó

Gran festa de la Banda 
Bufera
Trobada festiva i musical: animació 
infantil, circ, foc, música tradicional,...   
Divendres 24 octubre l De 17h l Es-
cola d’Argentona (Av Països Catalans, 
s/n. Argentona) l Preu: 5€.

Fira ferroviària
Mostra i tallers de maquetisme ferrovi-
ari. També el diumenge.
Dies 25 i 26 octubre l D’11 a 20h l 
Plaça de Santa Anna (Mataró)

Diada de la rumba catalana
Celebració de la diada amb diversos 
tallers de rumba gratuïts a l’Aula de 
Teatre d’11 a 13h. A les 13.30h, 
vermut rumbero i inauguració exposició 
“20 anys d’Ai, Ai, Ai” a El Públic.
Dissabte 25 octubre l 11h l Diversos 
indrets (Mataró)

Aplec de tardor
Aplec al Santuari del Corredor. 12h: 
missa solemne. 13h: actes commemo-
ratius/inaguracions. 13,30h: Sardanes.
Diumenge 26 octubre l 12h l Santuari 
del Corredor (Dosrius)

Fira del Col·leccionisme
Punt de trobada de col·leccionistes i 
particulars.
Diumenge 26 octubre l De 9 a 14h 
l La Riera, davant del C.C. Calisay 
(Arenys de Mar)

RUTES I VISITES

La Casa Coll i Regàs
Visita cultural audioguiada a l’edifi ci 
modernista de Josep Puig i Cadafalch. 
Dissabte 26 octubre l 10:30h l Casa 
Coll i Regàs. Fundació Iluro (c/ Argen-
tona, 55. Mataró) l Entrada Lliure

El Modernisme a Mataró
Ruta guiada per conèixer l’època i els 
principals arquitectes del moment, es 
especial, Puig i Cadafalch.
Diumenge 26 novembre l 11h l Des de 
l’Ajuntament (Mataró)

guia culturalguia cultural NÚM. 1646
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 Per enviar informació 

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

Taula rodona. Ponent: Guillem Turró 
(pedagog i escriptor). Intervindran: Joan 
Mola (entrenador), Guillem Pera (ex-
atleta) i M. Carmen González (atleta). 
Modera: Maria Coll (revista Valors). 

TAULA RODONA

‘Els valors de l’esport’

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)

CAMINADA SOLIDÀRIA

7a edició caminada popular solidària per 
la lluita contra el càncer de mama. 

Caminem amb Maresme 
Oncològic contra el Càncer 
de mama

Diumenge 26 octubre l 9h l Des del 
Parc Central Nou (Mataró) l Preu: 7€. 
Menors 12 anys: 4€. Inscripcions: 
Maresme Oncològic - Fundació 
Hospital, Les Esmadies Casal de 
Barri, Pl. Illa Cristina i Sis Didals.  
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exposicionsexposicions

‘20 anys d’Ai Ai Ai’
Mostra fotogràfi ca que repassa la tra-
jectòria del grup de rumba catalana.
El Púbic Cafè (Can Xammar, 6. bis. 
Mataró) l Inauguració: dissabte 25 a 
les 11:30h. Fins el 15 de novembre.

Jaume Pla (1914-1995) 
Centenari de l’artista polifacètic i col-
leccionista de ceràmica.
Museu del Càntir (Plaça de l’Església, 
9. Argentona) l Inauguració: dissabte 
25 d’octubre a les 20h. Fins al 23 de 
novembre.

‘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.

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

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

‘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 Fins al 31 
d’octubre.

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

Col·lectiva Sant Lluc ‘14
Ateneu Fundació Iluro. La Riera, 92. 
Mataró. Fins al 2 de novembre. 

Can Palauet (C. d’en Palau, 32. 
Mataró). 
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.

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.

Animal!
Biblioteca Pompeu Fabra (Pl. Occità-
nia, s/n. Mataró) l Fins al 31 d’octubre.

‘Consum, on som? Depèn 
de tu, depèn de tots!’
Biblioteca Antoni Comas (C. Prat de 
la Riba, 110. Mataró). l Del 13 al 31 
d’octubre. 

www.totmataro.cat/exposicions
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 Per enviar informació 

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

Foment Mataroní (c/ Nou, 11. 
Mataró) l Fins 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.

Exposicions 1646.indd   2 22/10/14   13:28



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.

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. 

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.

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

gent grangent gran
www.totmataro.cat/gentgran
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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.

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.  

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

 totmataro.cat/gentgran
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JAUME PATUEL I PUIG
PEDAPSICOGOG. PSICOANALISTA 
PSICÒLEG-PSICOTERAPEUTA

Les emocions

  jpatuel@copc.cat

apunts psicològics

Tothom neix amb un bagatge bio-
lògic i psicològic al mateix temps. 
Aquest “soma-motivant”, dit d’una 
altra forma: la corporalitat junt amb 
motivacions, és la roca biològica 
i l’herència que hem rebut dels 
nostres pares, avantpassats i an-
cestres. Aquest bagatge recull molta 
història del passat i de molt lluny. 
Som éssers evolutius i l’evolució és 
dinàmica i oberta.

Però una característica, neta i 
clara enfront dels animals, d’aquest 
bagatge, és que no ve del tot pro-
gramat. Necessita els altres tant a 
nivell fisiològic com a nivell emocio-
nal per poder programar-se. Prendre 
el pit que dóna llet i prendre el pit 
que dóna afecte. Tots dos aliments 
o nodriments són totalment neces-
saris per a créixer, desenvolupar-se i 
esdevenir un ésser humà maduratiu.

El mot “e-moció” té la mateixa 
arrel que “moviment”, és “el que 
ens fa moure des de dintre”. La pa-

1646

raula ve 
del llatí 
(emotio) 
i és una 
c o m b i -
n a c i ó 
formada per ‘e’ (enfora) i motio 
(moviment, acció, gest). Es refereix 
a la naturalesa de l’emoció que és 
experimentada pels humans i també 
pot ser atribuïda a qualsevol criatura 
que exhibeixi respostes complexes 
similars com els primats, el gos, el 
cavall, etc.

I sense emocions, que són ar-
caiques, no es pot viure. Formen 
el diamant en brut que és tot ésser 
humà. Això ens demana un treball 
de polir, treballar, acunçar, llavorar, 
perfilar, elaborar aquestes energies 
físico-psíquiques (humanes) per 
tal que el diamant esdevingui bri-
llant, net i de vàlua. Això demana 
un esforç continu i, certament, val 
la pena.

I el bagatge “soma-motivant” (la 
corporalitat) és herència. No l’hem 
buscada. I la primera cosa a apren-
dre és acceptar-nos com són. Partir 
d’aquest bagatge i no d’un altre di-
ferent. I la segona lliçó és aprendre 
que l’expressió: Sóc així o m’han 
parit així no és de persona madura. 
És cert perquè és l’herència. Però al 
mateix temps, cal fer rendir aquesta 
herència, polir-la per tal de millorar 
l’espècie humana. Cal l’autocontrol.

I psicològicament podem dir que 
les emocions són un estat d’ànim 
entre el plaer i desplaer i la reacció 
relativa a l’objecte que la provoca 
que pot oscil·lar entre l’atracció o 
la fugida. Feu la prova en observar, 
per exemple, l’enamorament.

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

CALEFACCIÓ-GAS
CALDERES

Pressupostos sense compromís

SOM

PROFESSIONALS
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Sorli Emocions: un nou concepte d’hotel i oci a la comarca

HOTELS
PUBLIRREPORTATGE

publicitatpublicitat www.totmataro.cat
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coneguda com a Can Nolla, al nord 
de l’autopista C-32, a pocs metres 
de la sortida 92 (Vilassar de Dalt) i 
inclou dues instal·lacions separades. 
Per una banda hi ha Sorli Emocions, 
amb hotel, zona comercial i gas-
tronòmica, i per l’altra Sorli Sport, 
un centre esportiu que incorpora una 
pista d’atletisme, pistes de pàdel, 
zones de fi tness i una extensíssima 
zona de relax i aigua.

El complex té 15.000 metres 
quadrats urbanitzats, dels quals 
10.000 metres quadrats són de 
superfície construïda i compta amb 
una zona comercial de 3.000 me-
tres quadrats, que està formada per 
diferents “corners” comercials amb 

El grup Sorli inaugurarà el pròxim 
21 de novembre un complex co-
mercial i esportiu amb un hotel de 
quatre estrelles, el Sorli Emocions, i 
ho farà a la comarca. Concretament 
a Vilassar de Dalt, on han invertit 
15 milions d’euros i on treballaran 
inicialment 70 persones. Es tracta 
d’un nou concepte hoteler i de cen-
tre comercial i d’oci que incorpora 
equipaments de primera qualitat. 
El complex està situat a la zona 

conegudes marques, com Jimmy 
Choo, Natura Bissé, Sisheido, DJNY 
o Hugo Boss. També hi haurà una 
zona gastronòmica i de gurmet, pel 
que tot el complex es converteix en 
una novetat absoluta, per integració 
de serveis, per tota l’àrea del Vallès, 
la Selva i el Maresme, a només 20 
minuts de Barcelona capital.

Sorli Emocions és el primer del 
grup, té 33 habitacions i dues sa-
les de reunions. El vessant hoteler 
es complementa amb el d’oci, es-
portiu i comercial en un complex 
casat amb l’entorn i la natura, un 
disseny d’estalvi energètic exclusiu i 
un disseny escrupolosament selecte 
en tots els seus detalls. 

El grup obre el seu primer 
hotel de quatre estrelles en 
un complex comercial i 
esportiu de primer nivell  

tot publi sorli.indd   1 22/10/14   16:50
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LA  MICROCIRURGIA I LES LENTS INTRAOCULARS
PERMETEN RECUPERAR LA VISTA DE MANERA PRECISA.  

ADÉU A LES
CATARACTES 

DR. EMILIO JUÁREZ
DIRECTOR MÈDIC DE

L’INSTITUT OFTALMOLÒGIC
TRES TORRES

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

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

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

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

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

http://www.iott.net

T. 901 30 40 40

“OPERAR-SE D’UNA CATARACTA
A L’ULL MILLORA LA QUALITAT
DE VIDA: EN POCS MINUTS”   

VISIÓ 6.0

Les cataractes són una patologia de l’ull per la qual el cristal·lí es 
torna opac i la visió borrosa. Les persones que les pateixen tenen difi 
cultats per veure amb nitidesa, fet que pot ocasionar una disminució 
de la qualitat de vida. Malgrat això, recuperar la vista avui en dia està 
a l’abast de la majoria gràcies a l’evolució de la tecnologia. No es coneixen 
les causes exactes que desencadenen la seva aparició, per la qual cosa 
la solució es troba en el tractament posterior.

Les opcions preferides pels oftalmòlegs per acabar amb les cata-
ractes consisteixen en la microcirurgia per a la implantació de lents intrao-
culars (LIO). Ambdues presenten uns elevats índex d’èxit i resulten poc in-
vasives per a l’usuari, que poc després de la intervenció pot tornar a la 
seva vida habitual i reprendre els seus hàbits gairebé sense molèsties.

Ràpid i immediat. El procés que segueix l’Institut Oftalmològic Tres 
Torres utilitza un tipus d’anestèsia tòpica que es realitza amb unes gotes 
a l’ull. L’operació dura uns minuts i la recuperació visual és pràcticament im-
mediata. Un altre benefici de les lents intraoculars consisteix en que, a 
més, poden solucionar també problemes de miopia o astigmatisme en 
la mateixa intervenció gràcies a les LIO multifocals. Aquestes permeten 

deixar definitiva-
ment de banda la 
necessitat d’utilitzar 
ulleres. La implanta-
ció de les lents intrao-
culars requereix una 

alta especialització tecnològica per part dels cirurgians.
El moment òptim per sotmetre’s a una operació de cataractes dependrà 
de cada persona i de la incomoditat que suposi per a ella la pèrdua de 
visió. No obstant, és aconsellable tenir en compte que si no es tracten les ca-
taractes, poden solidifi car-se i irritar la resta de l’ull.

Tant la microcirurgia com
les lents intraoculars que

proposa IOTT minimitzen les incomodi-
tats per als usuaris, que poden reprendre 

una vida completament normal a les 
poques hores de la intervenció.

L’efi càcia d’ambdues opcions és màxima.”      
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             TRIOMF VISITANT
El CE Mataró torna a guanyar 

el derbi local al camp del Cirera 
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redaccio@eltotesport.com
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CE Mataró
El CE Mataró farà diumenge a 
les 16 hores, abans del partit 
del primer equip, la presentació 
ofi cial de tots els seus equips.

Taula Rodona
Aquest divendres 24 d’octubre 
a les 18:30 hores el CA Laietà-
nia acull una taula rodona sobre 
els valors de l’esport.

 AGENDA STAFF    EL TOT ESPORT

COORDINADOR DEL TOT ESPORT

ELOI SIVILLA

Aquest dissabte dia 25 d’octubre a 
les 18 hores es juga el gran clàssic 
del futbol espanyol, un partit que en 
els darrers anys ha esdevingut el gran 
clàssic del futbol mundial. El matx es 
veurà en horari de màxima audiència a 
la Xina, a Qatar i altres països on el fut-
bol està arrelant en els últims temps, 
però a Catalunya i a Espanya no. Un fet 
que ara fa deu anys semblava impos-
sible, quan l’anomenat partit del segle 
aturava el país. Ara ja no importa que 
la gent treballi, estigui comprant o sim-
plement acompanyant els seus fi lls a 
jugar amb els seus clubs, si a casa nos-
tra l’audiència no és bona no passa res, 
a Mediapro (empresa que té els drets 
del futbol espanyol) mentre el partit el 
mirin milions de xinesos, ja li va bé.

L’any passat ja vam tenir un Madrid 
Barça a les 16 hores d’un dissabte, 
doncs bé aquesta temporada el tenim 
a les 18 hores. Una hora on molts dels 
equips de futbol de Catalunya i de 
molts altres esports posen els partits 

de la base. Hi haurà molts nens i nenes 
que no podran veure els seus ídols per-
què en aquells moments estaran jugant, 
mentre el pare, a la grada, segueix el 
clàssic pel transistor o des de la tele del 
bar del camp o del pavelló de torn. Se-
gur que molts equips previsors hauran 
canviat l’hora dels seus partits, altres 
els hauran suspès i alguns l’hauran po-
sat a aquesta hora esperant que el rival 
no es presenti per guanyar els punts 
sense guanyar.

L’audiència a Catalunya i a la resta 
d’Espanya serà molt gran, però encara 
podria ser més gran si el partit es ju-
gués a les 22 hores o diumenge a les 
19 hores, però bé ens tocarà veure’l 
després de la migdiada de dissabte per-
què milers de xinesos i qatarians puguin 
veure Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo 
i companyia. Però bé, avui dia el que 
mana per sobre l’esport, la passió i el 
futbol són els interessos econòmics, i 
ara per ara els xinesos i Qatar són els 
que més cèntims tenen.   

Arriba el gran “clàssic” de la Xina
    Madrid i Barça s’enfronten aquest dissabte a les 18 hores

OPINIÓ

TELÈFON  93.790.70.98 
FAX  93.755.41.06

EDITA  EL TOT MATARÓ, S.L.

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

 PERSONATGE  FET DESTACAT   

CASA

HOQUEI
OK LLIGA.  MIS IBERICA CH MATARÓ - MORITZ 

VENDRELL. Dissabte a les 20:30 hores al 
Pavelló Jaume Parera.

T.TAULA
SUPERDIVISIÓ MASCULINA. CN MATARÓ 

- BURGOS.  Diumenge a les 11 hores al 
CN Mataró.

BÀSQUET
COPA CATALUNYA FEMENINA . PLATGES 

MATARÓ - DRAFT GRAMENET. Diumenge a les 
16:30 hores al Palau Josep Mora.

FUTBOL
SEGONA CATALANA. CE MATARÓ - PREMIÀ 

ESPORTIU. Diumenge a les 18 hores al 
Camp del Centenari.

BÀSQUET
COPA CATALUNYA MASCULINA. PLATGES MATARÓ 

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

CASA

WATERPOLO
DIVISIÓ D’HONOR MASCULINA. MEDITERRANI - 

CN MATARÓ QUADIS. Dissabte a les 12 hores a 
Sants.

WATERPOLO
DIVISIÓ D’HONOR FEMENINA.  MOSCARDÓ - CN 

MATARÓ LA SIRENA. Dissabte a les 16 hores a 
Madrid.

HANDBOL
1A ESTATAL.  ADRIANENC - JOVENTUT MATA-

RÓ. Dissabte a les 16 hores al Pavelló de la 
Verneda.
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6A JORNADA (18 OCTUBRE)
UD CIRERA - CE MATARO . 1-2
S.J. Montcada - Carmelo . . . . 2-2
Lloreda - Canyelles . . . . . . . . . 6-0
Equipo Ja - Catalònia . . . . . . . 3-3
Ripollet - Sarrià . . . . . . . . . . . . . 2-2
Llefi à - D.Batlló . . . . . . . . . . . . . 3-1
Singuerlín - Ol.Can Fatjó . . . . 2-0
SANT POL - Catalana . . . . . . 2-0
PREMIÀ MAR - Guineueta . . 0-0
CLASSIFICACIÓ. Ripollet 16; CE 

MATARÓ i Llefi à 14; PREMIA, 
Guineueta, Sant Pol i Singuerlín 
13; Lloreda 12; Can Fatjó 11; 
SJ Montcada, 10; CIRERA 8;  
Sarrià, Equipo Ja  7; Canyelles 6, 
Catalònia 5; Carmelo 3; Dinàmic 
Batlló 2, Catalana, 1.

8A JORNADA (26 OCTUBRE)
CE MATARÓ - PREMIA M. (18 h)
Carmelo - UD CIRERA (12 h)

Un altre gran derbi
El diumenge, després de la pre-
sentació de tots els equips del 
CE Mataró, hi ha un altre derbi,  
al Municipal del Centenari, amb 
la visita del Premià de Mar. 
Les dues darreres temporades 
el Premià ha puntuat (0-0 la 
passada i 0-2 l’anterior). I dels 
14 partits jugats al camp del 
Mataró el balanç és de 7 vic-
tòries visitants, 5 empats i no-
més 2 victòries locals, la darrera 
la temporada 78-79 per 3-0.
El Cirera, per la seva part, visita el 
camp del Carmelo on la tempo-
rada passada va empatar a 2.  

Va ser un bon derbi Va ser un bon derbi 

UD CIRERA.  Carrión, Isaac Ramos, Óscar Castillo 
(Jesús Maldonado 71’), Miguel Fernàndez, Rafa 
Auñón, Albertito Sànchez, Remo, Albert Rubio 
(Cristian Romero 87’), Angel Vega (Edu Núñez 57’), 
Aleix Tarrés “Peque” (Demba Traoré 66’), Ibu Baldeh.

CE MATARO EF.  Pol Andiñach, Lluís, Koke (Antonio 
Pérez 65’), Hèctor Urbano, Willy, Parri, Fiti, Baba 
(Dídac 65’), Cristian (Sergio Sànchez 89’), Bustos, 
Marc Aranyó.

GOLS. 3’ BUSTOS (0-1); 8’ ALEIX TARRÉS ‘PEQUE’ 
(1-1); 87’ BUSTOS de penal (1-2).

El CE Mataró va aconseguir tres punts molt 
valuosos en el derbi jugat a Cirera, gràcies a un 
gol de penal polèmic quan faltaven tres minuts 
pel fi nal, després d’un partit molt entretingut i 
jugat amb total correcció, i que al fi nal, per les 
ocasions que van tenir els dos equips, podríem 
dir que va ser força just, perquè, si bé a la pri-
mera part el Cirera va ser una mica més incisiu, 
a la segona part va desaparèixer completament i 
el seu rival el va dominar clarament.

El partit va començar de forma vibrant i en 
vuit minuts ja havien pujat dos gols al marcador, 
el primer quan Bustos va rematar un xut de 

SEGONA CATALANA

FUTBOL    
SEGONA CATALANA

CRÒNICA REDACCIO

L’equip groc-i-negre va merèixer una 
victòria que li va arribar gràcies a un 
penal polémic al tram fi nal 

Marc Aranyó que havia anat al pal, i després 
quan Peque va engaltar un col·locat xut que 
va entrar per tot l’escaire.

Després es va viure una primera part molt 
intensa, potser amb més de domini i ocasions 
per part local, sobretot en dues rematades 
d’Albertito, una salvada per la defensa i l’altra 
que va sortir fora per poc, després d’una xilena 
espectacular, i un altra de cap de Miguel Fer-
nàndez aturada per Pol. Però a l’altre costat 
també n’hi va haver de clares, quan Aranyó 
va estar a punt de robar una pilota a Carrion 
dintre de l’àrea petita, i sobretot quan el mateix 
Carrión va salvar sota pals una rematada a boca 
de canó de Bustos.

Després, a la segona part, va canviar tot, 
i el Mataró va dominar la situació i totes les 
ocasions van ser seves, sense que el Cirera 
arribés a crear cap oportunitat clara, mentre 
que a l’altre costat Koke i Urbano per dues 
vegades van estar a prop del gol. I quan falta-
ven cinc minuts va arribar la jugada decisiva, 
quan en una magnífi ca internada de Lluís el 
porter local va sortit a tallar i va tirar per terra 
el lateral visitant, i, segons el col·legiat, fent-
li penal. Els locals van reclamar que el porter 
havia atrapat la pilota, però no va servir de res, 
i Bustos, en dos intents, perquè el col·legiat 
el va fer repetir, va marcar el gol de la victòria 
del seu equip, ja que fi ns al fi nal poca cosa 
més va passar.  

El Mataró puja 
al segon lloc

UD      
CIRERA

CE      
MATARÓ1 2

FUTBOL    
LLIGA NACIONAL

Manlleu - CE MATARO . . . . 1-1
El Mataró amb aquest punt i els 
tres aconseguits per alineació 
indeguda del Prat, surt de la 
darrera posició.
Altres resultats
Pref. juvenil: CEM B - Mas-
nou 1-1.  Cadet (Div.Honor): 
CEM - Jabac Terrassa 2-1. 
O c u p e n  l a  9 a  p o s i c i ó .
Infan til (Pref.): CEM - Girona B 
2-1. Es mantenen a dalt de tot 
de la taula classifi catòria.  

