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Mora plega de la FMC per la 
inacció arran dels sobresous

 
30 anys de formació a 
l’Aula de Teatre

Els Capgrossos tornaran a buscar la
torre de 9 a Tots Sants

Juan Sánchez, 
els barris al punt de mira

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

Primera victòria a casa del
Platges de Mataró

El retrat de Marià Ribas 
ja és a la Galeria de Mataronins Il·lustres
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- COMPRAMOS SU PISO AL CONTADO -

GL11367 - CENTRO 
Precioso dúplex a estrenar junto 
a Plaza de Cuba. 1 habitación, 
2 baños, terraza de 20 m² y 
plaza de parking incluida 
en el precio. Comunidad de 
sólo 4 vecinos. Soleado. 
Excelente zona.
Precio: 119.500€

GL8451 -CENTRO-Z. 
MARÍTIMA Casa con local de 
100 m², 3 habitaciones dobles, 
baño completo, gran cocina offi ce, 
patio a nivel, gran buhardilla de 
50 m² con terracita tipo solarium. 
Muy bien conservada. 
Excelente oportunidad. 
Precio: 179.000€

GL11254 - Z. ROCABLAN-
CA  Piso de 3 habitaciones 
(antes 4), salón de 22 m², 
cocina equipada con patio 
de 15 m², baño completo, 
ventanas de aluminio, 100% 
exterior y en esquina. 
Gran ocasión. 
Precio: 59.000€

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

GL11567 - LA HABANA 
Piso que dispon de 3 habitaciones, 
cocina, un baño completo, salón 
con salida a terraza, es un piso 
totalmente exterior y reformado! 
Es muy soleado. 
Precio: 98.000€

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

GL9706 - Z. VIA EUROPA 
¡Atención a esta ocasión realmente 
excepcional! Cualidades muy inte-
resantes. Piso exterior y lumi- noso 
en edifi cio con presencia, 2 dorm. 
salón-comedor de 20 m², cocina 
offi ce equipada, baño completo. 
¡Excelente inversión! 
Precio: 116.000€

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

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€

Pèrits Judicials

Certifi cado Energético 
en Trámite

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

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

T. 93 193 45 35

www.gruplaudem.com

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

GL11495 - Z.CENTRO-
HOSPITAL Casa edifi cada sobre 
146 m² de solar. Actualmente 
planta baja en local diáfano y 
tres plantas, pisos independ.
95 m², 80 m² y 70 m² aproxi-
madamente. IDEAL INVERSORES. 
SOLICITE INFORMACIÓN. 
Precio: 282.000€

EXCLUSIVA

EXCLUSIVA

EXCLUSIVA

2p GRUP LAUDEM.indd   2 29/10/14   12:17



Ramón Torralba (Gerente)
CONSULTE NUESTRA WEB!!

TENEMOS MÁS DE 300  INMUEBLES

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

GL 11534 VIA EUROPA: 
Mejor que nuevo. Piso de 3 habitaciones, 
todo exterior, muy luminoso y tranquilo. 

Comunidad reducida, ascensor. Gran 

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

Ramón Torralba (Gerente)

CONSULTE NUESTRA WEB!!
TENEMOS MÁS DE 300  INMUEBLES

Un concepto diferente de gestión inmobiliaria

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

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

salón 2 ambientes, 
2 baños (1 suitte), 

cocina offi ce  roble 
galería de servicio 
anexa. Impecable!

PRECIO: 149.000€

Parking y trastero 
incluidos Acabados 
1ª calidad. Ocasión 

por traslado! 

GL 11539 EIXAMPLE: 
Piso seminuevo de 100 m² de 

4 habitac., salón muy amplio con balcón
- terraza, 2 baños completos, calefacción.

PRECIO: 183.500€

GL 10568 CENTRO: 
Planta baja de 90 m² con jardín de 90m² 

y sótano de 90 m² en el centro de 
Mataró. Muy bien situado. Cocina y baño 

reformados. Sala 
de estar más 

comedor de 36 m². 
No dude en verlo. 

PRECIO: 210.000€

EXCLUSIVA

EXCLUSIVA

EXCLUSIVA
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Perceps que la indústria 
torni a guanyar pes?

L’ENQUESTA

 LA PREGUNTA

Vota l’enquesta a 

davant de totdavant

Fins fa alguns anys se celebrava el dia mundial sense co-
txes, que servia per promoure la mobilitat sostenible. A 
partir de cert any, aquesta campanya va desaparèixer per 
donar pas a la setmana de la mobilitat sostenible, que 
encara ara se celebra. Les principals diferències que des-
tacaria d’aquestes campanyes són que la primera tenia un 
marcat caràcter festiu, ja que fi ns i tot hi havia actes que 
ocupaven literalment els carrers impedint la circulació de 
cotxes, mentre que l’actual format inclou altres campan-
yes de sensibilització menys vistoses, com xerrades i altres 
actes de sensibilització.  

Podria ser que ja estem prou sensibilitzats i ara es fan 
necessaris altres tipus d’actes de caràcter més refl exiu i 
de menor impacte social? Crec que no. Fixem-nos amb 
l’evolució dels carrers del nostre entorn. La senyalització 
de carrer residencial, de forma rectangular amb icones 
simbolitzant gent passejant i nens jugant, va estendre’s 
ràpidament, sense que els conductors l’haguessin associat 
encara a la preferència dels vianants i al límit de 20km/h. 

FIRMA
OPINIÓ ENGINYER TÈCNIC INDUSTRIAL

Celebres Halloween, la 
Castanyada o tots dos?