ÀLEX GOMÀ

ÀLEX GOMÀ
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3A JORNADA 18 OCTUBRE

CN MATARÓ-Barceloneta . 3-14
Sabadell - Concepción . . . . 15-4
Terrassa - CN Barcelona . . . .8-8
Canoe - Navarra . . . . . . . . . . . .9-6
Sant Andreu - Catalunya . . . .8-8
Poblenou - Mediterrani . . . . . .7-8
CLASSIFICACIÓ. Canoe 9; Te-

rrassa 7; Mediterrani, Sabadell, 
Barceloneta  6, CN Barcelona, 
Catalunya, Sant Andreu 4; CN 
MATARÓ i Navarra 3; Poblenou 
i Concepción 0.

4A JORNADA 25 OCTUBRE

Mediterrani - CN MATARÓ
Partit difícil a Sants
E l  Quad is  ha  d ’ in tent ar 
reacc ionar  en  una  p i s -
cina molt complicada com 
és la del “Medi” a Sants.
L’any passat es va guanyar per 
10-11 i fa dues es va perdre 
per 8-7, un parell de resultats 
que indiquen la igualtat entre 
aquests dos equips.  

1A JORNADA AJORNAT

Sabadell - CN MATARÓ . . . .12-9
2A JORNADA 25 OCTUBRE

Sabadell - Dos Hermanas . .20-4
Concepción - Mediterrani  . .4-20
Rubí - Terrassa . . . . . . . . . . . . . 9-5
Moscardó - Sant Andreu . . . . 9-9
CN MATARÓ - Zaragoza . . .23-5

CLASSIFICACIÓ. CN Sabadell, 
Mediterrani 6; Sant Andreu i 
Moscardó 4; CNM LA SIRENA, 
Terrassa, Rubí 3, Concepción, 
Dos Hermanas, Zaragoza 0.

3A JORNADA 25 OCTUBRE

Moscardó - CNM LA SIRENA
A continuar guanyant
Costarà, però s’ha de guanyar 
a Madrid, però atenció, perquè 
vénen d’empatar davant el Sant 
Andreu.  
ALTRES RESULTATS
El juvenil femení va guanyar a 
l’Hospitalet per 6-17.  

Poc a fer davant el campióPoc a fer davant el campió

Inicien la lliga amb dos bons partits 

CN MATARÓ QUADIS.  Michal Diakonow, Víctor Roqué, 
Àlex Codina, Marc Corbalán, Víctor Fernàndez, Edu 
Minguez, Pol Barbena (1), Pau Bach, Mehdi Marzouki, 
Pere Estrany (2, 1 dep.), Pau Schnizler, Magí Salvà, 
Joan Muñoz (ps).

BARCELONETA.  Linares, Sziranyi (1), Felipe Perro-
ne, Oneto, Español (5, 2 de p.), Minguell, Roca (2), 
Echenique, Ubovic (3), Fran Fernàndez (1), Lalo 
López-Escribano (1), Tahull (1), Fandos.

PARCIALS. 1-2, 0-3, 1-6, 1-3.

El rival de torn, ni més ni menys que el campió 
d’Europa, no semblava el més indicat perquè el 
Quadis pogués reaccionar després de la derrota 
per 2-4 de la setmana anterior davant el Canoe, 
i en efecte l’equip barceloní no va deixar ni una 

CN MATARÓ LA SIRENA.  Amy Carlson, Arianna 
Gragnolati (3), Ona Meseguer (1); Alysa Turza (1), 
Alba Bonamusa, Clara Cambray (1), Ciara Gibson 
(1), Marta Bach, Zoila Quesada i Laura López (2).

PARCIALS’. 2-1, 4-2, 3-3, 3-3.

L’equip del CNM La Sirena va caure a la piscina 
del CN Sabadell, campió d’Europa, en el debut a 
la Divisió d’Honor Estatal amb un marcador molt 
digne de 12-9, molt diferent del que s’havia 
registrat a la Supercopa no fa massa dies i que 
va ser de 14-3. 

L’aparició en escena de la italiana Gragnolati, 
resolutiva en atac, i de Marta Bach, que va fer 
millorar l’aspecte defensiu, van igualar molt el 
partit, que l’equip sabadellenc va dominar, però 
sense poder exhibir-se, i passant per algun mo-
ment complicat quan les noies de Florin Bonca 
es van posar amb un 9-7 dins el darrer quart.  

DIVISIÓ D’HONOR MASCULINA

DIVISIÓ D’HONOR FEMENINA

WATERPOLO    
DIVISIÓ HONOR MASC

WATERPOLO    
DIVISIÓ HONOR FEM.

CRÒNICA

CRÒNICA

REDACCIÓ

REDACCIÓ

A.A

El Canoe líder en 
solitari

Tres equips 
arriben a vint gols 

CN MATARÓ 
QUADIS

ATLÈTIC 
BARCELONETA3 14

CN     
SABADELL

CN MATARO   
LA SIRENA  12 9

CN MATARÓ LA SIRENA.  Amy Carlson, Arianna 
Gragnolati (6), Ona Meseguer (3), Júlia Nieto, Alyssa 
Turza (4), Alba Bonamusa (3), Clara Cambray (3), 
Marta Bach (1), Ciara Gibson (1), Zoila Quesada (1), 
Aina Bonamusa, Laura López (1), Jennifer Lorente.

PARCIALS’. 7-1, 6-1, 6-2, 4-1.

L’equip del CNM La Sirena no va trobar cap 
mena d’obstacle per golejar a plaer l’equip del 
WP Zaragoza, que ja se sabia inferior i que, 
a més, va venir amb dues baixes importants.

Un 4-0 de sortida va deixar clar que l’equip 
local no volia sorpreses i després no es va relaxar 
i, a part de les noves incorporacions Gragnolati 
i Turza, que van ser les màximes golejadores, 
les jugadores joves van tenir un paper destacat, 
i Alba Bonamusa i Clara Cambray van aportar 
3 gols cadascuna, per acabar apropant l’equip 
a la seva màxima anotació en lliga que és de 
27 gols.  

CRÒNICA REDACCIÓ

CN MATARO 
LA SIRENA

WP   
ZARAGOZA23 5

mica de marge per a la sorpresa.
Des de l’inici del partit els àrbitres van po-

sar el llistó molt baix i al primer minut tots dos 
equips ja havien tingut jugada d’home de més, 
que havien aprofi tat. Després, durant tot el 
primer quart es van anar repartint exclusions, 
fi ns a 8, sense encert atacant, però un gol en 
una contra de Fran Fernàndez, després que 
els col·legiats es mengessin una clara falta a 
Estrany, va servir per desnivellar el marcador.

Al segon quart i bona part del tercer la 
defensa visitant va pressionar moltíssim, i el 
Quadis ni podia xutar còmodament, ni podia 
fi car boles al boia, i va estar molts minuts 
sense marcar, mentre el Barceloneta anava 
fent pujar gols al marcador, davant la deses-
peració i la impotència de l’equip local, que 
es va anar enfonsant veient l’exhibició del 
campió d’Europa.   

DIVISIÓ D’HONOR FEMENINA
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El dissabte a la tarda a les instal·lacions 
del complex Joan Serra, l’equip femení 
de tennis taula del CN Mataró Quadis va 
haver de patir de valent per aconseguir 
fer-se amb la victòria en el derbi mares-
menc davant el Calella, un equip que, 
igual que el mataroní, havia aconseguit 
dos triomfs a les dues primeres jornades 
de lliga. 

Amb aquesta victòria, l’equip mataroní 
es queda a dalt de la taula igualat amb 
Cartagena i Balaguer, amb tres triomfs i 
cap derrota.

CN MATARÓ - CALELLA 4-3
Gàlia Dvorak - Gabriela Feher 1-3
Paula Bueno - Sofi a-Xuan Zhang 1-3
Svelana Bakhtina - Nora Escartín 3-0
Dvorak/Bakhtina - Feher/Escartín 2-3
Gàlia Dvorak - Sofi a-Xuan Zhang 3-2
Svetlana Bakhtina - Gabriela Feher 3-0
Paual Bueno - Nora Escartín 3-1

Triomf amb remuntada inclosa
El matx va començar amb derrota de Gàlia 
Dvorak davant la sèrbia Gabriela Feher i 
després la xinesa visitant va superar Paula 
Bueno. Svetlana Bakhtina, ex-jugadora 
calellenca, va reduir diferències, però el 
doble visitant va col·locar un inquietant 
1-3 al marcador que només es podia 
remuntar guanyant els tres partits indivi-
duals que quedaven, i així va ser. Gàlia 
Dvorak va guanyar Sofia-Xuan Zhang, 
Bakhtina a Gabriela Feher i fi nalment, 
en un matx entre joves promeses del 
tennis taula estatal, Paula Bueno del CN 
Mataró va superar Nora Escartín, que al 
recent campionat d’Europa havia format 

Paula Bueno va aconseguir 
el darrer punt que va donar la 
victòria

part, junt amb Gàlia Dvorak, de l’equip 
estatal absolut.

CLASSIFICACIÓ. Cartagena, CN MATARÓ, 
Balaguer 6; Calella, Priego, Arteal 4; Irún, 
Linares 2; Falcons Sabadell, Vic, Avilés, 
Ciudad de Granada 0. 

L’equip masculí juga a casa
Aquest dissabte l’equip femení juga a Li-
nares davant un equip que fi ns ara només 
ha sumat una victòria, i que a priori no 
hauria de donar massa complicacions al 
Quadis. Mentre que l’equip masculí, que 
havia descansat la setmana passada, juga 
a casa el diumenge a les 11 hores davant 
el Burgos, buscant el primer triomf.   

El CN Mataró Quadis 
guanya el derbi davant 
el Calella

TENNIS TAULA
SUPERDIVISIÓ REDACCIÓ

FOTONOTÍCIA: Foto de la presentació ofi cial dels esportistes i equips de les cinc seccions 
d’esport federat del CN Mataró.
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5A JORNADA 19 OCTUBRE

Ceset - Granollers . . . . . . . .70-44
Castellar - PLATGES. . . . . . 74-76
MASNOU - Vic . . . . . . . . . . .76-67
BOET - Sabadell  . . . . . . . . .76-67
S. Cugat-ARGENTONA . . .63-71
Artés - Cerdanyola . . . . . . . 91-81
Manresa - Onyar . . . . . . . . . 83-82
Mollet - Barberà . . . . . . . . . 82-88

CLASSIFICACIÓ. Barberà 10; 
MASNOU, Mollet, Ceset i Sant 
Cugat 9; BOET MATARÓ, AR-
GETONA i Artés 8; Onyar, Salle 
Manresa i PLATGES MATARÓ 
7; Vic, Castellar, Cerdanyola i 
Granollers 6; Natació Sabadell 5.

6A JORNADA 26 OCTUBRE

PLATGES - MASNOU
Barberà - BOET

El Platges de Mataró buscarà la 
primera victòria al Palau Josep 
Mora, diumenge a les 18:30 
hores, davant El Masnou, el 
segon classifi cat, que fi ns ara 
només ha cedit una derrota. El 
Boet juga també diumenge i a 
la mateixa hora a la pista del 
Barberà, el líder de la categoria, 
que fi ns ara ha guanyat tots els 
partits que ha disputat.  

5A JORNADA 19 OCTUBRE

Lima Horta - PLATGES . . 69-47
Gramenet - Lleida . . . . . . . 58-38
Cerdanyola - Sese . . . . . . . 46-50
Barna - ARENYS . . . . . . . . .67-55
Reus - Reus Deportiu . . . . .71-34

CLASSIFICACIÓ. Gramenet 10; 
Cerdanyola i Lima Horta 9; Grup 
Barna i Sese 8; PLATGES MA-
TARÓ i Reus Ploms 7; ARENYS i 
Lleida 6; Reus Deportiu 5.

5A JORNADA 26 OCTUBRE

PLATGES - Gramenet
ARENYS - Reus Ploms

Diumenge a les 16:30 hores el 
Platges de Mataró rep la visita 
del Draft Gramenet, líder i únic 
equip invicte de la categoria.  

Segon triomf del Platges

BOET. Carles Canals (15), Marc Forcada (9), Marc 
Hermoso (11), Sergi Homs (8), Joan Navarro (8) 
cinc inicial; Marc Arnau (3), Jordi Belzunces, Marc 
Rubio (16), Quim Franch (2), Albert Llanos (2), Joan 
Carceller (2).

Nova victòria a casa de l‘Auto Net&Oil Boet 
Mataró que dissabte passat va superar al Pavelló 
Eusebi Millan 76-67 el Natació Sabadell. Els 
mataronins han guanyat els tres partits que han 
jugat a casa i ara mateix són el millor equip local 
de la categoria.

Tot i que l’equip entrenat per Albert Peña 
rebia un equip que encara no coneix la victòria, 
el conjunt taronja va haver de treballar de valent 
per emportar-se el triomf davant un Sabadell 
que no es va rendir mai. Carles Canals amb 
15 punts i 3 assistències va ser el jugador 
més destacat de l’Auto Net&Oil Boet Mataró.
Després de cinc partits els mataronins porten 

COPA CATALUNYA FEMENINA

BÀSQUET    COPA CAT.

COPA CATALUNYA FEM

Tercer partit com a local i tercera 
victòria de l’Auto Net&Oil que a fora 
encara no ha guanyat

tres victòries i dues derrotes i són sisens a la 
classifi cació. L’assignatura pendent del Boet 
continua sent guanyar fora, ja que fi ns ara 
els mataronins han perdut els dos partits que 
han jugat a fora. Aquesta setmana intentaran 
aconseguir el primer triomf com a visitant a la 
pista del Barberà, líder de la categoria i únic 
equip del campionat que ha guanyat tots els 
seus partits.   

PLATGES. Nacho Ariño (27), David Romero (17), 
Ibe Oji (1), Rafa Prats (8), Marc Coll (7) cinc inicial; 
Conrad Varela (5), Jordi Serra (2), Ferran Tardio, 
Sergi Ventura (3), Pau Cuixart (6).

El masculí del Platges de Mataró va aconseguir 
la segona victòria de la temporada a la pista 
del Castellar 74-76. Després d’un partit molt 
igualat que va necessitar dues pròrrogues per 
conèixer el guanyador, el conjunt groc es va 
emportar la victòria gràcies al bon treball de-
fensiu. Amb aquest triomf el conjunt mataroní 
agafa una mica d’oxigen i abandona la zona 
baixa de la taula.

Després de cinc jornades de lliga els mata-
ronins tenen un balanç de dues victòries i tres 
derrotes. Aquesta setmana l’equip intentarà 
sumar la primera victòria de la temporada al 
Palau Josep Mora, on fi ns ara ha perdut tots 
els partits, davant El Masnou.  

El Barberà líder 
en solitari

 El Platges sisè

El conjunt mataroní guanya 
després de dues pròrrogues

AUTO NET&OIL 
BOET

NATACIÓ   
SABADELL76 67

COPA CATALUNYA MASCULINA

Tercera derrota seguida

PLATGES. Helena Esteve (3), Janita Badon (5), Ma-
dison (6), Teresa Gómez (9), Laia Rubio (7), Bruna 
Vila, Núria Talavera, Carolina del Santo (4), Rovira, 
Sandra López, C. López (2), Kolsor (5).

MARCADOR. 17-8, 32-23, 50-29, 69-47.

Tercera derrota consecutiva del femení del Plat-
ges de Mataró que va caure derrotat clarament 
69-47 a la pista del tercer classifi cat. Després 
d’un inici esperançador de temporada amb 
dues victòries contundents, les mataronines 
han patit tres derrotes seguides i han baixat 
fi ns a la sisena posició. Les mataronines van 
tornar a estar molt erràtiques en el tir i al fi nal 
del primer quart ja perdien 17-8. En el segon 
període l’equip va millorar i es va anivellar el 
matx, però en el tercer quart el Platges només 
va anotar 6 punts i les barcelonines ho van 
aprofi tar per encarrilar la victòria (50-29). El 
quart període va ser de tràmit.  

El femení del Platges cau a la 
pista del tercer classifi cat

LIMA     
HORTA

PLATGES 
MATARÓ69 47

El Boet Mataró a 
casa no falla

BÀSQUET
COPA CATALUNYA REDACCIÓ

CB     
CASTELLAR

PLATGES 
MATARÓ74 76
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Vota la millor tapa i 
guanya uN àpat per a Dues 
persONes eN uN restauraNt 

amb estrella micheliN

CAN XAVI2
c. de santa teresa, 41 
De 8 a 17 h.

Fideuada
Fideuada casolana.

BAR EL CASAL / IRIS1
c. de bonaire, 25 baixos
De dilluns a divendres de 18 a 23 h. Dissabte i diumenge de 18 a 01 h.

Especial
barqueta d’albergínia, 
pebrot, ceba, formatge 
i anxova.

DEHESA SANTA MARIA4
c. de sant Josep, 42 · Dilluns, dimarts, dijous, divendres i dissabte 
de 8 a 24 h. Dimecres de 8 a 22 h. Diumenge de 9 a 15 h.

Xoricets de l’infern 
amb brie
llesca de pa torrat 
amb un xoricet de 
l’infern i formatge brie 
fos. 2 unitats.

CASA PEPE3
av. de puig i cadafalch, 18
De 9 a 24 h.

Caçó a la cordovesa
llesca de pa amb 
tomàquet, caçó adobat 
i pebrot de padró.

EL MONTADITODESIG 65
c. de la rambla, 24 · De dilluns a divendres de 7.30 a 24 h. 
Dissabte i diumenge de 8.30 a 24 h.

av. del maresme, 341 
De 7 a 24 h. Divendres i dissabte de 7 a 01 h. Dilluns festiu.

Torreta de secret 
amb poma 
i delícies de xocolata
petites tires de carn 
de secret sobre una 
fina capa de verdures 
cruixents, amb un toc 
de puré de poma agra 
i dos tipus de xocolata.

Broqueta moruna
carn adobada servida 
en un bol amb llesques 
de pa.

EL RACÓ DEL JABUGOEL PETIT RACÓ 87
c. de la rambla, 20, baixos 
De 12 a 24 h.

c. de barcelona, 59 
De 7.30 a 22 h. Divendres i dissabte fins a les 24 h.

Grillé de verdures 
i filet a les fines 
herbes
Filet de porc a les fines 
herbes provençals 
acompanyat de verdures 
a la brasa.

Tapa Can Joan
barqueta d’albergínia 
amb nous, formatge 
fresc i salsa de tomàquet.

Demana la teva papereta de votació.

LA MARINETA10
c. de cuba, 76 · De dimarts a dissabte de 18.30 a 19.30 h. passada 
aquesta hora, la tapa només se servirà en les reserves fetes al restaurant.

Crème brûlée de foie
Un pot de confitura 
amb crema de foie 
i cosetes per sobre, 
acompanyat de 
torradetes i un tub 
semblant al de la cola 
ple de crema de cervesa.

FRANKFURT LA PLAÇA9
plaça de cuba, 40 
De dilluns a dissabte de 8.30 a 24 h. Diumenge de 19 a 24 h.

Malaguenya
pa, ceba caramel·litzada, 
malaguenya i formatge.

LA REFORMALA MORERA 1211
camí ral, 142 
De dilluns a divendres de 7 a 21.30 h. Dissabte i diumenge de 7 a 15 h.

av. del maresme, 507-509 
De 9 a 16 h.

Patata farcida
patata farcida de carn 
i xampinyons gratinada.

Tripa de vedella 
amb cigrons
platet de tripa de 
vedella, cigrons, pernil 
ibèric i botifarró.

MIL 848LA SELVA CAFÈ / LA PEIXATERIA 1413
c. de pujol, 8
De 8.30 a 24 h.

c. de barcelona, 50
De 9 a 23 h.

Ditets de botifarra 
farcida del Mil848
Degustació de botifarretes 
variades (foie amb ceba 
confitada, formatge 
de cabra amb melmelada 
de tomàquet, pernil 
iberic, sobrassada i 
botifarró).

L’aperitiu
gelatina de cervesa 
i bomba d’escopinyes 
amb salsa espinaler.

PECATS 9 2116
c. Nou, 21 · De dilluns a dijous de 9 a 15.30 h i de 17 a 21.30 h. 
Divendres i dissabte de 9 a 15.30 i de 17 a 23 h.

Broqueta de botifarra 
d’ibèric amb ceba 
caramel·litzada i brie
sobre una llesca torrada 
de xapata s’hi posa una 
minibutifarra farcida 
de pernil ibèric i ceba 
caramel·litzada, cuita 
amb vi blanc, i, a sobre, 
brie calent.

MUNDIAL15
camí ral, 548
De 8 a 24 h.

Joputa
Ous de guatlla, pebrot 
de morro de bou 
escalivat i salsa picant.

SP9RT HOUSEPINTXAO 1817
c. de llauder, 138 · De dilluns a dijous de 8 a 23.30 h. 
Divendres de 8 a 3 h. Dissabte de 10 a 3 h. Diumenge de 18 a 24 h.

camí ral, 546 
De 12.30 a 00.30 h.

Miniburguer azteca
pa de miniburguer 
amb hamburguesa 
de pollastre amb ceba 
caramel·litazada, pebrot 
verd i salsa mexicana.

Barqueta de filet 
Barqueta de filet 
de porc amb sèsam 
i maionesa Dijon.
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Vota la millor tapa i 
guanya uN àpat per a Dues 
persONes eN uN restauraNt 

amb estrella micheliN

CAN XAVI2
c. de santa teresa, 41 
De 8 a 17 h.

Fideuada
Fideuada casolana.

BAR EL CASAL / IRIS1
c. de bonaire, 25 baixos
De dilluns a divendres de 18 a 23 h. Dissabte i diumenge de 18 a 01 h.

Especial
barqueta d’albergínia, 
pebrot, ceba, formatge 
i anxova.