JORDI FERNÀNDEZ I FÀBREGAS

Urbanització i mobilitat sostenible
www.totmataro.cat

NÚM. 1647
DEL 31 D’OCTUBRE AL 6 DE NOVEMBRE DE 2014

CARLOS FERNÀNDEZ,
PSC DEL MARESME

MARIÀ RIBAS,
MATARONÍ IL·LUSTRE

Ara se segueixen instal·lant aquests senyals en carrers 
que s’urbanitzen a un sol nivell; però són realment urba-
nitzats per a aquest ús?

A diversos carrers de Mataró, senyalitzats com a resi-
dencials i a un sol nivell, podem trobar semàfors per a 
vianants, incoherent amb el fet que tinguin preferència. 
També podem trobar pilones arrenglerades a certa distàn-
cia de les façanes, com si pretenguessin limitar l’espai 
d’aquells que circulen a peu, funció que en altres carrers 
faria la vorera. Potser tenim més consciència, però la 
urbanització dels espais sembla indicar que, més enllà 
de campanyes de sensibilització, encara no hem absor-
bit nous hàbits. Tot plegat si ens referim a recursos per 
protegir vianants en carrers residencials, encara ens que-
da camí per recórrer amb els ciclistes que circulen per 
altres vies. Itineraris preferents per a ciclistes, zones de 
racionalització de la velocitat dels vehicles de motor... qui 
sap el que podríem fer per ajudar a millorar la seguretat 
d’aquells que es mouen pedalant per la ciutat.

66,7%  No.

30,3%  Sí.

3%  Ns/Nc

 LA FAMÍLIA ROBAFAVES NO VA FALLAR A LA CITA AMB SANT SIMÓ. ELS GEGANTS DE  LA FAMÍLIA ROBAFAVES NO VA FALLAR A LA CITA AMB SANT SIMÓ. ELS GEGANTS DE  LA FAMÍLIA ROBAFAVES NO VA FALLAR A LA CITA AMB SANT SIMÓ. ELS GEGANTS DE  LA FAMÍLIA ROBAFAVES NO VA FALLAR A LA CITA AMB SANT SIMÓ. ELS GEGANTS DE 
LA CIUTAT VAN ANAR DIUMENGE A L’ERMITA EN LA SEVA DARRERA SORTIDA DEL 2014LA CIUTAT VAN ANAR DIUMENGE A L’ERMITA EN LA SEVA DARRERA SORTIDA DEL 2014

ALBERT MUÑOZ

CASTIGAT  El cessament/dimissió és 
un mal fi nal de trajectòria política 
pública per a un home important pel 
socialisme comarcal. 

APLAUDIT  El seu quadre fet per 
Manuel Cusachs ja forma part de la 
galeria de la gent més important de 
la ciutat, a l’Ajuntament. 

tot davant 1647.indd   1 27/10/14   18:37



664 487 964

PRECIOS DE ESCÁNDALO
REFORME SU PISO COMPLETO

Con la Reforma Integral: REGALO* de un microondas Teka

EN 4/5
SEMANAS

REFORME SU PISO COMPLETO

REGALO* de un microondas Teka
9.990€*

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

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

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

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

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

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

www.jorgematas.comVISITE
NUESTRA

WEB!
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En una època com l’actual, en què 
celebracions com la importada 
Halloween dels anglesos eclipsen 
tradicions com la Castanyada, és 
bo recordar com es vivien aques-
tes festivitats fa una colla d’anys. 
Moltes vegades hi ha espai per a 
més celebracions. La fotografia 
d’aquesta setmana, cedida per Jau-
me Bruguera, mostra la casa que va 
adquirir la família Bruguera Planas 
el mateix 31 d’octubre de 1889 a la 
Baixada d’en Massot. Encara dem-
peus, aquest edifi ci ha estat la llar 

d’aquesta família durant 125 anys. 
La Castanyada és una festa que va 
néixer dins de l’àmbit familiar i que 
consistia a degustar durant aques-
tes dates un dels fruits propis de la 
tardor, les castanyes, un ofi ci molt 
estès per tot Catalunya en segles 
passats i que avui gairebé s’ha per-
dut. Més endavant es van introduir 
els panellets. És per tot això que la 
família Bruguera Planas aprofi ta la 
Castanyada per commemorar aquest 
31 d’octubre la seva arribada a la 
llar de la Baixada d’en Massot. 

foto antigafoto

de fa 5 anys

de fa 15 anys

de fa 25 anys

les portadesles www.totmataro.cat/fotoantiga
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Castanyada familiar
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Setmana ‘horribilis’ al PSC del Maresme i Mataró

L’embolic és, encara ara, fenome-
nal entre els socialistes de Mataró 
i del Maresme arran de la dimissió/
cessament, dimarts de la setmana 
passada, del secretari d’organització 
del PSC del Maresme i regidor a Ma-
taró, Carlos Fernández, persona molt 
propera tant al president de la fede-
ració maresmenca, Xavier Amor, com 
al de l’agrupació de Mataró, Xesco 
Gomar. L’embolic és fenomenal, per-
què deu dies després de conèixer-se 
la dimissió/cessament, persisteixen 
molts dubtes sobre què ha passat en 
realitat i sobre la reacció –o no– dels 
diferents actors dels esdeveniments. 

Els fets van anar més o menys 
així. El gerent del PSC a Nicaragua, 

David Pérez, descobreix les “irre-
gularitats” comeses per Fernández 
i ho comunica al primer secreta-
ri del PSC del Maresme, Xavier 
Amor. S’encenen totes les alarmes. 
L’alcalde de Pineda és conscient de 
la mala maror que determinats sec-
tors de la comarca tenen amb el seu 
número 2; fa pocs dies ha pres nota 
de les crítiques que diverses agru-
pacions locals li han dirigit perquè 
a la darrera edició de la Festa de la 
Rosa els militants maresmencs han 
hagut de pagar 12 euros -i no 5, com 
la resta- per assistir-hi.

Amor veu que no hi ha altra sorti-
da possible i anuncia el cessament 
a Carlos Fernández el dijous dia 16 

POLÍTICA
CRÒNICA

JOAN SALICRÚ

és notíciaés www.totmataro.cat

MÉS INFORMACIÓ AL BLOC LA RIERA48

d’octubre. Més aviat podríem dir que 
acorda el cessament, perquè en rea-
litat hi ha un pacte: serà Fernández 
qui anunciarà la dimissió, tant al 
càr rec orgànic com a l’institucional, 
la renúncia no inclourà deixar la fei-
na a l’assessoria del grup socialista a 
la Diputació -d’on cobrava des de ju-
liol de fa dos anys 49.078,72 euros 
bruts a l’any- i que, això sí, no podrà 
anar a les llistes de Mataró el 2015. 

L’endemà els fets es traslladen 
a Mataró, en una reunió d’alt vol-
tatge del Grup Municipal Socialista 
(GMS), dins del qual Fernández 
està políticament en minoria. Dos 
integrants del GMS amenacen de 
deixar el grup si el cap del grup, 

La dimissió del secretari d’organització maresmenc Carlos Fernández obre una greu crisi interna

Es noticia 1647.indd   2 28/10/14   19:54
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Joan Antoni Baron, no li demana que 
entregui l’acta. La tensió és insoste-
nible i s’acorda que deixi el seient 
al primer pis de La Riera 48 però 
la resta de regidors admeten també 
que sigui ell qui presenti la dimissió 
i la traslladi a l’opinió pública.

Dilluns els rumors sobre el de-
fenestrament del fins ara secretari 
d’organització maresmenc corren 
com la pólvora entre els seus adver-
saris interns, però no és fins dimarts 
que Carlos Fernández envia un co-
municat a través del PSC Maresme 
on parla de “renúncia” als seus cà-
rrecs, una dimissió que emmarca 
exclusivament en el malestar polític 
que diu haver viscut tant a la Fede-
ració com al GMS de Mataró.

Al migdia El Periódico avança la 
dimissió/cessament i quina és la 
irregularitat a la qual faran referèn-
cia després alguns mitjans sense 
concretar-la: Fernández factura-
va a través d’una empresa seva el 
sou d’una col·laboradora del partit 
al Maresme la qual no era autò-
noma, per poder cobrar aquesta 
col·laboració. Això implica, a més, 
que va cobrar-la “en negre”.

Partit en ebullició
Dins del partit a Mataró, l’ambient 
és d’ebullició. Així, dimecres, al 
Consell Municipal Socialista -el 
Grup Municipal ampliat-, la tensió 
és ben palpable i hi ha, essen-
cialment, una exigència de més 
informació per part dels presents. 
“Això no havia passat mai”, exclama 
un antic regidor que havia ostentat 
altes responsabilitats. L’endemà 
dijous, reunió de l’executiva de Ma-
taró i dels consellers de Federació. 

S’acorda requerir tota la informació 
disponible i celebrar una assemblea 
extraordinària el dimarts següent 
on s’exigeix la presència de Xavier 
Amor. 

Preguntes sense resposta
De moment, deu dies després de la 
dimissió/cessament, queden molts 
dubtes sobre la taula: per què 
el PSC del Maresme va admetre 
efectuar el pagament d’uns 3.000 
euros en dues factures a través de 
l’empresa de Carlos Fernández? No 
sabia Xavier Amor que avalaven una 
irregularitat? Per què se li permet 
al dimitit secretari d’organització 
enviar la seva carta de dimissió des 
del correu del PSC Maresme? Per 
què el PSC a nivell nacional li manté 
la plaça d’assessor a la Diputació?

També sobta la falta de reflexos 
del PSC de Mataró davant la situa-
ció: vuit dies va trigar l’alcaldable 
David Bote a comparèixer davant els 
mitjans per anunciar que Fernández 
no serà a la propera llista ni al comi-

tè de campanya i en assegurar que 
“impulsarà els acords necessaris per 
aclarir les possibles irregularitats”. 
El mateix dia, de la dimissió, Bote 
havia tuitejat: “Dura lex, sed lex. La 
llei és la llei”.  

S’ha acabat, la setmana horri-
bilis del PSC Mataró? Més aviat al 
contrari: alguns actuals regidors i 
pesos pesants del partit sense res-
ponsabilitat orgànica es plantegen 
també demanar al primer secretari 
de Mataró, amic íntim del dimitit, 
que obri una investigació per acla-
rir què ha passat. Aquests sectors, 
propers a l’exalcalde Baron, per bé 
que ell pretén quedar-ne al marge, 
intenten ara tornar la pilota als guan-
yadors del congrés de fa tres anys, 
capitanejats per Gomar.

 Assistim a un reequilibri de for-
ces al PSC local: excepte David 
Bote tota la resta de persones que 
van prendre assumir les regnes del 
partit ara fa tres anys -Gomar, Naya 
o Fernández- estan políticament to-
cats o fora de circulació.  

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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Salons mataronins 
reben el reconeixement 
TheQhair  

Aart Perruquers i Lola 
Perruquers són ara centres 
certifi cats

Els salons de perruqueria Aart Pe-
rruquers i Lola Perruquers han estat 
reconeguts amb estrelles certifi cades 
per TheQhair juntament amb una 
trentena de salons més de l’estat 
espanyol. Juntament amb els mata-
ronins, han estat certifi cats també 
Carles Pujades de Premià de Mar i 
System Perruquers de Canet de Mar.