DEHESA SANTA MARIA4
c. de sant Josep, 42 · Dilluns, dimarts, dijous, divendres i dissabte 
de 8 a 24 h. Dimecres de 8 a 22 h. Diumenge de 9 a 15 h.

Xoricets de l’infern 
amb brie
llesca de pa torrat 
amb un xoricet de 
l’infern i formatge brie 
fos. 2 unitats.

CASA PEPE3
av. de puig i cadafalch, 18
De 9 a 24 h.

Caçó a la cordovesa
llesca de pa amb 
tomàquet, caçó adobat 
i pebrot de padró.

EL MONTADITODESIG 65
c. de la rambla, 24 · De dilluns a divendres de 7.30 a 24 h. 
Dissabte i diumenge de 8.30 a 24 h.

av. del maresme, 341 
De 7 a 24 h. Divendres i dissabte de 7 a 01 h. Dilluns festiu.

Torreta de secret 
amb poma 
i delícies de xocolata
petites tires de carn 
de secret sobre una 
fina capa de verdures 
cruixents, amb un toc 
de puré de poma agra 
i dos tipus de xocolata.

Broqueta moruna
carn adobada servida 
en un bol amb llesques 
de pa.

EL RACÓ DEL JABUGOEL PETIT RACÓ 87
c. de la rambla, 20, baixos 
De 12 a 24 h.

c. de barcelona, 59 
De 7.30 a 22 h. Divendres i dissabte fins a les 24 h.

Grillé de verdures 
i filet a les fines 
herbes
Filet de porc a les fines 
herbes provençals 
acompanyat de verdures 
a la brasa.

Tapa Can Joan
barqueta d’albergínia 
amb nous, formatge 
fresc i salsa de tomàquet.

Demana la teva papereta de votació.

LA MARINETA10
c. de cuba, 76 · De dimarts a dissabte de 18.30 a 19.30 h. passada 
aquesta hora, la tapa només se servirà en les reserves fetes al restaurant.

Crème brûlée de foie
Un pot de confitura 
amb crema de foie 
i cosetes per sobre, 
acompanyat de 
torradetes i un tub 
semblant al de la cola 
ple de crema de cervesa.

FRANKFURT LA PLAÇA9
plaça de cuba, 40 
De dilluns a dissabte de 8.30 a 24 h. Diumenge de 19 a 24 h.

Malaguenya
pa, ceba caramel·litzada, 
malaguenya i formatge.

LA REFORMALA MORERA 1211
camí ral, 142 
De dilluns a divendres de 7 a 21.30 h. Dissabte i diumenge de 7 a 15 h.

av. del maresme, 507-509 
De 9 a 16 h.

Patata farcida
patata farcida de carn 
i xampinyons gratinada.

Tripa de vedella 
amb cigrons
platet de tripa de 
vedella, cigrons, pernil 
ibèric i botifarró.

MIL 848LA SELVA CAFÈ / LA PEIXATERIA 1413
c. de pujol, 8
De 8.30 a 24 h.

c. de barcelona, 50
De 9 a 23 h.

Ditets de botifarra 
farcida del Mil848
Degustació de botifarretes 
variades (foie amb ceba 
confitada, formatge 
de cabra amb melmelada 
de tomàquet, pernil 
iberic, sobrassada i 
botifarró).

L’aperitiu
gelatina de cervesa 
i bomba d’escopinyes 
amb salsa espinaler.

PECATS 9 2116
c. Nou, 21 · De dilluns a dijous de 9 a 15.30 h i de 17 a 21.30 h. 
Divendres i dissabte de 9 a 15.30 i de 17 a 23 h.

Broqueta de botifarra 
d’ibèric amb ceba 
caramel·litzada i brie
sobre una llesca torrada 
de xapata s’hi posa una 
minibutifarra farcida 
de pernil ibèric i ceba 
caramel·litzada, cuita 
amb vi blanc, i, a sobre, 
brie calent.

MUNDIAL15
camí ral, 548
De 8 a 24 h.

Joputa
Ous de guatlla, pebrot 
de morro de bou 
escalivat i salsa picant.

SP9RT HOUSEPINTXAO 1817
c. de llauder, 138 · De dilluns a dijous de 8 a 23.30 h. 
Divendres de 8 a 3 h. Dissabte de 10 a 3 h. Diumenge de 18 a 24 h.

camí ral, 546 
De 12.30 a 00.30 h.

Miniburguer azteca
pa de miniburguer 
amb hamburguesa 
de pollastre amb ceba 
caramel·litazada, pebrot 
verd i salsa mexicana.

Barqueta de filet 
Barqueta de filet 
de porc amb sèsam 
i maionesa Dijon.
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BAR EL CASAL / IRIS
C. de Bonaire, 25 baixos

CAN XAVI
C. de Santa Teresa, 41

CASA PEPE
Av. de Puig i Cadafalch, 18

DEHESA SANTA MARIA
C. de Sant Josep, 42

DESIG
Av. del Maresme, 341

EL MONTADITO
C. de la Rambla, 24

EL PETIT RACÓ
C. de Barcelona, 59

1

2

3

4

5

6

7

EL RACÓ DEL JABUGO
C. de la Rambla, 20 baixos

FRANKFURT LA PLAÇA
Plaça de Cuba, 40

LA MARINETA
C. de Cuba, 76

LA MORERA
Av. del Maresme, 507-509

LA REFORMA
Camí Ral, 142

LA SELVA CAFÈ / 
LA PEIXATERIA
C. de Barcelona, 50

MIL 848
C. de Pujol, 8

8

9

10

11

12

13

14

MUNDIAL
Camí Ral, 548

PECATS 9 21
C. Nou, 21

PINTXAO
Camí Ral, 546

SP9RT HOUSE
C. de Llauder, 138

15

16

17

18

Estrella Damm en recomana el consum responsable. Alc. 5,4º

PARTICIPANTS 2014

MATARÓ
V A  D E  T A P E S
D e l  2 3  D ’ O c t u b r e  a l  2  D e  N O V e m b r e  D e  2 0 1 4

VINE,
I GAUDEIX AMB ELS TEUS AMICS!
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BÀSQUET    COPA CAT.

COPA CATALUNYA FEM

 El Platges sisè

5A JORNADA 18 OCTUBRE

JOV.MATARÓ- S.J.Despí . 30-28
Palautordera-S Martí Adr. 27-39
SE Sesrovires - S.Cugat . . 30-36
Vendrell - S.Quirze . . . . . . . 28-22
Gavà - OAR Gràcia . . . . . . 21-22
Esplugues - Montcada . . . 23-23
Sarrià - Granollers B . . . . . 25-32
Stàdium - Dominicos . . . . . 36-30
CLASSIFICACIÓ. Adrianenc 10:  

Montcada 9; Sant Joan Despí, 
JOVENTUT,  Granollers B, S. 
Cugat 8, OAR Gràcia, Sarrià 
6; Palautordera 4; Esplugues 
3; Gavà, Dominicos Zaragoza, 
Esplugues, Sesrovires, Stàdium 
Casab.,  Vendrell 2, S.Quirze 0.

5A JORNADA 25 OCTUBRE

S. Martí Adr. - JOVENTUT MAT.
Juguen a la pista del líder
El Joventut juga a La Verneda 
(16 h) davant l’equip que s’ha 
quedat en solitari al davant de 
la classifi cació. 

3A JORNADA 18 OCTUBRE

Vilanova C. - Molins . . . . . . 36-20
Granollers At.-Canovelles 39-23
 S.E.Sesrovires - Ascó . . . . . . . sus.
S.Joan Despí - Gràcia B . . 28-23
Gavà - S.Quirze . . . . . . . . . . 37-26
S.Vicenç - Vilamajor . . . . . . 24-31

CLASSIFICACIÓ. Vilamajor, Gra-
nollers B 6; Canovelles, Gavà 
4, S. Quirze, Sesrovires, Ascó, 
Sant Vicenç, Vilanova, SJ Despí  
2;  JH MATARÓ, OAR Gràcia B 
1; Molins 0.

4A JORNADA 25 OCTUBRE

 Ascó -JOVENTUT MAT.
ALTRES RESULTATS
2a Cat. M.: Jov. La Llagosta- 
JHM B 29-24; 3a Cat. Pref.:  
JHM Atlètic - Terrassa B 27-25.
Juvenil (1a Cat.): Esplugues B - 
JHM 24-36; Cadet masc. (Lliga 
Cat.): Les Franqueses - JHM 
36-29; Infantil masc (Lliga Cat.): 
La Roca - JHM 54-15; Cadet 
fem.: La Roca B - JHM 22-19. 

Tallen les ales a un imbatutTallen les ales a un imbatut

JOVENTUT MATARÓ. Oriol Mas i Alberto Ruiz porters, 
Roc Segarra, Marc Martínez, Bernat Muñoz (1), Toni 
Busquets (3), Berenguer Chiva (3), Eric Martínez, 
David Pedragosa (6), Marc Castilla (5), Dani Agui-
lera (5), Guillem Fàbregas (1), Jan Bonamusa (2), 
Àlex Bosch (1).

PARCIALS. 1-2, 5-5, 7-7, 9-9, 11-11, 13-16 descans; 
17-19, 18-21, 22-24, 24-25, 26-25, 30-28.

El Joventut Handbol Mataró, tot i tenir algunes 
llacunes al llarg del matx, va saber posar-hi 
caràcter al tram fi nal i va guanyar, que ja és 
important, sobretot perquè al davant tenia un 
equip que fi ns aquell moment  estava imbatut, 
com era el Sant Joan Despí. I ho va fer en un 
partit molt emocionant, amb moltes alternatives 
i en el qual el Joventut va saber superar en un 

1A ESTATAL MASCULINA

HANDBOL    
1A DIV. ESTATAL MASC.

HANDBOL   
LLIGA CATALANA FEM.

CRÒNICA REDACCIO

fi nal igualat un equip que n’havia guanyat 
tres del mateix estil en les primeres jornades 
del campionat. 

La primera part, com es pot veure en els 
parcials, va ser molt igualada, però l’equip del 
Baix Llobregat va fer un bon fi nal i va marxar 
al descans amb tres gols d’avantatge. 

A la represa, aprofi tant les aturades de Pol Sa-
baté i l’efi càcia de Vilella en atac, l’equip visitant va 
augmentar la diferència fi ns als cinc gols (18-23). 
Un temps mort d’Hèctor del Pino, la millora 
defensiva i les aturades d’Alberto Ruiz, junta-
ment amb les bones accions en atac ràpid, van 
servir per tornar a igualar el marcador i arribar a 
un fi nal ajustat.

En aquest tram fi nal les rotacions que havia 
anat fent el tècnic local van permetre arribar 
millor als darrers minuts, i en ells l’equip local 
va saber jugar millor, tot i les exclusions que va 
patir (4 per 1 dels visitants en els deu darrers 
minuts), i es va poder emportar dos punts molt 
valuosos.  

Ja tenim líder  
en solitari

Queden dos líders

JOVENTUT 
MATARÓ

SANT JOAN 
DESPÍ 30 28

L’equip mataroní va guanyar en un partit 
vibrant remuntant cinc gols

Sara Dorda s’acomiada dels Lluïsos amb bronze

El passat dissabte es va disputar a Saragossa el campionat d’Espanya 
de clubs júnior amb dos atletes del G.A. Lluïsos Mataró convocats 
per l’Agrupació Atlètica Catalunya fruit del conveni de col·laboració 
entre les dues entitats. 

Sara Dorda, en la que era la seva darrera competició amb lli-
cència dels Lluïsos (ja que, amb el canvi de temporada, fi txarà per 
l’Agrupació), va estar brillant com sempre. És encara juvenil, però 
competint a la categoria júnior es va classifi car 2a en 400 m amb 
59”90, essent peça fonamental per ajudar a l’Agrupació a fer-se 
amb el bronze per equips.

També va participar en David Martín que va fer 7’20”75 en 2000 
obstacles acabant en 8è lloc, per col·laborar al 4t lloc per equips 
de l’AA Catalunya.
Bons resultats en curses de fons
El passat diumenge Francesc de Lanuza (VO2) va guanyar la marató 
de muntanya disputada a Premià de Dalt amb un temps de 4h 05’52.

A Girona, a la cursa del carrer Nou, de 10 km., Enrique Luque 
(Ríos Running) fou segon amb 32’23”.  

ATLETISME
NOTÍCIA REDACCIO

L’atleta mataronina competirà a partir d’ara per l’AA Catalunya
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LLÀNTIA. Juan José , Artero, Erik (Delfi n 46’), 
Risquez (Cobo 50’), Ibrahima (Raúl 65’) , Guti, 
Oriol, Montes, Israel, Antoni (Valencia 77’), 
Pulido, D aniel, M olina, Youness                                                                                           

MATARONESA. Pedro, Kiko, Hassan, Navarro, 
Palanco (Ito 90’), Othman (Omar 79’),  Zaka 
(Joel 55’), Carlos, Soufi ane, Said (Aitor 79’), 
Manolo (Simon 20’) y Mosquera. 

Llàntia i Mataronesa van sortir al terreny 
de joc sense amagar les seves cartes, amb 
molta intensitat en el seu joc i sent els 
visitants els que arribaven a la porteria 
rival amb una mica més de perill, dispo-
sant de diverses ocasions per inaugurar 
el marcador. Una Llàntia ordenada i molt 
disciplinada es defensava amb ordre 
i generava perill, sobretot en jugades 
d’estratègia a pilota aturada. D’aquesta 
manera es va arribar al descans amb el 
marcador inicial d’empat a zero.

La segona part va ser idèntica a la 
primera, les ocasions s’alternaven d’àrea 
a àrea, no es donava una pilota per 
perduda, i tots dos generaven perill amb 
les seves armes, els locals amb jugades 

d’estratègia a pilota aturada i la Mataro-
nesa amb el seu habitual joc combinatiu. 
Precisament els visitants van tenir la 
millor ocasió per emportar-se el triomf, 
a les botes d’Ito, però el seu remat el va 
treure un defensor local des de la mateixa 
línia de gol. 

Triomf del Liverpool i derrota del 
Juventus
Per altra banda dir que el Liverpool va 
guanyar a casa 4-1 el Poble Nou de 
Pineda i s’enfi la fi ns a la setena posició, 
mentre que el Juventus va perdre a casa 
1-3 davant el Turó Peira i després de set 
jornades només ha sumat 4 punts.  
 
CLASSIFICACIÓ. Alella i MATARONESA 17; 

Cabrils i Turó Peira 14; LLÀNTIA i Bufalà 13; 
LIVERPOOL, Arenys de Mar, Llavaneres i Ar-
gentona 12; Pineda 11; Cabrera 8; Empenta 
7; Poble NOu 6; JUVENTUS 4; Premià Dalt 
3; Gramenet B i Tiana 1 . 

La Mataronesa continua invicta i 
encapçala, juntament amb l’Alella, 
la Tercera Catalana 

LA   
LLÀNTIA

UD MATA- 
RONESA0 0

Empat sense gols en el 
derbi entre La Llàntia i 
la Mataronesa

FUTBOL
TERCERA CATALANA REDACCIÓ

QUARTA CATALANA
El Molinos va golejar 9-0 el fi lial del Sant 
Pol i ja és segon a només tres punts del 
líder que és el Susannenc. Juvesport i 
Salesians van guanyar els derbis de la 
jornada davant Valldemia i Iluro.   

Jornada 4
JUVESPORT- VALLDEMIA . . . . . . . . . . . . 4-2
MOLINOS - Sant Pol B . . . . . . . . . . . . . . . . 9-0
Canet - Llavaneres B . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2
ATHLETIC - Pla d’en Boet. . . . . . . . . . . . . . 1-6
SALESIANS - ILURO . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-1
Susannenc - Masnou B . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2
Vilassar B - Santvicentí . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2
ROCAFONDA - Arenys B . . . . . . . . . . . . . . 2-7

CLASSIFICACIÓ. Susannenc 13; MOLINOS 
i Arenys de Mar B 10; Vilassar de Dalt B i 
Santvicentí 9; PLA D’EN BOET, ATHLETIC 
MATARÓ, ROCAFONDA i Sant Pol B 7; SA-
LESIANS, Masnou Atlètic B i JUVESPORT 
6; Llavaneres B i ILURO 3 i VALLDEMIA 1.

Gran resultats del 
Patinatge Artístic Mataró 
a la Final Interclubs

PATINATGE
CAMPIONAT BARCELONA REDACCIÓ

Aquest passat cap de setmana es va 
disputar a Cerdanyola del Vallès la Fi-
nal Interclubs de Barcelona on les tres 
patinadores representants del Patinatge 
Artístic Mataró van aconseguir molt bons 
resultats. Júlia Bellavista va acabar pri-
mera en la categoria  Iniciació “C”, Elena 
Lezcano va acabar segona en categoria 
Iniciació “B” i Olga Padilla va ser 6a en 
categoria Debutants.

Amb aquests resultats Júlia Bellavista 
i Elena Lezcano s’han classificat per 
a la Copa Catalana d’Iniciació que es 
disputarà el cap de setmana del 15 i 16 
de novembre a Alcover (Tarragona). 

Recollida solidària del 
gimnàs Siam Gym pel 
Banc d’Aliments 

ARTS MARCIALS
SIAM GYM REDACCIÓ

Aquest dissabte dia 25 d’octubre a les 10 
del matí el gimnàs mataroní Siam Gym 
Mataró (Carrer Llauder, 143 2a Planta) 
organitza un Interclub amateur a les seves 
instal·lacions per a donar a conèixer una 
mica més el Muay Thai i col·laborarà amb 
el Banc dels Aliments fent una recollida 
de tota classe de productes. 

Tots els participants i assistents, per 
només 5 euros i l’aportació d’un quilo 
mínim de menjar podran conèixer de prop 
el Muay Thai, el gimnàs, i entraran en el 
sorteig de material esportiu. Els aliments 
més demanats són Oli, Llet, Galetes i 
conserves de peix.  
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MIS IBÉRICA CH MATARÓ. Jordi Esteve, Èric 
Florenza, Èric Serra, Aniol Mangas i Martí 
Casas (3) cinc inicial;  Marçal Oliana, Marc 
Povedano i Oriol Parera.

MARCADOR. 9’ Ferrer (1-0); 10’ CASAS (1-1); 
18’ Esteller (2-1); 25’ Bargalló (3-1); 26’ Del 
Amor (4-1); 28’ CASAS (4-2); 38’ CASAS de 
penal (4-3); 49’ Del Amor (5-3).

Després d’haver jugat quatre partits en el 
retorn a OK Lliga, el Club Hoquei Mataró 
segueix sense poder sumar els primers 
punts –recordem que d’aquests quatre 
partits tres han estat a pistes complicades 
i l’altre amb el Reus a casa–, ja que a la 
pista del Noia tampoc va poder trencar 
la mala ratxa.

Els locals s’avançaven al minut nou, 
però Martí Casas no va trigar ni un minut 
a igualar de nou el marcador. Al minut 
divuit el Noia tornava a agafar avantatge, i 
amb un gol dels anomenats “psicològics” 
a falta de cinc segons pel descans posava 
al marcador el 3-1 que complicava el par-
tit als visitants. Però a la represa encara 
se’ls va complicar més quan al mig minut 
Del Amor feia el 4-1.  

Tot i això el Mataró no es va rendir, i de 
nou Casas va reduir el desavantatge, i ell 
mateix marcava el seu tercer gol de la nit 
transformant un penal –poc després que 
en desaprofi tés un ell mateix i Povedano 
un altre– a mitja segona meitat, posant 
un 4-3 al marcador que donava opcions al 
seu equip. Però la igualada no va arribar, 
i els locals van sentenciar quan faltava 
poc més d’un minut.  

El CH Mataró segueix 
sense trobar el camí del 
triomf a Sant Sadurní

HOQUEI
OK LLIGA REDACCIÓ

El Noia va imposar galons davant 
un CH Mataró, que tot i això van 
tenir opcions de puntuar

NOIA 
FREIXENET

MIS IBERICA 
CH MATARÓ5 3

Quart partit del Club Hoquei Mataró 
femení a la Copa Esportspenedes.cat 
i tercera derrota consecutiva a la pista 
del Palau de Plegamans, un altre equip 
molt jove. Les locals es van avançar 2-0, 
però abans del descans Ona Castellví va 
poder fer el 2-1.

A la represa els dos equips van tenir 
ocasions clares, però no va ser fi ns que 
faltaven poc menys de tres minuts, que 
Xantal Piqué va fer el gol de l’empat. 

Com va passar la setmana anterior no 
es va poder aguantar aquest empat, ja 
que les locals van anotar un gran gol per 
l’escaire, que suposava el 3-2 defi nitiu. 
En acabar cinquenes de grup, les mata-
ronines s’enfronten el pròxim diumenge a 
les 10h a l’Igualada, a Bigues i Riells.   

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

Nova derrota per la mínima del femení
HOQUEI
COPA ESPORTS PENEDÈS REDACCIÓ
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FUTSAL. Paquito Pares, Carlos Villarin (2), 
Josep Requena (1), Marc Caballeria (2) i Miki 
Rodríguez (1), Musta Ceesay, Cristian Sevilla, 
Cristian Villarin.

Segona derrota consecutiva del Futsal 
Aliança Mataró que va perdre a casa 6-7 
davant el Lloret, en un partit boig que va 
tenir fi ns a tretze gols. Després de cinc 
partits, el conjunt mataroní és setè amb 
set punts.

El Lloret es va avançar en el minut 2’ 
de joc, però tot seguit Caballeria i Reque-
na van capgirar el marcador. Poc va durar 
l’alegria dels mataronins, ja que un minut 
més tard el Lloret empatava el matx. En 
el tram fi nal de la primera part els visi-
tants van aprofi tar tres jugades a pilota 
parada, dues d’elles dos llançaments de 
deu metres, per fer tres gols i marxar al 
descans guanyant 2-5.