El reconeixement va tenir lloc a 
Madrid, amb una presència selecta 
de professionals del sector que van 
homenatjar tant als nous salons reco-
neguts com als salons que ja tenen la 
certifi cació Q de Qualitat. 

SOCIETAT
NOTÍCIA REDACCIÓ

www.totmataro.cat/ciutat

El retrat de Marià Ribas ja és de 
la Galeria de Mataronins Il·lustres 

Marià Ribas entrarà aviat a la Ga-
leria de Mataronines i Mataronins 
Il·lustres. Ho farà després que el 
dia 23 es presentés el retrat de 
l’arqueòleg al Saló de Plens, en un 
acte institucional. La imatge del 
conegut mataroní passa així a la his-
tòria de Mataró gràcies a una petició 
del Grup d’Història del Casal.

Manuel  Cusachs  ha  es ta t 
l’encarregat de retratar a l’arqueòleg 
Marià Ribas i fer així que entri a for-
mat part de la Galeria de Mataronins 
Il·lustres. Cusachs ha pintat Ribas 
assegut amb un quadern de notes i 

la pipa de fumar en una mà, posant 
amb les ruïnes del jaciment arqueo-
lògic de Torre Llauder al darrere. El 
descobriment de la pintura es va fer 
en un acte institucional dijous pas-
sat 23 amb la presència de Maria 
Ribas, fi lla de l’arqueòleg.

Arqueòleg prolífi c
Marià Ribas va ser un prolífi c ar-
queòleg, autodidacte i pioner en les 
tècniques d’excavació. Va participar 
en les excavacions del poble iber de 
Burriac i va descobrir el jaciment 
arqueològic de Torre Llauder. Ribas 
va escriure 230 llibres, articles i re-
portatges. Una trajectòria que li va 
merèixer el premi Ciutat de Mataró 
i la Creu de Sant Jordi el 1975. 

SOCIETAT
NOTÍCIA REDACCIÓ

El Ple de l’Ajuntament va 
nomenar-lo per unanimitat 
el 2012 

CEDIDACEDIDA
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La biblioteca Antoni Comas guanya ex aequo el 
primer Premi Puig i Cadafalch del Maresme

La Sala d’actes de Can Palauet va 
acollir el passat divendres 24 l’acte 
de lliurament dels guardons i diplo-
mes de la 13a edició dels Premis 
Puig i Cadafalch i la 4a Mostra 
d’arquitectura del Maresme, els més 
prestigiosos a la comarca.

El Consell municipal del patri-
moni arquitectònic i ambiental de 
Mataró, que ha actuat com a Jurat 
de la 13a edició, va acordar per 
unanimitat deixar deserts els Premis 
Puig i Cadafalch en les modalitats 
d’arquitectura i de restauració del 
patrimoni. Sí que van atorgar el Pre-

mi d’Interiorisme, que va anar per la 
Botiga ENRI de l’avinguda del Perú, 
dissenyada per l’arquitecte Josep 
Muñoz Pérez.

Edició maresmenca
Enguany s’ha presentat com a no-
vetat un nou premi: el Premi Puig i 
Cadafalch del Maresme. Atorgat pel 
jurat de la Mostra d’Arquitectura del 
Maresme. El premi té com a fi nalitat 
distingir i reconèixer la millor obra 
de recuperació de patrimoni arqui-
tectònic en l’àmbit de la comarca.

La biblioteca Antoni Comas de 
Mataró a l’antic Escorxador -obra 
de M. Dolors Periel Piquer- i els 
habitatges protegits de Can Bisa 
de Vilassar de Mar -de MMI Gestió 

ARQUITECTURA
NOTÍCIA REDACCIÓ 

El projecte comparteix el 
guardó amb els habitatges de 
Can Bisa de Vilassar de Mar  
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d’Arquitectura i Paisatge- van resul-
tar guanyadors ex aequo d’aquesta 
primera edició del premi.

Mostra d’Arquitectura 
del Maresme
Els habitatges protegits de Can 
Bisa van emportar-se menció, tam-
bé, en el veredicte de la IV Mostra 
d’Arquitectura del Maresme. Els 14 
habitatges, juntament amb el Centre 
d’Enoturisme Alta Alella de Solde-
vila Soldevila Soldevila Arquitectes 
SLP, van rebre la menció per com-
partir, a part d’una elevada qualitat 
arquitectònica, el fet de proposar 
una arquitectura innovadora que sap 
reconèixer els valors del territori, de 
la cultura, i de la identitat local.  

ARXIU
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Entren amb un vehicle a Mataró 
Parc per intentar robar un caixer

Un vehicle va irrompre a la zona 
d’oci del centre comercial Mataró 
Parc la matinada del passat dijous 
per intentar emportar-se de forma 
furtiva un caixer automàtic. La 
zona de restauració en la que van 
passar els fets està situada a la 
planta superior i, segons explicaven 
els sorpresos treballadors durant 
tota la jornada d’ahir, els presump-
tes lladres haurien forçat la porta 
d’emergència situada al costat dels 
lavabos d’aquella planta i haurien 

entrat per allà amb el vehicle.

Van fugir
El personal de seguretat del Ma-
taró Parc va alertar els Mossos 
d’Esquadra. Quan els agents van 
arribar, però, els lladres ja havien 
abandonat el recinte amb pres-
sa, deixant el vehicle -tal i com 
s’aprecia a la fotografi a- al bell mig 
del centre comercial.

Els fets van passar al voltant de 
les 4 de la matinada i quan els 
primers treballadors van arribar a 
l’hora d’obertura de portes del cen-
tre comercial, els agents encara 
treballaven per treure el vehicle del 
recinte. 

SUCCESSOS
NOTÍCIA REDACCIÓ

Detingut pel robatori de banderes 

La Policia Local de Mataró va de-
tenir dimecres passat a la tarda, 
a Joan B. G., de 22 anys i com a 
presumpte autor del robatori de la 
bandera espanyola de l’edifi ci de Via 
Pública que va tenir lloc el passat 

diumenge 19 d’octubre a les 6.30 
hores. L’emblema, que ja ha estat 
restituït, havia estat robat en tres 
ocasions anteriors, motiu pel qual 
s’havia decidit canviar d’ubicació 
totes les banderes ofi cials. 

SUCCESSOS
NOTÍCIA REDACCIÓ - ACN
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Els Mossos d’Esquadra, conjunta-
ment amb la Unitat Orgànica de la 
Policia Judicial de la Guàrdia Civil 
d’Osca, van detenir el passat 14 
d’octubre quatre homes acusats 
de pertànyer a un grup organitzat 
que hauria comès almenys set ro-
batoris en empreses d’Osona, el 
Vallès Oriental i el Vallès Occiden-
tal mitjançant el mètode del butró. 
Dos dels arrestats són de naciona-
litat espanyola i els altres dos són 
romanesos. Són veïns de Mataró, 
Barcelona i Viladecans.

La banda tenia un alt grau 
d’especialització. Cometia els roba-
toris mitjançant el mètode del butró, 
inutilitzava els sistemes d’alarma 
de les empreses i forçava les caixes 
fortes amb radials o eines similars.

L’operat iu va consist i r  en 
l’escorcoll en sis domicilis: dos 
a Barcelona, un a Sabadell, un a 
Mataró, un a Viladecans i un a Cam-
brils. La policia va trobar diverses 
eines utilitzades en els robatoris a 
les empreses, armes blanques, una 
pistola detonadora modifi cada per a 
ús real, esprais de defensa, diners 
en metàl·lic de més d’un centenar 
de països diferents, substàncies 
estupefaents, bàscules de precisió 
i documentació de centenars de 
persones. 

SUCCESSOS
NOTÍCIA REDACCIÓ - ACN

Desarticulen un grup 
especialitzat en robatoris 
amb el mètode del butró

Se’ls relaciona amb almenys 
set robatoris en zones 
industrials       

Els lladres van fugir abans 
que arribessin els Mossos 
d’Esquadra      

ACN
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DivenDres 7
21:30h. A l’Ajuntament: 
Pregó de Festa Major amb l’actor de ‘La Riera’ Jordi 
Cadellans.

22h. des de l’Ajuntament:
Correfoc.

24h. a l’envelat de Can Globus:
Nit Jove amb The Mamas & The 
Papas i Hotel Cochambre

Dissabte 8
10h. des de la plaça de l’Esglesia,
Arribada a cavall de Sant Martí.

16:30h. a la Plaça de l’Església,
Cercavila de gegants

18:30h. a l’envelat de Can Globus
Concert de Macedònia (foto)

21:30h. Sala Municipal.
Sopar de Festa Major

24h. a l’envelat de Can Globus
Nit Jove amb Flaixbac i Urtica Sound

Diumenge 9
12h. plaça de l’Església,
XIX Mostra de “relleno”

21h. a l’envelat de Can Globus,
Pep Plaza presenta “I ara què?”

Dilluns 10
21h. a l’envelat de Can Globus,
7a Nit de l’esport
Sopar de germanor, amb la presència dels alpinistes 
Núria Picas i Ferran Latorre.

Dimarts 11
11h. a l’Església Parroquial
Ofici de Sant Martí

12:30h. a la plaça de l’Església
Audició i ballada de sardanes amb la Cobla Maravella

19h. a l’envelat de Can Globus,
Concert de Festa Major, amb l’orquestra Maravella
A continuació: 
1r Castell de focs Vila d’Arenys de Munt

A continuació:
Ball de Festa Major amb l’orquestra Maravella.

PrOgrama resumit D’aCtes FESTA MAJOR 2014 d’AREnyS dE MunT

Veniu a gaudir de la Festa, consulteu el programa 
al web de l’Ajuntament i Visca la Festa Major!
www.arenysdemunt.cat
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El PP denunciarà el robatori de la 
bandera espanyola i els llaços grocs   

El grup municipal del PP de Mataró 
estudia portar als jutjats el presump-
te autor del robatori de la bandera 
espanyola de l’edifi ci de la Policia 
Local, detingut la passada setmana. 
Segons el portaveu popular, José 
Manuel López, aquest jove “no és 
un simple xoriço de barri”, sinó que 
actua “amb violència” i amb una 
clara intencionalitat política. López 
recorda que la mateixa persona ja 
va ser detinguda fa dos anys per 
atacar la seu del PP a Mataró. Els 
populars també pretenen judicia-
litzar la campanya d’Ara és l’Hora 
que ha omplert la ciutat de “llaços 
grocs independentistes”. El PP en-
tén que s’incompleixen almenys 
tres ordenances de via pública amb 
la permissivitat del govern munici-
pal de CiU.

El robatori de la bandera espan-
yola de la seu de la Policia Local 
de Mataró preocupa el PP pel sim-

POLÍTICA
NOTÍCIA REDACCIÓ -ACN

Assegura que el govern 
municipal només fa complir 
les normes ‘a qui l’interessa’  

ICV busca donacions per 
reduir la dependència 
amb els bancs 

L’agrupació local d’Iniciativa per 
Catalunya Verds ha posat en marxa 
una campanya de captació de do-
nants. La intenció és incrementar 
l’autofi nançament i reduir així la 
dependència econòmica amb els 
bancs. Per això, la proposta trac-
ta de vendre bons d’ajuda per deu 
euros. A canvi d’aquesta aportació, 
ICV lliurarà un punt de llibre amb la 
reproducció d’una obra de Ramon 
Llinés. En aquesta línia, el grup lo-
cal ecosocialista organitzarà també 
una exposició col·lectiva d’autors de 
la ciutat el pròxim 2 de desembre.