A la represa la reacció mataronina 
no es va fer esperar i Carlos Villarin, 
amb dos gols, va posar el 4-5. El Lloret 
va contestar fent el 4-6, però primer 
Caballeria i després Miki van marcar pel 
conjunt mataroní i van posar l’empat a 
6. Quan faltaven dos minuts i mig pel 
fi nal, el Lloret va aprofi tar una acció a 
pilota aturada per fer el defi nitiu 6 a 7. 
A la darrera acció del partit els locals 
van reclamar un penal per unes mans 
a dins de l’àrea d’un jugador del Lloret, 
però l’àrbitre no ho va veure així i no va 
assenyalar la pena màxima.

Aquesta setmana el conjunt mataroní 
té una sortida complicada a Parets    

CLASSIFICACIÓ. Cerdanyola 15; Barceloneta 
13; Lloret i Ràpid Santa Coloma 10; Vilassar 
de Mar i Pineda 8; Futsal Aliança Mataró i 
Montsant 7; Sant Joan de Vilassar 6; Parets 
5; Arenys de Munt, Manlleu i Lliçà d’Amunt 
4; Sagarra 3; Ripollet B 1; Racing Pineda 0.

Sisè partit de lliga i sisena victòria del 
juvenil A del Futsal Aliança Mataró que 
aquesta setmana va guanyar 3 a 9 a la 
pista del Martorell. 

Els mataronins, amb 18 punts, encap-
çalen la classifi cació empatats amb el FC 
Barcelona que és l’altre equip que fi ns ara 
ho ha guanyat tot.

Aquesta setmana el conjunt mataroní 
entrenat per David Rivera rep la visita del 
Sícoris de Lleida, cuer de la categoria. A 
priori els vermells haurien de guanyar fà-
cil i arribar invictes al partit de la setmana 
que ve que els enfrontarà al FC Barcelona 
a la Ciutat Esportiva Joan Gamper.   

CLASSIFICACIÓ. Futsal Aliança Mataró i FC 
Barcelona 18; La Unión Santa Coloma 16; 
Marfi l Santa Coloma 15; Palma Mallorca 12; 
Montcada 9; Les Corts, Natació Sabadell, 
Alcoletge Lleida, Salou i Manresa 7; Martorell 
5; Jesús Maria 4; Bosco Rocafort 3; Cet 10 
i Sícoris Lleida 1.

El Futsal Aliança Mataró perd a casa 
davant el Lloret un partit boig

FUTBOL SALA
TERCERA DIVISIÓ REDACCIÓ

El juvenil del Futsal 
Aliança Mataró manté el 
seu pols amb el Barça

FUTBOL SALA
JUVENIL NACIONAL REDACCIÓ

FUTSAL 
ALIANÇA

FS           
LLORET6 7

Cinc medalles del gimnàs Hwarang Mataró 
al Campionat de Catalunya de Pumse

TAEKWONDO
CAMPIONAT DE CATALUNYA REDACCIÓ

Aquest passat cap de setmana es va 
disputar a Barcelona el Campionat de Ca-
talunya infantil de Pumse de taekwondo. 
Aquí hi van participar, aconseguint molts 
bons resultats, els alumnes del gimnàs 
mataroní  Hwarang Mataró.

Iris Vilardaga a la categoria Aleví 
femení Grup 04 va obtenir la medalla 
d’Or, Maria Correro a la categoria Infantil 
femení la medalla de plata,  Gerard López 
a la categoria Infantil masculí la medalla 

de plata, Isaac Megias a la categoria 
Benjamí masculí la medalla de plata, 
Paula Prat a la categoria Cadet femení 
la medalla de bronze, Sergio Mancha a 
la categoria Aleví masculí va acabar 5è, 
Paula Erenas a la categoria Aleví femení 
va ser 8a, la mateixa posició que va 
aconseguir Emma Torrente a la categoria 
Aleví femení grup 02.

Ara el gimnàs mataroní competirà a 
l’estatal que se celebrarà a Benicàssim.   

Derrota del Club Volei 
Mataró a la pista de 
l’Olot

VOLEI
PRIMERA CATALANA REDACCIÓ

El sènior masculí del Club Volei Mataró va 
perdre 3-1 a la pista del CV Olot, segon 
classifi cat, i després de quatre jornades 
de lliga suma dues victòries i dues derro-
tes i és sisè a la classifi cació.

Els mataronins es van emportar el 
primer set amb certa comoditat (16-25), 
però els locals van reaccionar i van guan-
yar els tres sets següents (25-18, 25-16 
i 25-18). Aquest dissabte a les 17:45 
hores l’equip rep el CV Joves Caldes.   
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A quin fi nal de trilogia veurem 
Luke Evans abans que acabi 
l’any?

Pregunta de la setmana:

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

Resposta del núm. 1644
“Millennium: Los hombres que no 
amaban a las mujeres”

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 Cebrián,
Carme Solé Brachs.

“Muntanya russa de girs”

Un home torna a casa després de la 
seva rutina matinal i descobreix que la 
seva dona ha desaparegut amb senyals 
de violència. Des del moment en què 
agafa el telèfon i alerta a les autoritats 
s’inicia un viatge ple de girs amb fi nal 
sorprenent. Els més veterans podrien 
lligar aquesta defi nició al mestre de les 
pel·lícules de suspens Alfred Hitchock i 
no anirien desencaminats. No es tracta, 
però, d’un títol seu sinó de la darrera 
cinta de David Fincher. Director mo-
dern amb molt de gust per l’estilisme 
dels seus plans així com la tensió i els 
girs sorpresa de les trames que fi lma, 
Fincher troba el material perfecte en la 
novel·la de Gillian Flynn.

La mateixa autora s’ha encarregat 
d’adaptar a guió cinematogràfi c aquesta 
anàlisi d’un matrimoni modern i ambi-
ciós a través d’un cas policíac. Mentre 
Flynn utilitza els diferents punts de 
vista i narradors -amb un diari com 
a eina principal- per anar destapant 
parts de la història, Fincher agafa el 
seu habitual to fred i la seva tria de 
banda sonora inquietant per plantejar 
dubtes i una sensació de malestar con-
tinu en l’espectador. La primera part 
de la trama, la introducció, pot portar 
els consumidors habituals de thrillers 
i novel·les policíaques a ‘veure venir’ 

el gir de la trama, potser d’una forma 
una mica massa òbvia. Això no es cap 
problema, ja que en el moment en que 
-algunes- de les cartes es posen sobre 
la taula, Perdida es converteix en una 
muntanya russa d’emocions i girs, 
exagerats i sorprenents, però molt satis-
factoris que, sense allunyar la cinta de 
la crítica al tractament que els mitjans 
fan d’aquest tipus de casos, eleva tota 
la història a una faula sobre la forma 
com les persones poden manipular la 
imatge que es té d’elles i, en conse-
qüència, el seu entorn.

Ben Affl eck encaixa a la perfecció 
en el paper principal amb el seu ha-
bitual rostre impertèrrit, en contrast 
amb una espectacular Rosamund Pike 
que s’assegura, si més no, una nomi-
nació als principals premis de l’any. 
En defi nitiva, més que una cinta, una 
malaltia que l’espectador vol contagiar 
als seus amics i familiars per poder 
seguir comentant hores i hores després 
de la projecció.

PERDIDA. DAVID FINCHER. 2014
CRÍTICA ALBERT R. DOT

UNA SECCIÓ 
PATROCINADA PER

 Més cinema a: www.totmataro.cat

Concurs de Cine
2 entrades dobles

cinemescinemes NÚM. 1646
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Les estrenes
Drácula, la leyenda jamás 
contada

Històr ia or iginal sobre Vlad 
l’empalador, el príncep en el que es 
va inspirar Bram Stoker per crear el 
vampir més famós de la història, i de 
com es va convertir en vampir.
Direcció: Gary Shore
Intèrprets: Luke Evans, Sarah 
Gadon, Dominic Cooper.
92min

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

El juez

Un important advocat torna al seu 
poble després de la mort de la seva 
mare. Quan descobreix que el seu 
pare, el jutge del poble, està acu-
sat d’un crim, decideix quedar-se i 
investigar el cas.
Direcció: David Dobkin
Intèrprets: Robert Downey Jr., 
Robert Duvall, Vera Farmiga.
141min

The Equalizer

Robert McCall, antic agent de la 
CIA, abandona el seu retir per a 
ajudar la Teri, una noia en mans 
de la màfi 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

Dos días, una noche

Sandra disposa només d’un cap de 
setmana per anar a visitar els seus 
companys de feina perquè renunciïn 
a la seva paga extra perquè ella pugui 
mantenir la seva feina.
Direcció: Jean-Pierre Dardenne, Luc 
Dardenne
Intèrprets: Marion Cotillard, Fabrizio 
Rongione, Pili Groyne
95min

Relatos Salvajes

Sis episodis d’intriga comèdia i vio-
lència amb uns personatges obligats 
a perdre el control, creuant la línia 
que separa la civilització de la bar-
bàrie.
Direcció: Damián Szifrón
Intèrprets: Ricardo Darín, Darío 
Grandinetti, Leonardo Sbaraglia, 
Érica Rivas.
115min
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Conreada des d’antic, l’albergínia 
és un vegetal saludable que podem 
trobar durant tot l’any, tot i que els 
mesos més propicis són els de la 
primavera.

El component principal de 
l’albergínia és l’aigua, que trobem 
en una proporció del 93% Aquest 
és, per tant, un aliment que té un 
important efecte diürètic, ajuda a 
eliminar toxines i és beneficiós en 
casos de retenció de líquids.

A la vegada, l’albergínia conté poc 

L’albergínia
GASTRONOMIA I SALUT
                TOT GRANOLLERS- ACPG

greix i, per tant, aporta poques calo-
ries; al voltant de les 20 calories per 
100 grams consumits. Això fa que 
sigui un aliment indicat en persones 
que tenen problemes de pes.

La fibra també és un altre dels 
components de l’albergínia. El seu 
efecte és important per regular el 
trànsit intestinal i per netejar les 
substàncies nocives de l’organisme. 
A més a més, la fibra ajuda a re-
gular els nivells de colesterol en la 
sang. En aquest cas de l’albergínia, 
podríem dir que la fibra que conté 
l’albergínia fa un tàndem beneficiós 
amb l’efecte diürètic derivat del seu 
consum.

La fibra és un tipus especial de 
carbohidrat que no conté calories 
ni nutrients i que és exclusiu del 
regne vegetal.

Pel que fa als hidrats de carbo-
ni pròpiament dits, l’aportació de 
l’albergínia és molt minsa.

Les vitamines més presents són 
les A, B1, B2, B3, C i els folats. Tot 
i amb això, l’aportació vitamínica de 
l’albergínia no és molt important.

De minerals, en destaca el po-
tassi i, en menys mesura, també 
hi trobem calci, fòsfor i magnesi. 
El potassi, concretament, intervé 
de manera important en el sistema 
muscular.
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Restaurant Norai
OCI, RESTAURANTS I GASTRONÒMIC
PUBLI REPORTATGE

TEXT: JORDI GOMÀ

FOTOS: JORDI GOMÀ

www.totmataro.cat/restaurantsOci, restaurants i gastronòmic

El Norai, un dels restaurants històrics 
del Port de Mataró, amb 21 anys 
d’història, es reinventa amb una reno-
vació gairebé total de la seva plantilla: 
recuperen el xef dels inicis, Jesús 
Junquera, després d’haver treballat al 
Castell de Mar i a Barcelona, i tenen 
nou personal de sala, Fernando Ruiz 
i Patricia Majchrovivova, que amb els 
seus coneixements d’idiomes permeten 
atendre com cal també als turistes que 
visiten Mataró, ja que parlen francès, 
alemany, anglès, italià i eslovè. Això els 
ha permès encarar amb moltes ganes 
el repte de recuperar l’èxit que tenia el 
Norai abans de la crisi, oferint una car-
ta nova i un servei a l’alçada de la seva 
cuina de primera. A més ara ofereixen 
menús de qualitat a preus assequibles, 
ja que tenen el menú diari de dilluns a 

divendres al migdia per tan sols 15,90€ 
amb tot inclòs, amb plats de la carta 
servits com si ho fossin, i també tenen 
el menú de 24,90€ que funciona cada 
dia al migdia i a la nit, amb més plats 
a triar i un punt superior de qualitat, ja 
que hi podem trobar la paella marinera, 
el tronc de lluç a l’espatlla o l’entrecot 
de vedella amb salsa de pernil de Ja-
bugo, entre d’altres.

La seva cuina mediterrània es 
nodreix dels millors productes del 
mercat, oferint una relació qualitat/
preu excel·lent, i a la seva carta hi 
trobem des de l’amanida d’escarola 
tèbia amb gírgoles i gambes, al baca-
llà a la brasa amb compota de poma, 
passant per les favetes saltejades amb 
calamarcets i ceba caramel·litzada o la 

graellada de peix i marisc –amb gam-
bes, escamarlans, navalles, lluç, rap, 
turbot i musclos–. Pels més carnívors 
també hi ha opcions molt interessants 
com el confit d’ànec agredolç de fruits 
vermells o el filet de vedella a la crema 
de foie. Per altra banda és un lloc molt 
interessant per fer-hi celebracions de 
tot tipus, tenen menús a partir de 27€ 
per a empreses i esdeveniments diver-
sos, oferint la possibilitat d’organitzar la 
celebració amb música o actuacions, i 
aprofitant, ja sigui la terrassa –arregla-
da recentment i amb capacitat per a 
80 persones–, el saló gran, on caben 
fins a 100 persones o la sala petita per 
a 25 comensals com a màxim. I tot, a 
primera línia de mar, a la part baixa del 
port, un lloc ideal per gaudir de la seva 
bona gastronomia 
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Restaurant Norai

Port de Mataró.
Tel. 93 790 75 65

Obert de dilluns a diumenge
de 8h. a 24h.
www.restaurantnorai.com
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Supremes de rap a la musselina de Jabugo amb 
cuetes de gamba

Preparació: Tallem les supremes de 
rap, traient l’espina. En una paella 
sofregim les cues de gamba pelades 
i el pernil, quan ho tenim a punt 
afegim el fumet de peix. Enfarinem 
el rap i l’introduïm al fumet, afe-

gim un raig de nata i cuinem fins 
que el rap estigui al punt. Acaba-
rem de decorar el plat amb unes 
patates que hem fet prèviament a 
rodanxes fines, i ceba fregida talla-
da en juliana.

Vins recomanats

Un vi blanc de Rueda, el Monte 
Blanco, de la varietat Verdejo.

Ingredients

- Supremes de rap

- gambes

- fumet de peix

- pernil ibèric de Jabugo

- nata per cuinar

- patata i ceba per acompanyar.
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ECONOMIA
REPORTATGE FOTOS: ANNA ALUART

TEXT: MIREIA BIEL

La recuperació del tèxtil ha estat, durant molts anys, 
un dels interrogants més grans de la ciutat. Ara, des del 
govern municipal amb la col·laboració d’altres entitats i 
plataformes, tiraran endavant el projecte Re-Imagine Textile, 
amb l’objectiu de revifar la indústria i potenciar el sector. 
Ara bé, el passat ja queda enrere i la ciutat ha d’obrir noves 
portes que contribueixin a construir un model de ciutat 
divers i diversificat. On més podem mirar? El comerç, el 
turisme, el coneixement i el sector sanitari poden ser les 
respostes. Repassem com vam perdre el tèxtil i com hem 
arribat on som. 

www.totmataro.cat/reportatge

NÚM. 1646
DEL 24 AL 30 D’OCTUBRE DE 2014

El procés de globalització progressiu 
va infl uir directament en el gène-
re de punt mataroní. A principis 
dels anys 90 comencen a aparèixer 
economies regionals i subdesenvo-
lupades amb un fort atractiu per 

L’Ajuntament engegarà el projecte Re-Imagine Textile per reforçar 
la xarxa d’indústria tèxtil de la ciutat

Mataró, 
futur múscul industrial?

a les empreses, ja que els oferien 
una producció amb mà d’obra ba-
rata en zones franques i amb poc 
control polític. 

Aquesta nova oportunitat entrava 
en contradicció amb els aranzels 

establerts en l’Acord Multifibres 
de 1974 que es pagaven per a les 
importacions. Una mesura proteccio-
nista que va quedar desvirtuada amb 
la Ronda d’Uruguai de l’Organització 
Mundial del Comerç de 1994, que 
va fi xar un termini de deu anys (fi ns 
al 2005), per a la integració dels 
productes tèxtils dins de les regles 
generals del GATT – es deixarien de 
pagar aranzels. Segons l’economista 
mataroní Pere Lleonart, “aquest fet 
va comportar una forta pressió sobre 
la indústria europea i una profunda 
transformació de l’activitat”.

Un procés de transformació que 
no es va donar a la ciutat, on els 
efectes de la deslocalització es van 
fer molt palesos, amb el tancament 
de fàbriques com Secopal (maig 
del 2003) i la venda d’altres 
(Can Gassol el 2004) a grans 
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multinacionals que després van 
endur-se la producció, primer al 
sud d’Espanya, a continuació al 
nord d’Àfrica i, fi nalment, als paï-
sos de l’Est. 

Així, Mataró tenia una taxa d’atur 
del 9,5% l’any 2005, una xifra su-
perior a la mitjana catalana i que 
suposava que gairebé 6.500 perso-
nes estaven ja desocupades, segons 
dades de l’Observatori del Mercat de 
Treball de Mataró. I, de fet, prove-
nien del sector secundari – del tèxtil 
principalment -, que aglutinava un 
34% dels aturats. 

Boom immobiliari, el refugi 

Part d’aquesta població aturada va 
trobar feina, ràpidament, en el sec-
tor de la construcció gràcies al boom 
immobiliari, durant el qual Mataró 
es va omplir de grues. Es van cons-
truir milers de pisos, 2.000 d’ells 
avui buits. La translació la va fer 
un sector de treballadors molt poc 
qualifi cats que, enlluernats per uns 
sous desorbitats, no van optar per 
la formació i es van veure abocats a 
l’atur i sense possibilitat de treballar 
amb l’esclat de la bombolla immo-
biliària i la crisi econòmica. 

Més de 14.500 persones cerquen 
feina actualment només a Mataró. La 
crisi ha destruït centenars de llocs de 

treball de tots els sectors econòmics. 
Ha dit adéu a la indústria com a mo-
tor econòmic i ha fet evolucionar la 
ciutat cap a un municipi dedicat als 
serveis. Mataró ha aprofi tat la seva 
capitalitat per mirar de convertir-se 
en una nova referència del món del 
coneixement. Mentrestant, es mira 
de reüll el turisme i intenta agafar 
forces per revifar un comerç local 
que ha vist abaixar la persiana a ne-
gocis tan consagrats com la llibreria 
Robafaves o la pastisseria Can Mi-
racle. Quin model de ciutat s’ha de 
reconstruir? L’equip de govern actual 
té un camí que, malgrat que falten 
pocs mesos per a les eleccions, no 
quedaria desvirtuat. L’objectiu: crear 
una xarxa d’indústries i sectors que, 
mitjançant el treball coordinat, po-
guessin tenir més força i aconseguir 
així captar recursos públics de l’antic 
FEDER.

Recuperar el tèxtil

Després de la gran davallada que el 
tèxtil va patir, ara sembla que el sec-

tor aixeca el cap. Tot i que sempre ha 
estat el sector que més ocupació ha 
generat, fi ns i tot durant la crisi, ara 
comença a revifar-se i en el darrer 
any ha creat fi ns a 600 llocs de tre-
ball a la comarca i dóna feina a més 
de 5.000 persones. Rey, que tam-
bé és el president de l’Associació 
de Ciutats Tèxtils Europees (ACTE) 
reconeix l’esforç de grans empreses 
com Halotex, que s’han convertit en 
extraordinàries proveïdores d’Inditex 
i Mango. Per aquest motiu, el regi-
dor considera que cal “reanimar els 
polígons industrials” i avança que 
en els propers mesos es presentarà 
el projecte Re-Imagine Textile, que 
pretén ajudar al creixement d’aquest 
segment. 

Però tot això no seria possible sen-
se plataformes com Cooperatextil de 
Mataró. Aquesta eina està pensada 
per donar visibilitat a la indústria 
tèxtil amb l’objectiu fi nal de generar 
més comandes i des de la seva posa-
da en marxa, a principis de 2013, ha 
tingut 2.000 visites. La plataforma 
Cooperatextil continua en constant 
evolució i des de Mataró es treballa 
ara amb la resta de ciutats catalanes 
sòcies de l’ACTE -Igualada, Saba-
dell i Terrassa- per poder compartir 
aquesta eina i que esdevingui un re-
ferent on les marques puguin trobar 

Mataró ja tenia el 2005 
un índex d’atur més alt 
que la mitjana catalana
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tots els proveïdors que formen la ca-
dena de valor del tèxtil de proximitat 
a Catalunya.

El Port

La reconversió del Port ha de con-
tribuir, també, a la dinamització 
d’aquella zona i a l’impuls de la in-
dústria, segons Rey. “Tenim 1.080 
amarraments i hem de treballar per 
tenir un port de primera de cara 
als pròxims 30 anys”, recorda Rey, 
que també fa referència a la dupli-
cació de l’espai per mega-iots, que 
portarà a Mataró “tripulacions d’alt 
nivell adquisitiu que poden neces-
sitar els serveis dels comerços”. A 
banda, Rey també considera que és 
bàsic l’intercanvi amb Florida, als 
EUA, per la creació d’un important 
sector dedicar a la reparació de vai-
xells. “Per què no ens especialitzem 
en la reparació de velers si tenim 
els principals fabricants de veles a 
Catalunya?”. 

Comerç i turisme

Segons Rey, cal replantejar el co-
merç de la ciutat. “A partir d’ara, 
hem de pensar en un comerç rea-
limentat pel turisme”, assegura. 
El regidor explica que s’invertiran 
tots els diners possibles en el Pla 
d’Impuls Comercial, però reconeix 
que la caixa de l’Ajuntament no 
dóna per gaire. Tal com també ex-
plicava Teresa Robert, presidenta de 
la Unió de Botiguers (UBM), és im-
portant canviar la imatge del centre 
perquè recuperi l’atractiu que ara 
tenen punts com La Roca Village, 
Granollers o Mataró Parc. “El centre 
no és prou atractiu ni prou diferent”, 
recorda Rey. Pendent queda la pea-
tonalització de la zona del carrer 
de Cuba fins al carrer Sant Benet, 
per un costat i fins al Camí Ral, per 
l’altre gràcies a una inversió de 40 
milions provinents del fons europeu. 