Col·laboració en el projecte
“Per defensar els serveis públics, els 
drets socials, democràtics i nacio-
nals, ens calen recursos materials. 
Per això ens dirigim a la ciutadania 
per demanar la seva col·laboració en 
el nostre projecte”, afi rmava el se-
cretari d’organització de l’agrupació 
d’esquerres, Miguel Guillén, durant 
la presentació de la campanya.

Guillén va incidir en l’aparició 
de noves propostes: “Creiem que 
més enllà de les sigles polítiques, 
el que calen són marcs unitaris i de 
confl uència per canviar les coses”. 
Iniciativa busca una candidatura a 
les municipals on confl ueixi amb 
altres forces d’esquerres. 

 

POLÍTICA
NOTÍCIA BORJA REVERT

El partit organitza també una 
exposició amb obres de 17 
artistes mataronins     

ciutatciutat www.totmataro.cat/ciutat
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bolisme que suposa aquest acte, 
més enllà del valor econòmic de la 
bandera. “Hi ha l’objectiu de des-
prestigiar la nostra policia”, afi rma 
el portaveu popular, José Manuel 
López, que recorda que l’autor dels 
fets té un llarg “currículum” per 
actuacions similars. El PP demana 
al govern municipal que es personi 
com a acusació particular perquè, 
més enllà del robatori, és un cas 
que “difama i ridiculitza” la Policia 
Local de Mataró.

Sensibilitat diferent
Segons López, la sensibilitat del go-
vern municipal de CiU amb aquest 
fet seria molt diferent si la bandera 
que s’hagués robat fos una altra, 
en lloc de l’espanyola. El portaveu 
els populars mataronins també la-
menta que un partit polític com la 
CUP doni “cobertura” a aquest ti-
pus d’accions a través de les xarxes 
socials. No es pot tolerar, segons 
López, que el partit compateixi es-
pai amb persones que actuen “amb 
violència i nocturnitat”. 

  Contra els “llaços grocs independentistes”

El PP de Mataró també ha carregat contra la permissivitat del govern 
municipal davant la campanya de llaços grocs d’Ara és l’Hora. Segons 
els populars, aquesta campanya incompleix almenys tres ordenances 
municipals perquè s’embolcallen arbres i estàtues de la ciutat sense 
cap mena de permís.”.  
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MATARÓ

Molins- Torner 
Vista Alegre

Molins i 
Vista Alegre

Molins i Vista Alegre són dos barris 
de naturalesa residencial, sobretot 
Vista Alegre, crescuts a mesura que 
la urbanització va anar ascendint 
per la part de ciutat que ja es vol 
acostar a la serralada pre-litoral. 
S’erigeixen amunt i com el propi 
nom d’un dels dos destaca, són mi-
radors d’excel·lència des dels quals 
s’abasta tot el que és Mataró.

Molins és un dels barris populars 
i obrers per excel·lència, dels que 
han sabut trenar una convivència 
més exemplar i plurigeneracional. 

És un bon exemple de barri que viu 
per ell mateix, tot i la bona connexió 
que té –per més que trobin a faltar 
la línia retallada de Mataró Bus– en 
un urbanisme amb elements vetusts 
i, a la vegada, espais compartits.

Vista Alegre en canvi és, potser, la 
zona de més marcat to residencial 
de la ciutat. Un barri que té vida 
pròpia –no li donarem el cognom 
sovint impropi de ‘barri dormitori’ 
però que sembla infl uenciat per la 
bondat de les seves vistes per rutllar 
a bio-ritmes més relaxats.  

Tranquil·litat, vistes i connexió

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

El proper: Rocafonda

Vista AlegreMolins
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Dental 2
Riera de Cirera, 24

Casa Solana
Riera Figuera Major, 53

Moc
Ronda Sant Oleguer, 37

Eat 2 Eat
Ronda Sant Oleguer, 102-104

Sr. Guau
Ronda Sant Oleguer, 47

Aluminis Velalux
c/Salvador Espriu, 5-7

Taller Ramia
c/ Carles Padrós, 81-83- Mataró

La Mandolina
Ronda Sant Oleguer, 41-43

Colada Plus
c/ Creu Roja, 6 - Mataró

Reformas J. Daira
Riera Figuera Major, 6

Motos Daga
Riera Figuera Major, 16 - Mataró

Richmond
c/ Carles Padrós, 79 - Mataró
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Casa Solana
OCI, RESTAURANTS I GASTRONÒMIC
PUBLI REPORTATGE

TEXT: JORDI GOMÀ

FOTOS: JORDI GOMÀ

Casa Solana arriba a Mataró de mans 
d’un jove de 30 anys, que ja en por-
ta 15 d’experiència en el món de 
l’hostaleria, i està especialitzat en cui-
na casolana i “tapeo”. S’ha instal·lat 
en un local acollidor, a la tranquil·la 
zona del Camí de la Serra, i després 
d’una experiència anterior al barri de 
Cerdanyola, ara gaudeixen de més es-
pai i de terrassa, i a més amb facilitat 
d’aparcament, WiFi gratuït i tots els 
partits de futbol, tant de Lliga com de 
Champions. La seva carta es basa en 
les tapes casolanes, fetes amb producte 
fresc i de qualitat –el peix arriba sempre 
entre dijous i divendres–, i ofereixen 
una relació qualitat/preu molt interes-
sant. També tenen amanides variades, 
plats combinats, plats especials i en-
trepans, i cada matí ofereixen un plat 

diferent per esmorzar de forquilla a un 
preu de 5,50€ amb beguda i cafè in-
clòs –des de mandonguilles a “callos”, 
passant per la botifarra amb mongetes 
o ronyons al Xerès. Es troba just davant 
de l’escola Maria-Mercè Marçal, i tant 
els pares i mares dels alumnes com els 
mestres ho tenen perfecte per aprofitar 
les seves ofertes d’esmorzar, com la de 
tallat o cafè amb llet i donut o croissant 
per 1,90€, o 2€ amb mini.

El seu assortit de tapes és molt 
ampli, des de les patates braves o les 
aletes de pollastre, a les gambes a la 
planxa o els musclos a la marinera, 
passant per les croquetes artesanes 
–de pernil, bolets o escalivada, molt 
bones–, els sonsos, els seitons, els 
popets o la sèpia a la planxa, entre 

d’altres. La Tapa Casa Solana és un 
combinat molt interessant, ja que per 
8€ tenim braves, pinxo “moruno”, ale-
tes de pollastre, calamars a la romana 
i mini-croquetes artesanes. També fan 
plats especials segons la temporada, 
com el bacallà amb allioli i mel, el 
Salvatge –una barreja de bolets amb 
pèsols i pernil ibèric–, el “Salteaí-
to” –una espècie d’arròs tres delícies 
casolà amb gambetes i oli d’oliva ver-
ge– o el Mediterrani –una base de filet 
amb patates fregides al damunt, ous 
ferrats i una salsa de tomàquet una 
mica picant–, així com assortit de for-
matge manxego, llom i pernil ibèric per 
només 10€. S’ha de tenir en compte 
que tenen preus especials per a grups, 
aniversaris i altres celebracions, des de 
6€ a 12€ per persona 

barri abarri Molins i Vista Alegre
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Casa Solana

Riera de Figuera Major, 53
Tel. 692 450 789

Obert de dimarts a diumenge,
de 8:30h a 00h.

Tortos asturians

Especialitat de la casa: Una de les 
especialitats de la casa són els tortos 
asturians. Els tortos es fan amb una 
massa fina de blat, el secret és com 
es treballa aquesta massa i a Casa 
Solana ho fan de forma casolana, 
tal i com ho van aprendre a Astú-
ries. Llavors aquesta massa fina, 
a la que se li dóna forma com una 
petita truita, es fregeix amb oli de gi-

rasol a temperatura mitja. Quan està 
una mica torrat es treu, escorrent 
bé l’excés d’oli, i llavors al damunt 
s’hi pot posar el que es vulgui, en el 
cas de la foto carn en salsa. Podem 
triar entre pebrot vermell o verd, ous 
ferrats, samfaina, escalivada, “pica-
dillo”, bacon i formatge, xoricets o 
“morcillas” petites, entre d’altres, 
per tan sols 2,50€

Beguda recomanada:

La sangria de sidra, molt suau i 
refrescant.

www.totmataro.cat
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Tapa Solana 8€
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“Som un barri 
de gent molt 
normal”

BARRI A BARRI
MOLINS REDACCIÓ

Entrevista a Angelo Martínez, 
coordinador de la Clínica 
Dental 2

Quina és la teva relació amb el barri?
Fa set anys que hi visc i que hi tre-
ballo. Hi tenim la Clínica i visc a 
dos carrers d’aquesta. Vaig arribar 
perquè em vaig casar amb la meva 
dona que és d’aquí.

T’agrada el barri de Molins?
Sí. Sobretot m’agrada el barri per la 
gent que hi viu. La gent del barri és 
molt normal, molt humil, molt sin-
cera. Gent molt normal, tenim una 
relació molt intensa amb els veïns.

Què hi trobes a faltar?
Trobo a faltar millor comunicació. Hi 
ha un problema amb el Mataró bus, 
que va treure línies i concretament 
la 4 que oferia servei al barri. Era 
un servei que els veïns el volien i 
les retallades el va fer desaparèixer.  
La línia 4 fa falta perquè hi ha gent 
gran, és un barri obrer amb molt de 
moviment i falta transport públic.

Si haguessis d’escollir el teu racó 
preferit de Molins quin diries?
Si m’hagués d’escapar a un racó 
concret aniria al Passeig de Carles 
Padrós si és per estar-m’hi o aniria 
al Camp Municipal a veure el futbol 
si vull entretenir-me o divertir-me. 
Tots dos llocs em valen.