El Tecnocampus i el 
coneixement

CETEMMSA, TicSalut i el Tecnocam-
pus són els tres revulsius de la ciutat 
dels últims temps. Són aquests 
sectors els que han de ser “les ro-
des dentades de la resta de petits 

motors”, explica Rey. Convertir Ma-
taró en un bon lloc per a la pràctica 
de l’esport mitjançant un circuit 
d’aplicacions mòbils és una opció. 
També ho són els serveis sociosani-
taris, segons Rey, seran un altre dels 
impulsos dels pròxims anys. “Molta 
gent del nord d’Europa podria esco-
llir venir a les nostres costes a passar 
els anys de la seva jubilació” i “amb 
una població cada cop més envelli-
da” equipaments com hospitals o 
residències seran “cada cop més 
necessaris”. Per això, segons Rey, 
la zona de davant de l’Hospital i el 
sector Iveco-Pegaso “seran claus” i 
caldrà “treballar conjuntament tant 
amb la Fundació Hospital com amb 
el Consorci Sanitari del Maresme i 
Tic Salut”. 
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www.gress.es

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

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

NADIE TE DA MÁS POR MENOS

LOS MEJORES PRECIOS EN
PLATOS DE DUCHA EN

NADIE TE DA MÁS POR MENOSNADIE TE DA MÁS POR MENOSNADIE TE DA MÁS POR MENOS
PLATOS DE DUCHA ENPLATOS DE DUCHA ENPLATOS DE DUCHA ENPLATOS DE DUCHA ENPLATOS DE DUCHA EN

 PLATO DE DUCHA TIPO PIZARRA
• Antideslizante
• Antibacterias
• Recortable
• Extraplano
• Válvula incluída
• Disponible en varios colores
   ENTREGA INMEDIATA I.V.A. NO INCLUIDO

EN                  COMPRE
SU MAMPARA

239€
160x70 cm

AHORA
160X80
MISMO PRECIO
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SIN I.V.A.

La reforma de su hogar no es La reforma de su hogar no es La reforma de su hogar no es La reforma de su hogar no es 
bricolage, compre en tiendas bricolage, compre en tiendas bricolage, compre en tiendas bricolage, compre en tiendas 
especializadas, compre en:especializadas, compre en:

EN                  COMPRE
SU MAMPARA

AHORA
160X80
MISMO PRECIO

 · Instalación por servicio técnico del fabricante
· Garantía 2 años y servicio de reposición de piezas

· Primeras marcas nacionales
· Asesoramiento técnico por profesionales
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La planta de tractament de resi-
dus de Mataró farà de consultora 
per als països de la Xarxa Llati-
noamericana de Gestió de Residus 
Sòlids (RELAGRES). El director 
tècnic de la planta, Carles Salesa, 
explica que a Llatinoamèrica no 
existeix cap planta de tractament 
de residus i que en una població 
total de prop de 600 milions de 
persones i 200 milions de tones 
de brossa, la gestió dels residus 
es limita als abocadors, que sovint 

www.totmataro.cat/empentaamb empenta

Mataró assessorarà Llatinoamèrica 
en valorització de residus

1

són també llocs on malviuen deter-
minats col·lectius. Salesa adverteix 
que no es poden “copiar models” 
perquè “la realitat de cada país és 
diferent” i cal assentar les bases a 
través de l’experiència mataronina 
perquè ells puguin desenvolupar el 
seu propi model. La signatura de 
l’acord entre les dues entitats s’ha 
fet aprofi tant la tercera edició del 
Recuwatt, el congrés internacional 
sobre gestió de residus que es fa 
aquests dies a Mataró.

Llatinoamèrica veu en l’estat es-
panyol la seva porta d’entrada a 
Europa i, en relació a la gestió de 
residus, Catalunya és el seu princi-
pal referent. El president de la xarxa 
llatinoamericana, Jaime Cataldo, de-
talla que la regió metropolitana de 
Barcelona és per a ells un referent 
de “la innovació, el fet d’assumir 
reptes i provocar grans canvis” a les 
ciutats. I espera que l’experiència 
de la planta de Mataró els ajudi a 
“fer salts” importants i no cometre 

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

T 937 904 905 · M 687 069 636

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

08349 Cabrera de Mar
info@rehabilitacionstotart.com

10 ANYS
DE GARANTIA

REHABILITACIONS

S.L.

www.rehabilitacionstotart.com
havaneres

cançó marinera

mestre d’aixa
www.mestredaixa.com 605.68.62.69
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Una població que 
genera 200 milions 
de tones de brossa té 
en els abocadors el 
seu únic sistema de 
gestió 

errors del passat en la seva “fase 
d’aprenentatge”.

Cataldo, que és gerent de l’empresa 
pública que gestiona els residus a 
l’àrea metropolitana de Santiago de 
Xile, explica que només es reciclen 
un 14% dels 2,7 milions de tones 
anuals de residus que es generen a 
la regió. A més, és una recuperació 
que no va més enllà de les que fan 
les mateixes indústries: “Qui fabri-
ca cartró recicla cartró i qui fabrica 
vidre recicla vidre”, explica.

Vessant social
En aquest sentit, un dels principals 
esculls que tenen aquests països a 
l’hora d’impulsar canvis en la gestió 

dels residus té una vessant social. 
Rodrigo Atilano, secretari de la xar-
xa i director de Serveis Urbans de 
Mèxic DF, comenta que en aquesta 
ciutat s’ha promogut intensament 
la separació de residus durant cinc 
anys i l’índex de reciclatge no arriba 
al 30%. La ciutadania llatinoame-
ricana no està acostumada a la 
separació de residus i la legislació 

que existent al voltant dels aboca-
dors és mínima.

Encara avui, a més, moltes famílies 
viuen de l’aprofi tament dels residus 
llençats als abocadors. “Els abo-
cadors són una part de la realitat, 
però cal iniciar a fer valorització de 
residus en el sentit del que es pot 
aprendre a Mataró”, afi rma Cataldo.
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El congrés Recuwatt, la trobada 
professional més important del sud 
d’Europa en valorització energètica 
de residus, tancava el passat diven-
dres una tercera edició marcada per 
l’increment notable de participació 
internacional. 

El congrés pràcticament ha du-
plicat el nombre de països de 
procedència dels participants.

Durant els tres dies de durada del 
Rewcuwatt es van poder conèixer de 
primera mà les problemàtiques dels 
països de l’Amèrica del Sud, on la 
pobresa de part de la població fa que 
hi hagi molta recollida informal de 
residus i que aquests no es tractin 
adequadament, o el cas de Kuwait, 
on s’ha construït una planta de valo-
rització de residus, tot i que aquest 
país disposa de petroli i per tant no 

té la necessitat urgent de trobar al-
ternatives als combustibles fòssils 
com la valorització de residus.
Premi Alfonso Maillo

Durant l’acte de cloenda de Re-
cuwatt, que té caràcter bianual i es 
tornarà a celebrar el 2016, es va fer 
entrega del Premi al millor treball 
tècnic i científi c, que a partir d’ara 
durà el nom del desaparegut Alfonso 
Maillo, per la tasca de tota la seva 
vida professional en el sector. En 
aquesta ocasió, el premi va anar a 
parar a dos estudiants de la Univer-
sitat de Brno (República Txeca) per 
una eina informàtica per prendre 
decisions en gestió de residus.

En les seves paraules fi nals, l’alcalde 
i president del Consorci per al Trac-
tament de Residus Sòlids Urbans, 
Joan Mora, va destacar els reptes 
que s’han plantejat en matèria de 
gestió de residus, especialment, la 
necessitat de minimitzar-ne la part 
que va als abocadors i treure’n el 
màxim profi t per usos com la ge-
neració d’energia o la fabricació de 
compostatges.

El tercer Recuwatt duplica 
la participació internacional 

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

C&M
GESTIONES INMOBILIARIAS

T/F 937 965 148 / M 607 966 423

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

www.cymgestionesinmobiliarias.com

PISOS DE ALQUILER
REF. A-1179 Z. CENTRO-HABANA, 105M2, 3 hab., cocina independ.y galería anexa.........................560€ T.I.
REF. A-4280 Z- CERDANYOLA ALTA, excelente piso  3 hab. dobles con terraza de 8m2....................575€ T.I.
REF. A-1367 Z. CENTRO,  Loft de 40m2  amueblado y con electrodomésticos...................................450€ T.I.
REF. A-4276 CERDANYOLA ALTA,  piso de  3 hab., cocina independiente y balcón exterior..............480€ T.I.
REF. A-2309 Z. PZA. CATALUNYA, piso 75m2, 3 hab.,  baño completo, salón con balcón ext...........600€ T.I.
REF. A-7236 LLANTIA, bajo con entrada independ., 3 hab., baño y aseo, cocina americana............625€ T.I. 
REF. A-1411 Z. ESTACION, 90M2, 3 hab., 2 baños, galeria y balcón exterior........................................600€ T.I.
REF. A-2314 PARQUE CENTRAL,  70m2, 2 hab. cocina independ, pk opcional..................................600€ T.I.
REF. A-6185 MOLINOS, primer piso con entrada independiente, 3 hab. y 2 terrazas de 12m2.........600€ T.I.
REF. A-1414 Z. JUZGADOS, piso de 80M2, 3 hab., baño y aseo, pk incluido.......................................650€ T.I.
REF. A-1415 Z. ESTACION, piso 2hab. terraza de 40m2, cocina office, baño compl...........................650€ T.I.
REF. A-3155 Z. MOLINOS, Espectacular piso 100m2, 4 hab,, 2 baños, cocina office con galeria......700€ T.I.
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La millor qualitat 
en calçat a mida

Els teus peus són el més important. 
Ells et porten on necessites i si no 
els cuides bé et poden portar molts 
maldecaps. La solució és senzilla: 
buscar el millor calçat.

Si no saps per on començar, una 
de les millors opcions la trobes al cor 
del barri de Molins, al carrer Nicolau 
Guanyabens, on es troba L’Artesà. 
Per a l’Agustín, cada sabata, igual 
que cada peu, és diferent. I per això 
L’Artesà ofereix les seves creacions 
fetes pensant en cada client.

Amb les seves sabates per encà-
rrec pot fer que et sentis d’allò més 
còmode amb unes sabates noves, ja 
que les farà a mida pels teus peus. 
El procés de la fabricació del seu 
calçat és complet, passant de la 
creació de l’esbós fi ns al producte 
fi nal acabat. D’aquesta manera, pots 
somniar el que vulguis que ell ho 
expressarà en forma de sabata. Tot 
el que vulguis aconseguir, amb les 
teves sabates de L’Artesà, ho podràs 
aconseguir.

‘L’Artesà’ aposta per la qualitat 
envers el baix preu, com ho poden 
fer altres fabricants. El pilar de la 
seva feina són les coses ben fetes i 
el treball constant, i el seu objectiu 
és competir amb la resta de saba-
teries del mercat fent servir la bona 
qualitat com a arma principal. En 
aquest sentit i amb aquesta idea, 
treballa amb els millors materials 
d’una duresa més estable que molts 
altres. Uns materials que asseguren 
un bon producte.
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COMPRA  VENDA

VENC ACCIONS LAIETANIA. 45€/una, 65€ 
les dues. 645.944.435 
V E N C  A C C I Ó  L A I E TA N I A  4 5€ . 
664.533.095 
COMPRAMOS MAQUINARIA de hos-
telería de ocasión. Interesados/as 
654.311.506 /666.452.600 

COMPRA  VENDA  
IMMOBILIÀRIA

¿LE URGE VENDER su piso? disponemos del 
dinero al contado para comprarlo inmedia-
tamente a partir de 3 días. F. escrituras 
y entrega de llaves. Cualquier zona. Su 
Casa 93.757.12.82 
COMPRAMOS CASAS: Centro Mataró, o ga-
rajes, locales, pequeños solares, etc. No 
importa estado. Buscamos cualquier sup. 
edifi cable para promoción de viviendas. 
También Permutas, buscando la mejor 
rentabilidad para Ud. Máxima seriedad 
y discreción demostrada. Pago inmediato 
contado. 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
COMPARTO PISO con señora de 3a. edad. 
634.741.131 
AVINGUDA RECODER. PÀRQUING en llo-
guer per cotxe i moto. 658.288.863 
CENTRO. Primer piso y último tipo du-
plex de obra nueva, comedor con cocina 
americana, baño y balcón, parte de arri-
ba dormitorio baño y terraza solarium, 
550€. 651.862.517
PL. FIVALLER. Loft amueblado y equipado, 
390€. 626.529.009
CERDANYOLA. Local de 78m2. económi-
co, 250€. 626.529.009
CERDANYOLA. Planta baja de obra 
nueva, 2 h. patio de 25m2. 535€. 
626.529.009
TRASPASO BAR RESTAURANTE. Zona Pla-
za Catalunya. 699.598.942 
ALQUILO HABITACIÓN 93.001.33.17 
/671.309.324 

CHICA BUSCA PISO compartir. Con perro 
mediano. Económico. 671.120.026 
C/ GRAVINA. Plaça de parquing en lloguer. 
70€/mes. 93.790.96.09 
ALQUILO HABITACIÓN. 674.471.893 
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
BUSCO LIMPIEZA. 627.351.185
SEÑORA BUSCA TRABAJO limpieza, plan-
cha. 8€/hora. 602.183.237
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA. 659.235.512
CHICA EXPERIENCIA BUSCA limpieza, 
plancha. 632.293.860
CHICO BUSCA CUALQUIER trabajo. 
678.352.440
LIMPIEZA, PLANCHA, CUIDADO de niños, 
cuidado de mayores. 602.003.458 
BUSCO FEINA NETEJA. 645.354.442 
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA. Noches no, 
Mataró. 6€/h. 676.917.117 
NOIA ESTUDIANT BATXILLERAT, s’ofereix 
per cangurar i fer reforç a nens de pri-
mària amb experiència d’anglès. Només 
a Llavaneres. 659.158.624 

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

TRASPASSOS 
LLOGUERS

 CENTRE: PUBLICITAT FERMALLI MARESME: Muralla Sant Llorenç, 2

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

 MOLINS: LLIBRERIA NINOTS: Ps. Carles Padrós, 91

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

anuncis econòmicsanuncis econòmics

 MATARÓ
www.totmataro.cat/economics

PER INSERIR ANUNCIS A:
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LAMPISTERÍA FERNÁNDEZ. Reparaciones, 
instalaciones. Agua, gas y electrici-
dad. 93.799.64.77 /607.194711 
/610.565.628
MUDANZAS DESDE 25€. 698.596.394
VACIADO LIMPIEZA DE pisos gratis. 
632.734.890
INSTALACIONES, REFORMAS RAFE . 
Luz, agua, gas, boletines, interfono. 
691.149.485 /629.232.530 
TERÁPIAS A DOMICILIO, desbloqueo 
enérgético, físico y emocional. Rei-
ki, gemmas, cuencos tibetanos... 
635.610.787 /620.748.921
MASAJES ORIENTALES. 688.009.231 
DISEÑO DE PATRONES. Escalados, con-
sumos, digitalizaciones, marcadas, 
arreglos. Eva García. 617.877.130 
PA L E TA ,  P I N T O R .  E C O N Ó M I C O . 
653.796.506 
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 
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

CLASSES

R E F O R Ç  E S C O L A R  e x p e r i è n c i a . 
667.534.065
REFORÇ ESO, BATXILLERAT, Universitat. 
650.960.680 
UNIVERSITÀRIA D’ÚLTIM CURS d’educació 
primària. Ofereix donar classes particu-
lars 9€/h. Gemma 655.195.474 
ANGLÈS TOTS NIVELLS. Traduccions. 
93.790.41.63 /667.721.065 
ESO BATXILLERAT CICLES 662.556.928 
Mataró 

TREBALL

OFERTA DE EMPLEO

BUSCAMOS COMERCIALES
POR AMPLIACIÓN DE PERSONAL

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

havaneres
cançó marinera

mestre d’aixa
www.mestredaixa.com 605.68.62.69

 CERDANYOLA: 
             ESTANCO INDIANO: Carrer Roselló, 4
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PER INSERIR ANUNCIS A: NO ET 
POTS DESPLAÇAR? 

TRUCA AL 93.796.16.42
T’HO POSEM FÀCIL!

 VIA EUROPA: 
             LLIBRERIA PAPERERIA MEDITERRANI: 

                                                                 Carrer Alemanya, 2
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Instruccions:
El Sudoku és un joc d’origen  
japonès que consisteix en 
una quadrícula 9x9 (81 ca-
selles) dividit en 9 caixes 
de 3x3. L’objectiu del joc 
es omplir les caselles buides 
amb números del 1 al 9, de 
manera que en cap casella 
3x3 ni en cap fi la ni colum-
na es repeteixi cap número.  
Per omplir les caselles que 
resten els números ja intro-
duïts serveixen de guia per 
a resoldre el joc. 
Nivell: Mig

 7   4   3   

 8     7    

  4 2  9     

    1 6 5 9   

  6 5 9      

 4    2 8   6 

        2 5 

  1  6   4 7  

     3    8 

sudokusudoku www.totmataro.cat
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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 

VARIS

POR UNA GRACIA concedida ánima sola.

CONTACTES

KAREN JOVENCITA. Servicio completo. 
688.290.749
MASAJES CON FINAL feliz. 632.673.621
MARILYN SALIDAS. 632.640.376
24 HORAS, PISO particular. 632.236.369
MADURITA, BUENOS PECHOS. Cuerpo 
espectacular. Cariñosa, atractiva, be-
sucona. Piso particular. 688.253.126 

2 AMIGAS EN MATARÓ. En piso privado. 
Muy cariñosas y muy complacientes. 
26-35 añitos. 120 de pecho. Curvas 
perfectas. 632.934.458 
LA IA  42  CATALANA .  Besucona . 
687.072.165 
KAREN 26, PECHO GRANDE. Sexo, pla-
cer, mucho morbo. Piso Particular. 
631.287.774 

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

ELS ANUNCIS
ECONÒMICS

VALEN

i amb 10%de descompte

sortirà a la REVISTA I A INTERNET

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

eltot

SELECCIONAMOS:

CAPTADOR/A
VENDEDOR/A
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18 bars s’afegeixen a una nova ruta 
de tapes i cerveses a 2,40 euros   

Mataró se’n va de tapes. Entre el 
23 d’octubre i el 2 de novembre 
18 bars i restaurants del Centre 
i l’Eixample participen d’una ini-
ciativa que la cervesera Estrella 
Damm està implantant a diferents 
ciutats catalanes. La teoria és ben 
senzilla i la pràctica té números 
de ser deliciosa. Cada establiment 
proposa una tapa diferent, adient 
amb la seva oferta habitual, i entre 
tots els bars s’estableix una ruta 
amb 18 tapes diferents que junta-
ment amb un “quinto” d’Estrella 
es podran prendre per 2,40 euros. 
Josep Civit, President del Gremi 
d’Hostaleria i Turisme de Mataró i 
el Maresme va assegurar en la pre-
sentació del ‘Mataró va de tapes’ 
que “a la comarca hi ha moltes jor-

SOCIETAT
NOTÍCIA CUGAT COMAS

Estrella Damm i el Gremi 
d’Hostaleria promouen la 
primera ‘Mataró va de tapes’  

Dilluns es presenta a 
Mataró l’Anuari dels 
Valors 2013 

El cicle ‘Valors i Compromís’, amb 
què la revista Valors celebra enguany 
el seu desè aniversari, es clou aquest 
dilluns 27 d’octubre, a 2/4 de 8 del 
vespre, a la sala d’actes de la Fun-
dació Iluro, amb un acte especial de 
presentació de l’Anuari dels Valors 
2013, una anàlisi en profunditat 
de les temàtiques que han estat 
més rellevants pel que fa als valors 
a casa nostra.

La presentació del material anirà 
a càrrec d’Àngel Castiñeira, direc-
tor d’aquest estudi, professor del 
Departament de Ciències Socials 
d’ESADE, director de la Càtedra Li-
deratges i Governança Democràtica 
i director de l’Observatori de Valors. 
A Castiñeira l’acompanyarà Carles 
Duarte, director de la Fundació Lluís 
Carulla, impulsora de l’Observatori 
de Valors junt amb ESADE. 

Dins ‘Mataró, ciutat de valors’
El cicle inclòs dins el projecte de 
ciutat ‘Mataró, ciutat de valors’, s’ha 
desenvolupat des del passat mes de 
gener amb l’assistència del mateix 
Àngel Castiñeira (el compromís), 
Begoña Román (l’alteritat), Gregorio 
Luri i Vivim del Cuentu (l’esforç), 
Santiago Vidal (la justícia) i Xavier 
López, David Martínez i Albert Riera 
(la cooperació). 

 

VALORS
NOTÍCIA REDACCIÓ

Àngel Castiñeira presenta 
l’estudi que clou el cicle 
‘Valors i Compromís’     

ciutatciutat www.totmataro.cat/ciutat
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nades gastronòmiques dedicades a 
un ingredient o a un sol producte 
mentre que aquesta aposta permet 
anar al concepte, deixant jugar la 
imaginació, l’originalitat i molts 
ingredients”.

18 establiments de Mataró se 
sumen a la ruta amb unes propos-
tes de tapes per a tots els gustos. 
S’han editat fullets on s’especifi ca 
les 18 propostes fetes per aquests 
bars i restaurants. Per fomentar, 
precisament, que la gent completi 
el màxim nombre de bars dins la 
ruta, s’ha establert el preu unitari 
de 2,40 euros per cervesa i tastet i 
una votació convocada per escollir 
la tapa preferida. La millor tapa ma-
taronina passarà a formar part de la 
’Tapa de l’any’ a nivell català. I entre 
tots els que participin del ‘Mataró va 
de tapes’ se sortejarà un àpat per a 
dues persones a un restaurant amb 
estrella Michelin.  

  Capitalitat gastronòmica

La idea compartida el Gremi, Estrella Damm i l’Ajuntament de Ma-
taró és que aquesta ruta tingui continuïtat en el futur. Josep Civit va 
assegurar que “aquesta edició serà per difondre la bona feina que fan 
els bars” mentre que el regidor de promoció econòmica Miquel Rey va 
assegurar que “una ruta com aquesta reforça la capitalitat de la ciutat 
i dóna rellevància a la gastronomia local, fent evident que hi ha un re-
sorgiment i que està creixent el sector amb nous locals i noves idees”. 
La divulgadora culinària Àvia Remei va assegurar que “les tapes són 
l’èxit del moment perquè et permeten triar i Mataró s’està posant en 
primera línia amb aquesta proposta”.  

tot ciutat tapes.indd   1 21/10/14   18:47



La Riera 48:

L’oportunitat històrica d’ICV: Guanyem Mataró

Esteve Martínez no porta tota la vida pensant en ser 
l’alcalde de Mataró; no es mou entre les bambolines 
de la política local des de fa tres dècades ni hi sem-
bla instal·lat, després de quatre anys a l’oposició. 
I de fet, com a candidat d’ICV-EUiA, tampoc no és 
l’home cridat a guanyar les eleccions del maig de 
2014. Però en canvi la realitat és que el paper de 
la coalició electoral que ell lidera –especialment si 
al voltant d’ICV-EUiA s’articula un Guanyem Mataró- 
pot esdevenir indispensable després de les eleccions 
del pròxim 24 de maig, on previsiblement les dues 
grans forces de la ciutat seran CiU i ERC, substi-
tuint aquesta al PSC en el paper de pal de paller de 
l’esquerra a la ciutat. Exactament com a Barcelona.

A les passades europees, a Mataró ICV-EUiA va treu-
re 3.849 vots i Podemos en van arreplegar 2.183; 
la CUP no es presentava a les eleccions i per tant 
cal acudir a les municipals de 2011 on va obtenir 
2.498 vots per reconèixer la seva potència electoral. 
Juntes, aquestes tres formacions sumen 8.530 vots, 
mentre que qui va guanyar les eleccions –CiU- en 
va treure “només” tres mil més, fi ns a 11.121. Un 
càlcul que cal corregir a la baixa perquè si la CUP 
s’hagués presentat, ni ICV-EUiA ni Podemos haurien 
trets els mateixos vots. Però fi ns i tot així, tallant 
per baix, el mínim electoral que aquestes tres mar-
ques sota el paraigua Guanyem Mataró tindria és 
d’uns 7.000 vots.

Conclusió: en un escenari en què sembla que ERC 
podria substituir defi nitivament el PSC com a refe-
rent d’esquerres a la ciutat, el tercer pol electoral es 
conformaria amb la suma d’ICV, la CUP i Podemos. 
Potser no seria estrictament el tercer partit en nom-
bre de regidors –el PSC va obtenir aquesta posició a 
les europees-, però sí la força clau per apuntalar un 
govern d’esquerres. Amb tot aquest escenari sobre el 
mapa i a l’espera de començar les negociacions for-
mals amb Podemos i amb la CUP –aquests demanen 
centrar els esforços ara en el 9-N-, Esteve Martínez 

OPINIÓ

ha posat ja tota la carn a la graella. Està concentrat en no 
desaprofi tar aquesta “oportunitat històrica”. I anuncia 
que des d’ICV-EUiA no posaran cap condició que pugui 
difi cultar l’èxit de la missió; tampoc la d’encapçalar la 
llista. “No s’entendria, que no féssim un esforç; cal ser 
generosos”, afi rma el candidat.

En un Guanyem Mataró, el paper d’ICV-EUiA seria 
central i ajudaria a donar consistència i discurs a la 
proposta, gràcies al seu coneixement sobre la ciutat 
i la seva pràctica municipal, adquirida amb la feina 
de trenta anys de presència a l’Ajuntament, vint dels 
quals des del govern de la ciutat -en tres períodes molt 
diferents-. En aquest darrer període a l’oposició, Este-
ve Martínez es queixa precisament de no haver pogut 
actuar com a tal i haver assumit el rol de govern davant 
un executiu que ha traspassat la seva responsabilitat als 
tècnics municipals: “No fan política, només gestionen 
problemes. Deixen la política als tècnics, és el món al 
revés”. Lamenta, especialment, la manca d’iniciativa 
política demostrada pel govern en l’àmbit de la immi-
gració, després de l’avís dels 4.800 vots per Plataforma 
per Catalunya. “Falta molta prevenció, plans d’entorns 
de les escoles... és un treball a molt llarg termini, els 
benefi cis del qual només es veuran d’aquí a un temps. 
Però no s’ha començat a fer res”.

El candidat d’ICV veu la ciutat “deprimida” i per atacar 
la xacra de l’atur, en l’àmbit econòmic, planteja vincu-
lar el discurs marítim amb el de recuperació del tèxtil 
a la ciutat, convertint el polígon del Pla d’en Boet en 
un espai on s’instal·lin empreses que fabriquin teixits 
vinculats a l’àmbit del mar. Un Tecnocampus bis de 
base industrial, no basat en el mantra recurrent de “la 
indústria del coneixement”. Ressons del projecte Mataró 
Marítim que, més aviat o més tard, haurà de reaparèixer 
per nodrir de contingut el relat del Mataró del 2020. 

www.totmataro.cat

JOAN SALICRÚ
ARTICLE OPINIÓ

PERIODISTA
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C/ Mossèn  Ramon  Fornells 34, Mataró
a 25m. de Plça. Espanya, darrera de Valldemia

www.blogmobiprix.com

www.mobiprix.com
visita el nostre web i segueix-nos a 

Facebook i al nostre blog

obiprix
capçal + 2 tauletes

89€

ara a… Mataró

obiprix
mobles . sofàs . matalassos

2000m2  
plantes amb

més de 3

JOSEP ARACIL I XARRIÉ
 PRESIDENT D’EUROSÈNIOR

De baix a dalt

sèniors

joarxa@gmail.com

Actualment les recomanacions més 
acurades per sortir de la crisi, són 
favorables a plantejaments que pro-
mouen canvis socials de baix a dalt, 
deixant d’adorar als falsos ídol dels 
diners, per conviure amb les perso-
nes. La seva realització requereix el 
desenvolupament de projectes que 
realment suposin una clara alternativa 
pacífi ca, a l’obsolet sistema capita-
lista. És necessari, imprescindible, 
l’aportació de persones expertes en 
canvis socials, amb la sufi cient co-
herència per defensar plantejaments 
nascuts del pensament crític, que 
s’ha convertit en una assignatura 
pendent, en una societat dopada 
perquè la gent no pensi.

Des d’una perspectiva sènior, la 
constatació de què la gent no pensa 
i en el cas de fer-ho, no actua per 
aplicar els seus pensaments, genera 
fi guradament el dilema del peix que 
es mossega la cua. No actua perquè 
no pensa o no pensa perquè li fa man-
dra veure’s obligat a haver d’actuar. 
Ho posa en evidència l’actual cinisme 
modern de no fer res, per creure que 
no hi ha res a fer o per justifi car que 
realment no es vol fer res, per evitar 
els esforços i maldecaps que hauria 
de superar una societat civil alienada, 
que de cap de les maneres està dispo-
sada a mullar-se, en un entorn social 
complex, que requereix gent que 
pensi i que actuï en conseqüència. 
De cap de les maneres poden donar 
la culpa de tot el que ens passa, que 
segurament evolucionarà de mal a 
pitjor, als altres, si nosaltres no som 
capaços d’aplicar recomanacions 
existents, viables i possibles que van 
de baix a dalt.
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La Fira Ferroviària presenta la 
seva desena edició   

En el marc de la Fira Ferroviària, 
la Plaça Santa Anna esdevindrà 
aquest cap de setmana el lloc on 
s’exposaran objectes històrics re-
lacionats amb l’àmbit ferroviari. 
Durant dos dies es podran veure 
un seguit d’elements emblemàtics 
com joguines antigues, llibres, se-

SOCIETAT
NOTÍCIA BORJA REVERT

El Cercle Històric Miquel 
Biada vol reivindicar la fi gura 
del promotor del tren  

Duran i Lleida rebutja a 
Mataró una llista única i 
una possible DUI 

El president del comitè de govern 
d’Unió, Josep Antoni Duran i Lleida, 
va advertir diumenge, des del Centre 
de Congressos del TecnoCampus, 
que el confl icte a Catalunya no es 
podrà resoldre sense una negociació 
amb l’Estat. “Catalunya mai serà 
un estat independent que pugui so-
breviure sense pactar amb Espanya 
i escoltant i parlant amb la Unió 
Europea”, va assenyalar Duran en 
la cloenda del 16è Congrés Nacio-
nal d’Unió de Joves. El líder d’Unió 
tampoc es va mostrar favorable a la 
creació d’una llista única en unes 
plebiscitàries si això comporta una 
DUI immediata. “Si es vol declarar 
la independència el dia següent jo 
no hi estic d’acord. I ho dic pensant 
en Catalunya i en l’interès de la so-
cietat catalana”, va dir.

“S’està proposant una llista úni-
ca de país. ICV no ha dit que no hi 
anirà, però està claríssim que no 
hi va. No sé què farà la CUP, però 
no crec que tingui cap interès en 
ser-hi”, va refl exionar en veu alta 
referint-se també a les altres dues 
‘potes’ d’aquesta suposada llista 
única. “A CDC n’hi ha que diuen que 
volen fer-la, i només amb Esquerra; 
parlem-ne. Unió no es nega a parlar 
de res, absolutament de res”, va avi-
sar Duran. Parlant la gent s’entén”, 
va disparar el líder d’Unió. 

POLÍTICA
NOTÍCIA REDACCIÓ - ACN

Clou el Congrés d’Unió 
de Joves celebrat al 
TecnoCampus     

ciutatciutat www.totmataro.cat/ciutat
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gells o monedes. Aprofi tant el cap 
de setmana, el Cercle Històric Mi-
quel Biada vol reivindicar la fi gura 
del promotor del primer ferrocarril a 
la península. 

Els 225 anys del naixement del 
mataroní coincideixen amb la ce-
lebració de la Fira, i per això des 
de l’entitat del Cercle Històric han 
programat un seguit d’activitats al 
voltant del tema central: el tren. 

Tornen a sostreure la bandera 
espanyola de l’edifi ci de Via Pública   

La bandera espanyola de l’edifi ci de 
Via Pública, al Camí de la Geganta, 
ha tornat a ser sostreta. Un piulet 
del President del Partit Popular de 
Mataró José Manuel López va fer 
públic el succés en la que és la 
quarta vegada que es repeteix en 
els darrers mesos. El mateix PP con-

SUCCESSOS
NOTÍCIA REDACCIÓ

Es repeteix per quarta vegada 
l’acció, tot i el canvi d’ubicació 
de les mateixes  

vocava dilluns una roda de premsa 
arran d’aquest fet per demanar res-
ponsabilitats. Cal recordar que les 
banderes de l’edifi ci de Via Pública, 
que acull entre d’altres les depen-
dències de la Policia Local, van 
ser reubicades fa poques setmanes 
arran dels tres primers robatoris.
Va ser precisament la denúncia feta 
pública pel PP el que va provocar 
la reubicació dels pals de les ban-
deres. 
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Mataró consagra aquest dissabte a 
la Diada de la Rumba

Aquest dissabte 25 Mataró acollirà 
la Diada de la Rumba. Aquesta ini-
ciativa és la mostra més important 
de rumba catalana que se celebra 
a casa nostra. Cada any i sota el 
pretext d’acostar aquesta música 
popular a diferents sectors de la
població, es rea-
litzen activitats 
musicals, forma-
tives, lúdiques 
i reflexives al 
voltant d’aquest 
gènere musical. 
Des de l’any 2013 la Diada de la 
Rumba ha adoptat un format itine-
rant i al llarg d’aquesta tardor farà 
parada a diverses localitats catala-
nes com ara Girona, Vic o Barcelona.

Mataró s’estrena en aquest esde-
veniment amb ganes de reivindicar 
la vitalitat del moment que viu la 
rumba catalana, tot i la pèrdua del 
seu principal referent, el músic cata-
là nascut a Mataró, Pere Pubill Calaf 
“Peret”. Si precisament Peret havia 
demanat que el dia de la seva mort 
la gent continués cantant, tocant i 
ballant la música que ell va popu-
laritzar, la seva ciutat natal s’ho ha 
agafat al peu de la lletra i ha deci-
dit sumar-se a les celebracions de 
la Diada de la Rumba organitzant 

activitats musicals, tallers familiars, 
concerts i exposicions fotogràfi ques. 

Ajuntament i Forcat
La iniciativa ha sorgit de l’aliança 
entre l’Ajuntament de Mataró i 
el Foment de la Rumba Catalana 
(FORCAT), entitat que aplega els 
principals representants socials i ar-
tístics de la rumba catalana actual.
Espais com l’espai cultural El 

Públic serviran 
d’escenari per 
al vermut rum-
bero que servirà 
de tret de sorti-
da de l’exposició 
fotogràfi ca “20 

anys d’Ai Ai Ai”, grup maresmenc 
i primer conjunt rumbero estable 
format per paios i gitanos i pioner en
utilitzar el català en la rumba. L’Aula 
de Teatre de Mataró, per la seva 
banda, acollirà tallers d’instruments 
i activitats per a tota la família. 
Destaquen el taller de palmes amb 
Rafalito Salazar, cantant i instru-
mentista mataroní.

L’objectiu de la Diada de la Rum-
ba és acostar una mica més la rumba 
catalana als mataronins i mataroni-
nes i constatar, una vegada més, que 
la ciutat és un dels bressols i focus 
indiscutibles d’aquest gènere musi-
cal que ha vehiculat, històricament,
la convivència entre paios i gita-
nos. 

MÚSICA
NOTÍCIA BORJA REVERT

El concert de Jo Jet 
i Maria Ribot obren 
temporada al Públic 

Aquest diumenge 26 d’octubre, 
l’espai cultural mataroní El Públic 
estrena la nova temporada de músi-
ca en directe amb un doble concert 
protagonitzat pel duet Jo Jet i Ma-
ria Ribot i la cantant danesa Zirena, 
que els talonejarà. Jo Jet i Maria Ri-
bot són una de les promeses de la 
cançó d’autor pop catalana. El duet 
format pels bagencs Jordi Jet Serra 
i Maria Ribot portaran a El Públic 
una vesprada de música lluminosa 
i tranquil·la. En concret, el conjunt 
presentarà el seu primer treball, 
Viatges i Flors, un homenatge a 
l’obra surrealista de Mercè Rodore-
da, de títol homònim.

El grup s’auto-defi neix dient: “És 
música senzilla, neta, primaveral i 
que parla de la vida, de l’amor i dels 
neguits que tots tenim. És l’empelt 
d’un cantautor i una cantant qui, 
plegats, sembren cançons amb olor 
de fl ors i emocions compartides”.

Taquilla inversa
El concert servirà per testejar, a El 
Públic, el sistema de taquilla in-
versa, és a dir, que els assistents 
pagaran el què creguin convenient 
a la sortida de la sala en funció de 
l’interès que, en la seva opinió, tin-
gui la proposta. 

MÚSICA
NOTÍCIA REDACCIÓ

El duet de música d’autor 
pop estrena el pagament de 
taquilla inversa

La cita vol constatar la 
ciutat com bressol i focus 
indiscutible d’aquest gènere

culturacultura www.totmataro.cat
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El Públic acull un 
vermut rumbero i 

l’exposició d’Ai Ai Ai
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Els Capgrossos inicien a Girona 
la seva “Traca Final” 

Els Capgrossos afronten, a partir 
d’aquesta setmana, el seu darrer 
mes d’activitat castellera, una se-
qüència de quatre actuacions de 
màxims enllaçades, que habitual-
ment reben el nom de “Traca Final”. 
Diumenge actuen a Girona amb la 
Tripleta Vilafranquina com a gran 
objectiu, això és 4 de 9, 3 de 9 i 4 
de 8 amb l’agulla. 

Com a preludi d’aquesta pujada 
de tensió els de blau van ser diu-

menge a Solsona on van aparcar 
els seus límits per centrar-se a fer 
castells de rodatge. La torre de 8 
amb folre va ser el castell més des-
tacat de la jornada i es va completar 
sense vacil·lacions ni excessius pro-
blemes, tot i algun punt d’exigència 
a l’orientació i l’encaix de folre i 
terços. Just davant el Consell Co-
marcal de Solsona, una plaça de 9 
gràcies al 3 carregat fa un any pels 
mateixos Capgrossos, els de blau 
també van fer un 3 de 8 de postal i 
l’estrambòtic 9 de 7. El record d’en 
Vidal Ferrer, jove casteller solsoní 
mort en accident de trànsit, va mar-
car una diada de dol. 

CASTELLS
NOTÍCIA CUGAT COMAS

Els Capgrossos signen la 
torre de 8 com a millor castell 
a Solsona

Pepino Pascual, en família

Concert familiar ben especial, 
aquest diumenge, al Monumental. 
Pepino Pascual ofereix un espec-
tacle en solitari, ajudat d’un munt 
d’instruments de diversos tipus i 
procedències i comptant amb la 

ESPECTACLES
NOTÍCIA REDACCIÓ

Campanya de 
micromecenatge del 
Premi Helena Jubany 

L’Associació Cultural Helena Jubany 
ja engegat una campanya de micro-
mecenatge a Verkami per aconseguir 
editar 20.000 exemplars del llibre 
guanyador d’aquest any, el setè en 
què es convoca el certamen. El 
Premi literari no és un concurs qual-
sevol, i és que el Jurat del Premi té 
en compte que les característiques 
del conte estiguin pensades per a 
ser llegides. 

L’Associació Cultural segueix 
comptant aquest 2014 amb la 
col·laboració del diari Ara, el qual 
farà difusió del premi, així com de 
l’obra guanyadora d’aquest any.

Setena edició
El Premi Helena Jubany de narra-
ció curta o recull de contes per a 
ser explicats és únic per les seves 
característiques, ja que, a més de 
la qualitat literària de les obres 
presentades, el Jurat valora també 
el fet que tinguin característiques 
tals que les facin adequades per 
ser transmeses oralment. El Premi 
té la fi nalitat de mantenir viu el re-
cord de l’Helena Jubany, enamorada 
del món dels llibres des de tots els 
angles, i d’encomanar el seu gust 
per la lectura i la fi cció literària tant 
en el vessant escrit com en el de la 
transmissió oral. 

LITERATURA
NOTÍCIA BORJA REVERT

L’objectiu és editar 20.000 
exemplars de l’obra guanyadora 
de la setena edició del premi

culturacultura

CAPGROSSOS

col·laboració del públic. Les sono-
ritats de Souvenir Orquestra tenen 
la força de l’evocació d’un so ances-
tral, amb tota mena d’instruments 
tradicionals. Un passeig de colors, 
emocions, records i paisatges. 

www.totmataro.cat
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Som globals. Som locals

Gràcies als negocis que anuncien  
les seves millors ofertes en aquestes pàgines
el Tot Mataró ja supera els 34 anys d’història.

Confiant en el comerç de proximitat  
fem possible aquest mitjà de comunicació gratuït. 

El món és global. Actuem localment

El primer Setmanari de Catalunya | El Diari Electrònic de Mataró i el Maresme



Argentona celebra avui divendres 
‘La Gran Festa de la Banda Bufera’ 
a l’Escola d’Argentona. Es tracta 
d’un gran espectacle amb multi-
tud d’actuacions i activitats amb 
l’objectiu de recaptar diners per a 
la compra d’instruments musicals 
pel projecte ‘Banda Bufera’.

Aquest nou projecte musical, 
que es vol posar en marxa al llarg 
del curs 2014-15 inicialment a 
l’Escola Argentona, pretén donar 
l’oportunitat a tots els alumnes de 
l’escola d’apropar-se, viure i apren-
dre a tocar un instrument. L’aposta 

vol evitar la discriminació econò-
mica que normalment impedeix a 
molts nens i nenes començar a es-
tudiar un instrument.

Benefi cis didàctics
Des de l’organització de la iniciativa, 
posada en marxa en col·laboració 
amb l’Espai Musical Burriac, amb 
una llarga trajectòria musical duent 
a terme activitats en diverses esco-
les del municipi i municipis veïns, es 
creu que la ‘Banda Bufera’ aportarà 
grans benefi cis a nivell pedagògic, 
ja que treballa diferents hàbits i 

EDUCACIÓ
NOTÍCIA REDACCIÓ

argentonaargentona www.totmataro.cat/argentona

Festa per recaptar diners per a un nou 
projecte educatiu musical

capacitats derivades de tocar un 
instrument de manera continuada 
i sistemàtica. El fet de treballar 
conjuntament, en format de banda, 
ajudarà també a millorar la cohesió 
del grup de nens i nenes.

El projecte s’inicia a l’Escola 
d ’Argentona  amb l ’ob jec t iu 
d’esdevenir un projecte municipal 
que puguin realitzar totes les escoles 
de la vila que ho vulguin.

Actuacions i botifarrada
La festa per recaptar diners co-
mença a les 17h de la tarda amb una 
Cercavila des de la Plaça Nova fi ns a 
l’escola d’Argentona. Arribada al seu 
destí, prenen el relleu espectacles 
infantils, les primeres actuacions i 
un correfoc pels més petits. Després 
del foc, segueixen les actuacions 
fi ns a les 20h del vespre quan serà 
el moment del correfoc pels més 
grans. Ja a la nit, Hotel Cocham-
bre pren l’escenari, juntament amb 
altres grups ja coneguts pels argen-
tonins com els Laietans o la Banda 
del Coche Rojo.

Les actuacions estaran amani-
des amb una botifarrada per sopar, 
organitzada pel Grup de Muntan-
ya d’Argentona. La recaptació de 
les entrades pels majors de 12 
anys van destinades a la iniciativa. 
L’aportació senzilla és de 5 euros, 
mentre que l’opció amb sopar és 
de 8 euros. 

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: ESTEL ALCOCER PUBILL

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.fut7gol.com/mod/soccer/index.aspx

+

UNA
• 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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Les votacions del públic que va 
assistir al 3r Festival Sense Portes 
han donat una nota de 8 a tots els 
espectacles proposats pel festi-
val. Davant aquestes xifres, des de 
l’organització, Xevi Amatller “Notxa” 
del Col·lectiu Sense Portes, explica 
que “el balanç que en fem és molt 
bo perquè tots els espectacles eren 
de qualitat, uns van agradar més i 
d´altres menys però segons les vota-
cions del públic han aconseguit un 
vuit de mitjana”.

Des de l’organització també han 
constatat que hi havia molt públic 
a totes les propostes i que fi ns i tot, 
en alguns, hi havia més gent que ca-
dires o lloc físic. Des del Col·lectiu 
Sense Portes volen repetir la inicia-
tiva l´any vinent. Les dades també 
han donat el nom de l’espectacle 
guanyador, segons la votació del 
públic, que va ser el “Cabaret Ele-
gance” de la Companyia Elegants 
que es va poder veure a Can Doro.

L’organització de la primera 
fi ra “Fet a Argentona” celebrada 
paral·lelament valora que va anar 
molt bé i es repetirà. 

CULTURA
NOTÍCIA REDACCIÓ

Les votacions del públic han 
donat una nota de 8 a tots els 
espectacles
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Cabaret Elegance, espectacle 
guanyador del Sense Portes

Rutes guiades per 
conèixer la història, 
tradicions i patrimoni  
 

Les rutes són gratuïtes i tan 
sols cal fer una inscripció 
prèvia

El servei de Promoció Econòmica 
presenta el programa de rutes guia-
des gratuïtes per a aquesta tardor.  
En aquesta ocasió es tracta de tres 
propostes per descobrir el patrimoni 
i riquesa modernista del municipi, 
els racons i llocs emblemàtics, així 
com els camins romans de la via de 
Parpers. La primera es durà a terme 
el 2 de novembre i serà “Vila moder-
nista d’estiueig”, el 16 de novembre 
amb “Racons del passat” i el 7 de 
desembre “Camins de Roma”. 

CULTURA
NOTÍCIA REDACCIÓ

MATARÓ
barri a barri

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

SI ETS D’AQUEST BARRI

ANUNCIA’T!

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

MOLINS
i VISTA ALEGRE

31-10-2014MOLINS i VISTA ALEGRE
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La Partida, tot un Patrick Marber 
en mans de Julio Manrique 

La temporada estable del Monumen-
tal juga fort aquest dissabte. Una 
partida de pòquer serveix d’excusa 
a un dels grans noms de la drama-
túrgia britànica per posar en escena 
un joc de cartes i testosterona, una 
comèdia d’homes que parla, entre 
d’altres coses, de pares i de fi lls. 
Julio Manrique torna a submergir-
se en el món teatral del britànic 
Patrick Marber. Ho fa dirigint una 
peça que l’autor va escriure quan 

encara era un desconegut i que, en 
clau masculina, utilitza una partida 
de pòquer per parlar de temes que 
van més enllà del joc. I és que, com 
diu un dels personatges de l’obra, 
en el restaurant on passa tot “no es 
juga a les cartes, es juga a l’home”.

Sis personatges amb vida pròpia, 
d’aquells que només aconsegueix 
crear la millor escriptura teatral, 
transiten pel menjador i la cuina del 
restaurant: un cuiner, dos cambrers, 
el propietari del negoci, un fi ll amb 
problemes amb el joc i el seu mentor 
en el pòquer. Tots ells participaran 
en l’acte fi nal en una partida al so-
terrani del local. 

TEATRE
NOTÍCIA REDACCIÓ

Les relacions i reaccions de 
sis jugadors de pòquer, en 
una de les obres de l’any

Les màscares, protagonistes

El cicle ‘Fet a Mataró’ torna aquest 
diumenge a Can Gassol amb l’assaig 
obert de la companyia mataroni-
na Jungle Low. Es tracta de teatre 
de màscara que explica la història 
d’uns personatges solitaris enmig de 

TEATRE
NOTÍCIA REDACCIÓ

“El curiós incident del 
gos a mitjanit”, de la 
novel·la a la Saleta 

“El curiós incident del gos a mitja-
nit” s’estrena aquest divendres 24 
a l’Espai Saleta. La Sala Caban-
yes programa cinc representacions 
de l’adaptació teatral de l’exitosa 
novel·la de Mark Haddon, dirigi-
da per Pere Vàzquez. L’obra és la 
investigació de l’assassinat d’en We-
llington, el gos de la senyora Shears 
(Eva Canals), que una nit apareix 
amb una forca clavada i el detectiu 
que vol trobar-ne el culpable és en 
Christopher Boone (Sergio Campos), 
un noi de 15 anys que viu amb el 
seu pare (Santi Clavell).

Un noi fent de detectiu
En Christopher és un noi que se sap 
el nom de cada país del món i de la 
seva capital i també tots els núme-
ros primers fi ns al 7.507. Li agraden 
les matemàtiques, el color vermell i 
el metall i, quan sigui gran, vol ser 
astronauta. En canvi, no li agrada 
que el toquin, no sap dir mentides i 
no entén les metàfores. Amb l’ajuda 
de la seva mestra Siobhan (Lídia 
Rovira), en Christopher intentarà 
resoldre la mort d’en Wellington, 
entre d’altres misteris. Jordi Roma-
gosa, Coral Consegal, Paquita de la 
Hoz, Carles Maicas, Montse Ciudad, 
Kevin Cortés i Marc Romagosa com-
pleten el repartiment. 

TEATRE
NOTÍCIA REDACCIÓ

Pere Vázquez dirigeix les cinc 
representacions de l’adaptació 
de l’obra de Mark Haddon

culturacultura
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la multitud. Una família normal que, 
per atzar, descobreix que el món que 
habita és un univers de cartró pedra 
en el qual hi ha d’haver alguna porta 
invisible per poder escapar, alguna 
cosa amagada que li doni sentit. 

www.totmataro.cat
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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)

Et costarà ben poc deixar de 
costat els compromisos familiars, 
per sortir de festa. Vigila!, pots 
provocar un confl icte. Treball: 
valora els esforços, si t’estan 
ajudant a arribar a fi  de mes, 
refl exiona.

TAURE (21/4 al 21/5)

Les persones que t’estimen 
t’entenen, contribueixen a la teva 
estabilitat emocional. Expressa’ls 
el teu agraïment. Treball: la teva 
sinceritat és molt necessària, hi 
ha moments en què tot ha d’estar 
clar per avançar.

BESSONS (22/5 al 21/6)

Estaràs més relaxada i feliç, per-
què has fet el que et dictava el cor. 
Els teus sers estimats et troben 
a faltar. Treball: un company et 
dirà un altre punt de vista, no 
és una crítica. Accepta l’opinió i 
tingues-la en compte.

CRANC (22/6 al 23/7)

Alguna cosa que portaves temps 
esperant t’emocionarà: un re-
trobament, una reconciliació, 
el compliment d’una il·lusió. 
Treball: et prestaran ajuda per 
poder organitzar-te millor, aprofi ta 
i cerca més estratègies laborals.

LLEÓ (24/7 al 23/8)

Entre unes coses i unes altres pots 
sentir-te molt atabalada. Pren-t’ho 
amb humor, desdramatitza. Tre-
ball: no se t’ocorri reclamar més 
diners; limita’t a recordar els teus 
drets, però sempre de la manera 
més conciliadora.

VERGE (24/8 al 23/9)

Estàs disposat a donar-li a la teva 
parella el que et demana, inclús en 
contra dels teus desitjos? Pensa-ho 
abans de cedir. Treball: algú et traurà 
d’una difi cultat, t’estranyarà la seva 
solidaritat, però encara queden bo-
nes persones. Valora-ho i confi a més.

BALANÇA (24/9 al 23/10)

Quan els sentiments es tornen 
possessius, és que els falta har-
monia i equilibri i deixen d’aportar 
felicitat. Refl exiona. Treball: si 
comparteixes ocupació amb algú 
que et treu de les teves caselles, 
respira a fons i no et piquis.

ESCORPÍ (24/10 al 22/11)

Carregar amb picabaralles del 
passat no t’ajuda a sanar les teves 
emocions. Passa pàgina i reneix. 
Treball: si rectifi ques, comptaràs 
amb suport, però has de creure 
en tu i no esperar que els altres 
et treguin les castanyes del foc.

SAGITARI (23/11 al 21/12)

Bon moment per escoltar savis 
consells. Viu la teva passió, i 
si t’has enamorat, endavant. 
Treball: s’incrementen propos-
tes laborals, aprofi ta a fons els 
teus contactes. El factor sort 
t’afavoreix.

CAPRICORN (22/12 al 20/1)

Aquests dies et toca seguir 
aclarint moltes coses, perquè 
el diàleg constructiu t’ajudi a 
superar el sot que has viscut. 
Treball: et demanaran que iniciïs 
un projecte. Encara que estiguis 
en baixa forma, brillaràs.

AQUARI (21/1 al 19/2)

No expliques les teves coses, i les 
persones properes volen saber els 
teus sentiments. No et resisteixis 
més i surt del teu hermetisme. 
Treball: bon moment per llançar 
propostes, afavoreix a les teves 
aspiracions. Període fructífer.

PEIXOS (20/2 al 20/3)

Setmana frenètica, tot va de 
pressa. Vius emocions sense 
temps per assimilar-ho. Baixa dels 
núvols i busca la teva pau interior. 
Treball: es necessita un temps per 
a cada cosa, no donaràs a l’abast. 
Dosifi ca les teves forces i delega.

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

Gabinet d’estètica
científica i osteopatia

120€ Cames senceres, 
engonals i aixelles*

*Preu sessió comprant abonament de 6 sessions.

De màxima qualitat i més econòmica. 
Una revolució!

Depilació Làser de Diode

Suport mèdic per REFERENCE MEDICAL1 sessió cada 3 mesos
Anàlisi gratuït 
de la melanina per 
una màxima seguretat 
i eficàcia!

240€240€240€240€240€240€
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Pl. Cuba, 48, Mataró
Tel. 93 757 12 82 | info@sucasa.es
www.sucasa.es

4129

OPORTUNITATS

Consulti a la 1a pàgina altres ofertes a Mataró

95.000€

ATENCIÓN, OCASIÓN ESPECIAL!!
REF. 11612 CENTRE-PZA. BRISA. Bonito 
piso de 68 m2 totalmente reformado con 
ascensor.2 dor. (antes 3). Salón comedor 

ampliado y lumimoso. Suelos parket.
Exteriores  aluminio. Balcón.Calle 
máxima tranquilidad.Buen precio!!

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.

96.000€

PLANTA BAJA
REF. 11811 Z FRANCESC MACIÀ.Planta 
baja actualizada perfecto estado. Sup. 

86m2. 3 dorm. (2d).Salón comedor,cocina 
8m2,galeria y patio 10m2.Totalmente 
exterior y muy soleada. Zona tranquila

 y ajardinada.

OPORTUNITATS DEL MES

123.000€99.000€
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€

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€ 79.000€

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. 

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

138.000€

66.000€

PCB9747-CAMI MIG. Pis ideal inversió 
74m2, 3 habs (2 dobles), menjador amb 
balcó , bany i cuina conservats. 2º pis. 

CB9819-CIRERA Ocasió! 1er pis amb 
finca petita, 89m2 amb 4hab, exterior amb 
llum i sol, pati de 20m2. Molt bona compra. 

CB10079 NOUS JUTJATS Pis seminou 
de 72m2 amb parking i traster inclòs, 
dos habs dobles, bany complert, cuina, 
office i ascensor. Rendibilitat garantida!!

120.000€
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Els Mossos d’Esquadra van detenir 
dijous de la setmana passada un 
home de 42 anys i veí de Blanes 
que conduïa contra direcció i be-
gut per l’autopista del Maresme, 
la C-32. L’arrestat va ser enxampat 
quan faltaven deu minuts per a les 
set del matí pel centre de control 
d’autopistes que el va veure per 
les càmeres de videovigilància. Tot 
seguit, una patrulla dels Mossos va 
accedir a la C-32 per interceptar el 
vehicle, que va donar la volta al peat-
ge de Santa Susanna i va començar 
a circular en sentit Barcelona. Fi-
nalment, els agents el van aturar al 
peatge d’Arenys de Mar.

Sentit contrari
L’infractor, que havia circulat en 
sentit contrari durant tres quilòme-
tres des que l’havien detectat les 
càmeres de videovigilància del cen-
tre de control d’autopistes va acabar 
donant en la prova d’alcoholèmia, 
una taxa de 0.76 mil·ligrams per 
litre d’aire expirat, el triple del 
permès. 

Per aquest motiu, els agents el 
van detenir com a presumpte autor 
de dos delictes contra la seguretat 
del trànsit, concretament per con-
ducció temerària i per fer-ho sota 
els efectes de l’alcohol. 

MARESME
SUCCESSOS REDACCIÓ - ACN

Detingut un home per 
conduir begut i contra 
direcció per la C-32

L’home tenia una taxa 
d’alcoholèmia en aire aspirat 
el triple del permès

El CAAD aconsegueix adoptar 5 
gossos i 5 gats al Saló Animalada

Els animals del Centre d’Atenció 
d’Animals de Companyia del Ma-
resme (CAAD) van desfi lar el passat 
cap de setmana al Saló Animalada 
que es va celebrar al Palau Sant Jor-
di de Barcelona. El saló és una cita 
imprescindible per als amants dels 
animals de companyia i per aque-
lles persones que volen donar una 
segona oportunitat als gossos i gats 
que es troben en centres d’acollida 
a l’espera de tenir una llar defi nitiva. 
En aquest sentit, des del CAAD es 
tenia la confi ança que alguns dels 
seus gossos fossin adoptats gràcies 
al seu pas pel saló. I així ha estat.

15 gossos i 15 gats van ser els 
que van desfi lar i, fi nalment,  es va 
aconseguir donar en adopció 5 de 

MARESME
SOCIETAT REDACCIÓ

El saló, una iniciativa pionera 
a Europa, es va celebrar al 
Palau Sant Jordi

cada. Aquests xifres donen satis-
facció als responsables del centre, 
ja que per a aquests animals supo-
sa una nova oportunitat. Tot i així, a 
més de les adopcions, participar en 
aquest tipus de salons dóna a conèi-
xer l’entitat i pot ajudar a que, més 
endavant, les persones que han pas-
sat per l’Animalada puguin adoptar 
o col·laborar amb les associacions 
animalistes.

El Saló Animalada, una iniciati-
va pionera a Europa, està promogut 
per l’ONG ADDA i ofereix un enfoc 
especial del món dels animals. El 
saló ofereix als visitants, a més de 
nombroses activitats lúdiques, de-
mostracions relacionades amb la 
capacitat d’ajuda dels animals, així 
com xerrades i debats sobre com-
portament, medicina i prevenció de 
l’abandonament. 

  LLAVANERES HA POSAT EN MARXA UN CURS PER RECUPERAR EL BALL DE GITANES   LLAVANERES HA POSAT EN MARXA UN CURS PER RECUPERAR EL BALL DE GITANES   LLAVANERES HA POSAT EN MARXA UN CURS PER RECUPERAR EL BALL DE GITANES   LLAVANERES HA POSAT EN MARXA UN CURS PER RECUPERAR EL BALL DE GITANES 
AL POBLE. PER A NENS I NENES DE 8 A 12 ANYS, LES CLASSES ES FARAN A EL CASAL.
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¡SI QUIERE ALQUILAR O VENDER SU PISO, LLÁMENOS!

80.000�

COMPRAMOS SU PISO • SOLUCIONAMOS EMBARGOS

163.000� (27,1M)

RE
F. 

50
66

RE
F.1

23
3

PLAZA CATALUNYA. 
PISO CON ASCENSOR 
CONSERVADO. 3 hab. 
1 doble, baño com-
pleto, cocina fórmica 
galeria anexa,, salón 
de 25m2 con balcón 
exterior. OCASIÓN POR 
ZONA Y PRECIO. (AN-
TES 135.000€)

RE
F. 

23
44

LLANTIA. Piso seminuevo con 
pk incl 2 hab. baño con bañer 
a, calefacción, cocina america-
na, ascensor, balcón exterior 
con vistas  a mar. OCASIÓN.

C.
E.

 en
 tr

ám
ite

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

RE
F. 

13
14

CENTRO. ECONÓMICO. Piso de 
3 habitaciones (2 dobles), 1 
baño, cocina de 8m2,  tiene 
galería anexa, està para refor-
mar a su gusto. 

77.000€ 

RE
F. 

13
11

RE
F. 

22
31

CENTRO. CASA REFORMADA EN EL CENTRO DE MATARÓ. Dis-
pone de 4 habitaciones (1 tipo suite), 2 baños completos, 
cocina office, patio de 15m2 con acceso a terraza de 8m2, 
calefacción.  OPORTUNIDAD. 

PLAZA CATALUNYA. 
PISO CON ASCENSOR 

Ahora:

294.000€

ZONA RDA. CERVANTES. Piso 
de 100m2, 3 habitaciones  (2 
son dobles), salón comedor 
con balcón exterior, ventanas 
de aluminio, muy bien con-
servado. 

RE
F. 

31
37

60.000€ 

C.
E.

 en
 tr

ám
ite

VIA EUROPA. Piso impecable 
con pk y trastero, 4 hab. 2 
dobles, 2 baños, cocina en 
haya con galería anexa, ca-
lefacción, a.a. OPORTUNIDAD 
POR PRECIO.

229.000€

RE
F. 

23
41

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

109.000€

105.000€ 

RE
F. 

23
51

EIXAMPLE.Piso totalmente re-
formado, pk, 3 hab. 1 doble, co-
cina lacada blanca con galería 
anexa, balcón exterior, calefac-
ción,  ascensor. OCASIÓN. 

C.
E.

 en
 tr

ám
ite

C.
E.

 en
 tr

ám
ite

C.
E.

 en
 tr

ám
ite

C.
E.

 en
 tr

ám
ite

84.000€ 

ZONA RDA. O’DONNELL. Piso 
conserv., ascensor, 3 hab. 
antes 4, cocina reform. laca-
da blanca con galería, baño 
completo bañera, patio 10m2, 
ascensor. OPORTUNIDAD.

RE
F. 

23
35

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

294.000€294.000€

C.
E.

 en
 tr

ám
ite

ZONA CIRERA. Pl. baja entra-
da independ. tipo casa, patio 
20m2, cocina offi ce y galería, 
3 hab. 2 dobl, baño y aseo, 
salón 25m2, calefacción, tras-
tero. 1 vecino. OCASIÓN. 

mar a su gusto. 

LLANTIA. Piso seminuevo con 

C.
E.

 en
 tr

ám
ite

RE
F. 

70
47

115.000€

Ahora:

C.
E.

 en
 tr

ám
ite

RE
F. 

13
13

114.000€ 144.000€

ZONA CIRERA. Planta baja 
con entrada independiente 
y totalmente reformada, con 
patio de 25m2, 3 hab. + estu-
dio en patio,  2 baños, cocina 
y galería, 1 vecino. OCASIÓN.

RE
F. 

50
95

ZONA CIRERA. Pl. baja entra-

C.
E.

 en
 tr

ám
ite

RE
F. 

50
93

153.000€ OCASIÓN
DEL MES

CENTRO. OPORTUNIDAD POR 
ZONA/PRECIO. Piso conservado 
de 4 hab. 2 dobles, baño con 
bañera, cocina de roble, gale-
ría, a.a. con bomba de calor, 
tiene ascensor.

C.
E.

 en
 tr

ám
ite

199.000€

RE
F. 

23
11

C.
E.

 en
 tr

ám
ite

209.000€

RE
F. 

23
45
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 “Faig el que ens van ensenyar 
Dalí i Picasso, a pintar el que 
veiem i sentir”, remarca

La natura és la seva musa, la seva 
inspiració. “El cos em demana pintar 
i això em genera situacions i pen-
saments que plasmo a la pintura”, 
assegura el pintor. Esportista en el 
passat, Calafell ha passejat i conegut 
paisatges de mar i muntanya molt di-
versos. Per aquest motiu, la naturalesa 
és un símbol per a ell: “Les olors que 
desprèn i la satisfacció que et donen 
els paisatges, tenen una força que ex-
presso després mitjançant els colors”. 
Calafell, però, no pinta de memòria. 
“Jo veig un lloc que m’agrada i faig el 
mateix que feien Dalí i Picasso” i ma-
tisa que “vaig a la natura, l’observo, 
prenc apunts i faig algunes fotos que 
després converteixo en obres”. És a dir, 
“aturo el temps en una pintura a l’oli 
i hi plasmo tots els detalls que recordo 
del que vaig veure”. 

Grans pensadors i populars cançons 
han avisat sempre que mai és massa 
tard per tornar a començar. Toni Ca-
lafell ha estat un artista tota la vida, 
encara que no ho vulgui reconèixer. 
Però fi ns que no va jubilar-se no va 
mimetitzar-se amb la pintura i els 
seus colors. Fa dos anys i mig que va 
començar a pintar i ja acumula des-
enes de quadres en un petit estudi 
a casa seva, convertit en un refugi 
envoltat de paisatges. 

Calafell recorda com, de petit, 
“tenia moltes coses al cap i agafar 
el llapis i dibuixar em tirava molt”. 
Se li donava bé, però estudiar Belles 
Arts als anys 50 era molt complicat. 
Malgrat va entrar a l’escola d’Arts i 
Ofi cis un parell d’anys, va començar 
a treballar en un taller mecànic de 
màquines de gènere de punt. En 
tornar del servei militar, “vaig tenir 
l’oportunitat d’estudiar en una esco-
la de disseny interior a Barcelona i 
m’hi vaig dedicar durant 40 anys”. 

Però als 65 anys, ni els estudis 
d’Internet el van convèncer. No-
més la pintura el va captivar. “Vaig 
començar a dibuixar amb llapis, en-

cara que ben aviat vaig voler pintar 
a l’oli”, explica. Va assistir a unes 
quantes classes a unes aules de 
dibuix i el seu professor va veure 
ràpidament que ell era dels que “no 
s’arrugava mai”. “Saps que pintar 
a l’oli és molt complicat, no?”, li 
va etzibar sense explicar. El temps, 
però, ha demostrat que Calafell 
n’era capaç. 

Ara bé, res seria possible sense la 
professió del seu passat. És per això 
que Calafell reconeix que “la meva 
feina m’ha donat uns coneixements 
sobre el color que ara em serveixen”. 
Satisfet del resultat visible al seu es-
tudi, ple de quadres recents, Calafell 
assegura que “em vaig envalentir i el 
resultat ha estat molt satisfactori”. 

I és que ja se li podria plantejar 
qualsevol repte, que de ben segur 
que l’assoliria. Vital, decidit i con-
vençut del que fa, Calafell recorda 
un tràgic accident que als 15 anys 
li va fer canviar la seva visió del 
món: “Des d’aleshores, no trobo 
res difícil perquè hem vingut aquí 
amb l’oportunitat de fer coses i no 
ho podem desaprofi tar”. 
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Defi neix-te
Intento descobrir el perquè de 
tot plegat.

Un llibre
 ‘Comentarios sobre el vivir’ de 
J. Krishnamurti

Una pel·lícula
‘Carros de Fuego’ de Hugh Hudson 

Un viatge
La Toscana.

Un pintor
Picasso i Van Gogh

Un repte
Veure créixer els meus néts

Toni Ca lafell,  
artista als 70

PINTOR
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T1.07980 - Mataró-Els Molins. Pis de 90 m2 de 
superfície, que està tot reformat, amb 3 dormito-
ris, amb un bany, aa/cc, balcó i galeria. ¡¡Oporti-
nitat!!  Abans 107.200€

T1.07980 - Mataró-Els Molins. Pis de 90 m2 de 
superfície, que està tot reformat, amb 3 dormito-

T1.07090 - Mataró-Cerdanyola. Pis de 80 
m² de superfície, amb 4 hab. (2 Dobles), 1 
bany, balco, tancaments d’ alumini, galeria, 
traster, molt assolellat. ¡¡Totalment refor-
mat!!  Abans 103.260€ 

T1.07090 - Mataró-Cerdanyola. Pis de 80 
m² de superfície, amb 4 hab. (2 Dobles), 1 
T1.07090 - Mataró-Cerdanyola. 
m² de superfície, amb 4 hab. (2 Dobles), 1 
T1.07090 - Mataró-Cerdanyola. 

T1.50238 - Mataró- Els Molins. Pis totalment refor-
mat de 80 m², amb 3 habitacions, Bany complet, 
cuina totalment equipada, galeria, tancaments 
d’alumini, balcó ¡¡Oportunitat!!                69.000€ 

T1.50238 - Mataró- Els Molins. Pis totalment refor- T1.50230 - Mataró-Cirera. Pis de 60m² de 
superfície, disposa de 3 habitacions, un bany 
complet, cuina totalment equipada, els terres 
de parket, amb els tancaments d’alumini ¡¡Te-
rrat comunitari de 100 m²!!                     88.000€ 

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

T1.50213 - Mataró - Centre. Pis 100m², 2 hab. 
dobles (abans 4), bany complet, cuina offi ce 
totalment equipada, galeria, salo-menj. 35m², 
balco, aa/cc, parket, terrat comunitari amb traster 
¡¡Bones vistes a mar i montanya!!!        138.000€ 

T1.50215 - Mataró -Centre. Pis de 60 m² de 
superfície, disposa de 2 habitacions, un bany 
complet, amb galeria, balco, aa/cc, té ascensor 
¡¡Pis  molt assolellat!!                                 150.000€

  

T1.50269 - Mataró-Centre. En exclusiva per 
als nostres clients. Pis al torrent de 70 m² de 
superfície, amb 3 hab., 1 bany, cuina, galeria, 
balcó ¡Està per reformar al seu gust! Més cèntric 
impossible!!  87.300€                   

OPORTUNITAT
DE LA SETMANA

T1.03531 - Mataró - Avda América. Impres-
sionant Àtic de 110m²  de superfície, amb te-
rrassa a nivell de 120m²!! Amb ascensor,  dis-
posa de 4 hab., 2 Banys, calefacció. Increïbles 
vistes!! Per entrar a viure!!             167.260€

T1.50205 - Mataró-Centre. En antiga fà-
brica. Dúplex tipus loft de 60 m² de superfície, 
disposa d’1 hab., 1 Bany complet amb hidro-
massatge, balco ¡¡¡Únic en la zona!!! A 3 minuts 
de la platja!!         129.260€
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T1.07980 - Mataró-Els Molins. Pis de 90 m2 de 
superfície, que està tot reformat, amb 3 dormito-
ris, amb un bany, aa/cc, balcó i galeria. ¡¡Oporti-
nitat!!  Abans 107.200€

Pis de 90 m2 de 

T1.50230 - Mataró-Cirera. Pis de 60m² de 
superfície, disposa de 3 habitacions, un bany 
complet, cuina totalment equipada, els terres 
de parket, amb els tancaments d’alumini ¡¡Te-
rrat comunitari de 100 m²!!                     88.000€ 

T1.50213 - Mataró - Centre. Pis 100m², 2 hab. 
dobles (abans 4), bany complet, cuina offi ce 
totalment equipada, galeria, salo-menj. 35m², 
balco, aa/cc, parket, terrat comunitari amb traster 
¡¡Bones vistes a mar i montanya!!!        138.000€ 

T1.50184 - Mataró-L’Havana. Pis de 100 m², amb 
4 habitacions, Bany complet i aseo, cuina offi ce, 
galeria, balco, aa/cc, tanc. d’alumini, terres porce-
lanato, traster ¡¡Totalment reformat!!      168.000€

T1.50184 - Mataró-L’Havana. Pis de 100 m², amb 

Vendes

Gran cartera de pisos a totes les zones de Mataró

T1.50100 - Mataró-Centre. Pis de 80 m² de 
superfície, disposa de 3 habitacions, un bany 
complet, cuina offi ce, galeria, balcons, aa/cc, els 
terres de gres, traster ¡¡Amb vistes!!     190.000€

T1.03531 - Mataró - Avda América. Impres-
sionant Àtic de 110m²  de superfície, amb te-
rrassa a nivell de 120m²!! Amb ascensor,  dis-
posa de 4 hab., 2 Banys, calefacció. Increïbles 
vistes!! Per entrar a viure!!             167.260€ T1.50137 - Mataró-Centre. Espectacular pl.baixa, 

jardi 350m² i piscina priv. 3 hab., 2 banys complets 
(1 suitte), cuina amb illa 15 m² + apart. d’1 hab, 
llar de foc, bodega, gran garatge 3 cotxes. Acab. alt 
standing. Millor que una casa!!                   450.000€

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

T1.08498 - Mataró-Centre. Àtic dúplex de 
80m2 de superfície, amb una terrassa de 
50m2. Consta de 3 habitacions, amb els terres 
de parquet, amb calefacció i aa/cc, té llar de 
foc.                       Ara 372.000€  Ara 223.000€

T1.50156 - Mataró-l’Havana. Pis de 115 m² de su-
perfície, amb 4 hab., 2 Banys complets, cuina office to-
talment equipada, galeria, aa/cc, terres de parket, tan-
caments d’lumini, ascensor, terrassa de 24 m², ¡¡Molt 
bones vistes al parc!!                                        230.000€

T1.08731 - Mataró-Centre. Pis de 95m² de 
superfície, disposa de 4 habitacions, amb una 
cuina offi ce totalment equipada, amb 2 banys 
complets, balcó, galeria, calefacció, fi nca amb 
ascensor!!!                                               240.384€

T1.08498 - Mataró-Centre. Àtic dúplex de 
80m2 de superfície, amb una terrassa de 

T1.50156 - Mataró-l’Havana. Pis de 115 m² de su-
perfície, amb 4 hab., 2 Banys complets, cuina office to-

T1.08731 - Mataró-Centre. Pis de 95m² de 
superfície, disposa de 4 habitacions, amb una 

T1.50137 - Mataró-Centre. Espectacular pl.baixa, 
jardi 350m² i piscina priv. 3 hab., 2 banys complets 

 Espectacular pl.baixa, 
jardi 350m² i piscina priv. 3 hab., 2 banys complets 

 Espectacular pl.baixa, 

T1.50248 - Mataró-Centre. Pis de 85 m², de 3 
hab., (2 dobles), 2 banys complets, cuina offi ce 
gran, galeria, balco, a/cc, terres de parket. Tan-
caments d’alumini, ascensor, plaça aparca-
ment i traster inclòs!!                                       220.000€

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

T1.08009 - Mataró- Centre. A prop de la platja i 
l’estació. Pis de 65m2 de superfície, amb terrassa 
de 50 m2, disposa de 2 hab., 1 Bany, cuina ameri-
cana, aa/cc, ascensor, gran terrassa i Plaça apar-
cament opcional!                                                168.000€

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

T1.50240 - Mataró-Via Europa.  Pis cantoner de 
90 m² de superfície, amb 3 hab., 2 Banys com-
plets, gran cuina offi ce, galeria, balcó, calefac-
cio, terres de parket, ascensor ¡¡Amb fabulosa 
terrassa a nivell de 50 m²!!                     210.000€

T1.08520 - Mataró-Semicentre. Pis de 85m2 
de superfície amb traster, disposa de 3 dor-
mitoris, té 1 bany reformat, aa/cc, amb cale-
facció, la cuina offi ce està reformada. ¡Pis tot 
assolellat!!                                                     210.354€
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Lloguers

T1.09902 - Mataró-Centre. Duplex moblat de 
50 m2 de superfície, disposa d’1 habitació, 
amb 1 Bany. 1 Aseo. Cuina americana.Tanca-
ments exteriors d’alumini. Ascensor i parquing 
opcional. Pis molt assolellat!!             450€/Mes

T1.08131 -  Llavaneres. Tocant el mar, especta-
cular baix d’obra nova 78 m2 + tssa 89,05 m2, 3 
habit. , 2 banys. Zona comun amb piscina i aca-
bats 1a. A 2 minuts platja i l’estació. Impressio-
nants vistes al mar i al port!!              1.200€/mes

Més de 40 anys d’experiència al seu servei

Truqui’ns: 93 757 83 83
T1.09926 Mataró. Centro. Piso de 60m² de super-
fi cie, dispone de 2 habitaciones. Baño, cocina, sa-
lon con salida al balcón - muy soleado y muy cerca 
de la Plaza de las Tereses !!!!                 450€/Mes

T1.09291 Mataró. Centro. Segundo piso de 60 
m2, 2 hab, baño, cocina reformada, galeria - sue-
los de gres - cerca Plaza Teresas !!!!    450€/mes

T1.09811  Mataró. El Rengle. Zona Tecnocampus 
- apartamentos de 40m² de superfi cie, disponen 
de 1 habitación (doble) un baño, pequeña coci-
na - todo amueblado y equipados - con parking y 
trastero y piscina - tiene fabulosas vistas - ideal 
cortas estancias - estudiantes, ejecutivos y adap-
tados para mayores!!!                            470€/Mes

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

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

T1.09934 Mataró. Centro. Precioso piso de 45m2. 
1 Habitacio doble. Cocina-comedor y baño. Aca-
bados de lujo. Parquing incluido!!          530€/Mes

T1.09915 Mataró. Peramàs. Piso de 72m2 de su-
perfi cie. En buen estado de consevación. Tiene 3 
Habs. 1 Baño completo. Cocina. Gas ciudad. Con 
calefacción y aa/cc. Ascensor. Pequeño balcón 
con toldo. Piso muy luminoso!!!            540€/Mes

T1.07154 Mataró. Via Europa. Piso de 60 m2. 
Semi-nuevo. 2 Hab. Terraza de 10 m2. Armarios 
empotrados y parking opcional!!           550€/Mes

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

T1.07815 Mataró. Centro. Piso de 65 m², con 1 
hab, cocina americana, baño con bañera, con 
terraza y amueblado !!!                            560€/Mes

T1.00422 Mataró. Centro. Piso nuevo en planta 
baja de 50 m² con 2 hab, baño, cocina y con un 
trastero - muy buena zona !!!                  575€/mes

T1.05630 Mataró. Centro. Piso de 70m2. de su-
perfi cie, tiene 1 Hab. Cocina americana. Calefac-
cion. Cierres aluminio. Suelos de gres. Terraza de 
10 m2. Piso muy soleado!!!                      580€/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 con parking opcional!!!        600€/Mes

T1.09932 Caldetes. Bonito piso cerca del mar de 
100m2 de superfi cie. 4 Habs. 2 Baños. Cocina to-
talmente equipada con electrodomesticos. Cale-
faccion. Aa/cc. Suelos de parquet. Cierres alumi-
nio. Gran terraza. Muy soleado!!!           700€/mes 

T1.02215 Mataró. Centro. Piso de 120 m² de su-
perfi cie, 4 hab. Baño. Aseo.Cocina offi ce. Cierres 
de aluminio. Parquet. Balcón. Lavadero. Todo re-
formado. Muy soleado!                            700€/mes

T1.09944  Mataró. Centro. Piso de 85 m² 3 habs. 
2 Baños. 1 Aseo. Cocina offi ce. Calefaccion. Aa/
cc. Cierres de aluminio. Terraza. Patio. Ascensor. 
Parquing opcional. Muy soleado!!!        720€/Mes

T1.08175 Argentona-Centro pueblo. Magnifi co 
piso de 80 m2 con 3 dormitorios, 2 baños, aa/cc, 
calefaccion, parquet, balcon, galeria y plaza de 
parking opcional.                                        725€/Mes

T1.08565 Llavaneres. 1ª línea de mar. Pisos de 
obra nueva de 80 m² de superfi cie, dispone de 3 
habitaciones, 2 baños, zona comunitaria con pis-
cina y parking opcional!!                         800€/Mes

T1.09913 Mataró. Vallveric. Piso de 75m2. 2 
Habs. 1 Baño. Cocina offi ce. Electrodomésticos. 
Parquet. Bomba frio calor. Calefaccion gas.Terra-
za de 13 m2. Toldos. Ascensor. Zona comunitaria 
con piscina. Parquing para coche y moto. Muy 
luminoso!!!                                               850€/Mes

T1.08558 Sant Andreu de Llavaneres. Espec-
tacular piso de obra nueva de 85 m2, 3 habita-
ciones, 2 baños. Zona comunitaria con piscina y 
jardí. Acabados de primera calidad. A 2 minutos 
de la playa y la estación. Impresionantes vistas al 
mar y al puerto.                                       860€/mes

T1.06976 - Mataró-Centro.  Piso de 45 m2. de 
superfície. Està tot moblat. 1 Hab. Aire acon-
dicionaty calefaccioó . Amb electrodomèstics. 
Ascensor y parking inclòs!!!             475€/mes

T1.06976 - Mataró-Centro.  Piso de 45 m2. de 

T1.08131 -  Llavaneres. Tocant el mar, especta-
cular baix d’obra nova 78 m2 + tssa 89,05 m2, 3 

Tocant el mar, especta-
cular baix d’obra nova 78 m2 + tssa 89,05 m2, 3 

Tocant el mar, especta-

T1.09123 - Mataró-Centro. Bonito piso de 50 
m² de superfi cie, consta de 2 habitaciones, 
Baño, salón, cocina con barra americana, todo 
amueblado y electrodomésticos. Pocos vecinos. 
Gastos incluídos!                                  500€/mes

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

T2.01111 - Llavaneres. Casa pareada de 80 m2. 
de superfi cie, dispone de 3 Habitaciones.Tiene un  
baño y unaseo. Cocina offi ce. Con calefaccion. 
Gran jardin privado y parquing!! Bonitas vistas a 
montaña                                              800€/mes
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R.14700

Piso con ascensor, 3 habitaciones, salón 
comedor con salida a balcón, cocina 
y baño listos para entrar a vivir. Piso 
100% exterior. ¡¡¡Gran ocasión!!!

MATARÓ Ctra. Mata| 

Piso de 2 habit.(antes 3), comedor 
con balcón, baño completo con ducha, 
cocina de formica, a/a, calefacción, 
galería. Piso 100% exterior. 

R.14828

MATARÓ Jto. Can Tuñí | 

R.14854

Piso totalmente reformado de 2 
habitaciones (antes 3), salón comedor 
con balcón, cocina completa y baño 
completo. Piso luminoso y soleado.

MATARÓ

Piso reformado 90m2 frente a zona 
verde en edifi cio con ascensor. De 3 
habitaciones, baño completo, cocina 
amplia, salón con balcón y calefacción.

Amplio piso de 3 habitaciones, 2 baños, 
salón con balcón, cocina independiente, 
totalmente exterior, aparcamiento y 
trastero en el mismo edifi cio.

R.14936

T T

Piso reformado de 2 habitaciones, 
con gran salón, terracita a nivel de 
18m2, cocina 9m2, con calefacción. 
Comunidad reducida. Muy soleado 
y al lado de comercios.

R.1467692.700€

CERTIF. 
ENERG.MATARÓ | Camí Serra T

OFERTA

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)

Piso seminuevo de 3 habitaciones, 
comedor 22m2 y 2 baños. Todo exterior
y con mucha luz. Finca con ascensor. 
¡¡Mejor que nuevo!! ¡Oportunidad! 

R.30752149.000€

CERTIF. 
ENERG. TMATARÓ Via Europa| 

R.14918

Pisos a estrenar de 2, 3 y 4 
habitaciones, acabados 1ª calidad, 
parquing opcional, solicite información 
en nuestras ofi cinas. Financie al 100%

Piso con entrada independiente + 
terraza 26m2 a nivel, salón 2 ambientes, 
2 dormit.+ estudio, baño y balcón. 
Vivienda singular con techos altos. 

149.000€

MATARÓ

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€

MATARÓ

CERTIF. 
ENERG. TMATARÓ c/Biada| 

R.14926115.000€

Amplio piso totalmente exterior con 
vistas al mar y zona comunitaria 
ajardinada. De 3 habitaciones (antes 4), 
calefacción y salón con amplio balcón.

MATARÓ 1ª linea mar| CERTIF. 
ENERG. T

55.000€

MATARÓ

120.000€

CERTIF. 
ENERG.MATARÓ | Ctra. Mata T

OFERTA

48.000€ 66.000€ 75.000€

170.000€

R.14911

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

CERTIF. 
ENERG. TMATARÓ Via Europa| 

168.000€R.14931160.000€

MATARÓ | 1ª línea de mar TCERTIF. 
ENERG.

Gran piso totalmente exterior, 4 habit., 
amplio salón, 2 balcones, cocina 
independiente y 2 baños. Rodeado de 
zonas verdes y jardín privado.

R.14820

Gran piso seminuevo de 3 habit con 
patio a nivel de salón de 50m2, 2 baños, 
cocina totalmente equipada, AA., y 
calefacción. ¡Gran ocasión por traslado!

CERTIF. 
ENERG. TVia EuropaMATARÓ| 

209.000€

CERTIF. 
ENERG. TMATARÓ Centro-Playa| 

135.000€Desde
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CERTIF. 
ENERG.

CERTIF. 
ENERG.

MATARÓ | Jto. Avda. pral.

Piso reformado 90m2 frente a zona 
verde en edifi cio con ascensor. De 3 
habitaciones, baño completo, cocina 
amplia, salón con balcón y calefacción.

R.13470

T

R.14807

VENDEMOS SU VIVIENDA
EN MENOS DE 45 DÍAS

T

T
Casa reformada de 175m2, gran salón 
de 35m2, cocina 16m2, 4 habit. dobles, 
2 baños, 2 terrazas 30 y 15m2, suelos 
parquet y acabados de 1º calidad.

MATARÓ Centro| 

R.40373

Espectacular ático nuevo a estrenar, 
cerca Pl. Sta. Anna, de 180m2, con 2 
terrazas de 30m2 cada una, acabados 
de alto standing. Con parking incluido.

434.700€ R.14762

CERTIF. 
ENERG. T CERTIF. 

ENERG. T

CERTIF. 
ENERG. TMATARÓ| C. Histórico

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 con terraza a nivel de 18m2, 2 
habitaciones, salón con terraza, baño 
completo, cocina equipada, orientado 
a mar. ¡Gran ocasión por traslado!

R.1467876.000€

MATARÓ Eixample| MATARÓ Cirera| 

Piso de 88m2 con 4 habitaciones y patio 
a nivel de 25m2, salón de 22m2 con 
chimenea, baño completo, cocina apta 
para comer 10m2. Comunidad reducida. 

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

R.14797

Piso seminuevo de 3 habitaciones, 
comedor 22m2 y 2 baños. Todo exterior
y con mucha luz. Finca con ascensor. 
¡¡Mejor que nuevo!! ¡Oportunidad! 

T
Piso con entrada independiente + 
terraza 26m2 a nivel, salón 2 ambientes, 
2 dormit.+ estudio, baño y balcón. 
Vivienda singular con techos altos. 

149.000€ R.14790

TCERTIF. 
ENERG.MATARÓ| Jto. Riera

R.14935

Piso de 70m2 con 2 habitaciones, gran 
salón con balcón, cocina independiente, 
baño completo, calefacción. Vistas 
despejadas sobre Parque Central. 

Via EuropaMATARÓ TCERTIF. 
ENERG.| 

126.000€

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

CERTIF. 
ENERG. TMATARÓ Molinos| 

Amplio piso totalmente exterior con 
vistas al mar y zona comunitaria 
ajardinada. De 3 habitaciones (antes 4), 
calefacción y salón con amplio balcón.

T

R.14923

Piso de 2 habitaciones, amplia 
cocina, muy buena orientación. Piso 
soleado y luminoso. En zona muy bien 
comunicada y rodeada de servicios. 
Trastero y parking.

CERTIF
. 

ENERG. TMATARÓ Eixample| 

120.000€

75.000€

OFERTA

79.000€

285.000€

122.000€

MATARÓ CERTIF. 
ENERG.Molinos| T

R.14820

Gran piso seminuevo de 3 habit con 
patio a nivel de salón de 50m2, 2 baños, 
cocina totalmente equipada, AA., y 
calefacción. ¡Gran ocasión por traslado!

RTIF. 
ENERG. T
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