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

40€4040€€

tu centro dental

OFERTA LANZAMIENTO NUEVO BLANQUEAMIENTO LED

EMPASTESCORONA CERÁMICA

RELLENO PRÓTESIS

HIGIENE 20€2020€€

38€3838€€

50€5050€€ ESQUELÉTICO

DENTADURA SUPERIOR O INFERIOR

PRECIOS ESPECIALES 3ª EDAD
FINANCIACIÓN A MEDIDA

IMPLANTE DENTAL 580€580580€€

375€375375€€

350€350350€€

190€1190€€

TARIFA DE PRECIOSTARIFA DE PRECIOS

60€6060€€
SIN ENTRADA

6060€€
ORTODONCIA

60€60€
/MES

Braquets Metálicos

barri abarri Molins

Tot Barri 7 molins 1647.indd   2 29/10/14   13:05



  jpatuel@copc.cat

apunts psicològics

1647

JAUME PATUEL I PUIG
PEDAPSICOGOG. PSICOANALISTA 
PSICÒLEG-PSICOTERAPEUTA

Classes d’emocions

Hi ha un autor molt important: Paul 
EKMAN (1934). És psicòleg social 
nord-americà que ha estudiat molt 
bé les emocions. A més de recordar 
les emocions bàsiques, les tradicio-
nals o primàries, aquest autor en 
posa unes altres que també les con-
sidera bàsiques. Ell ha fet l’estudi 
en diverses cultures, unes 20. I hi 
ha reaccions que no són culturals 
sinó biològiques. Corresponen a tot 
ésser humà. Dins les emocions pri-
màries es troben la ràbia, la por, la 
pena, l’alegria, el fàstic i la sorpresa. 
Així ho afirmava el 1972. Però el 
1990 en va classificar unes quinze. 
Fruit del treball de camp o obser-
vació. I així va afegir: l’ansietat, 
l’avorriment, el ressentiment, la 
pietat, la confusió, la decepció, 
la vergonya, la gratitud, la culpa-
bilitat, la nostàlgia, l’esperança, 
l’interès, la gelosia, la malenconia i 
l’admiració. Tot un bon reguitzell o 

ram d’emocions.
Però és un ram bio-

lògic, universal. Tot 
això ens porta a tenir 
en compte el nostre 
món emocional, que 
és dinàmic i empeny a 
créixer. I bàsicament 
cal l’autocontrol per 
poder-lo gestionar bé i 
sigui beneficiós per a 
un/a mateix/a i per a la relació amb 
les altres persones. L’alteritat o la 
relació amb els altres és la font de 
creixement i maduració.

L’autocontrol comporta uns pas-
sos:

1. Conèixer les emocions.
2. Saber elegir.
3. Saber ser sensibles i
4. Saber esperar abans d’actuar.
Hi ha el conte que explica que 

és més fàcil caçar mosques amb 
una gota de mel que amb un barril 
de vinagre.

Avui en dia es considera que hi 
ha molta manca d’autocontrol. Es 

confon agressivitat i violència amb 
ser una persona enèrgica i segura de 
si mateixa. Una persona amb perso-
nalitat no li cal ni cridar ni insultar 
ni ser violenta o agressiva. Què ens 
fa pensar tot això, avui en dia? Les 
emocions elaborades i treballades 
ens porten al món del sentiment. 
La persona que és sensible, no vol 
dir, ni de bon tros, que sigui dèbil 
o fràgil. I la persona sensible i ma-
dura porta sempre al diàleg i no a 
la imposició o dictadura. Aquestes 
darreres són expressió de feblesa i 
fragilitat. Per no dir de por.

 Londres: 23.Setembre.1939.

A TÀCTIC NO FEM 
WEBS

FEM MÉS QUE WEBS

www.TACTIC.CAT | 93 790 97 73

facebook.com/totmataro
L’actualitat de Mataró al Facebook!
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Dates: 
Diumenge 2 de 
novembre

Hora: 
18h

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

Preu: 
Platea: 24 euros 
Amfi teatre: 19 euros

CELS,
UN ALTRE MOUAWAD EN MANS DE BROGGI

Aïllats en un lloc secret, cinc per-
sones que formen part d’una orga-
nització internacional anomenada 
Sòcrates, es dediquen a espiar con-
verses telefòniques i escodrinyar el 
cel per intentar evitar un imminent 
atemptat terrorista. No obstant 
això, quan un d’ells se suïcida, el 
món personal de cada un comen-
çarà a esfondrar-se, alhora que la 
història mateixa es posa en dubte. 
Els personatges viuen el calvari de 
descobrir les parts més fosques de 
la pròpia identitat. I ho fan men-
tre busquen la identitat d’un nom. 
Aquesta és la temàtica de ‘Cels’, la 
rèplica a l’èxit d’Incendis, una altra 
aliança entre l’autor Wajdi Moua-
wad i el director Oriol Broggi.

Si ‘Incendis’ va ser una d’aque-
lles obres que, per èxit i incidèn-
cia, marquen una generació, Cels 
completa la teatrologia La Sang de 
les Promeses del mateix autor. És 
el punt fi nal d’un viatge que Moua-
wad ha fet pels desastres del segle 
XX fi ns a deixar un panorama de-
vastat de fonaments morals. L’obra 
permet experimentar amb nous 
llenguatges com l’audiovisual per 
explorar i trencar amb el llenguatge 

ACTES

guia culturalguia cultural

MÚSICA

Meritxell Gené + Jordi 
Montáñez
Nit de cançons, revolta i poesia. Dos 
exponents de la nova fornada de 
músics que beuen de la tradició més 
combativa de la cançó d’autor.
Dijous 6 novembre l 21h l El Públic (C. 
d’en Xammar, 6. Mataró) l Preu: 6€.

Kiko Veneno i Refree
Curtcircuit’14. El sevillà d’origen 
català i el barceloní reinterpretaran  el 
disc “Sensación térmica” però també 
tocaran clàssics de Veneno.
Dissabte 8 novembre l 22:30h l El 
Clap (C. Serra i Moret, 6. Mataró) l 
Anticipada: 15€. Taquilla: 20€.

TEATRE I DANSA

‘Tots en tenim una’
Representació teatral a càrrec del Col-
lectiu de teatre del Centre Parroquial. 
Comèdia d’Assumpta Gonzàlez i 
Cubertorer.
Dies 1 i 2 de novembre l 18h l Centre 
Parroquial (C. Bernat de Riudemeia, 
4. Argentona). 

‘Tu digues que l’estimes’
Representació teatral a càrrec de la 
Companyia Apunta Teatre. Comèdia 
fresca i divertida sobre el món de la 
parella.
Diumenge 2 novembre l 19h l Teatre 
Principal d’Arenys de Mar (c/ de 
l’Església, 45-47). Anticipada: 10€. 
Taquilla: 12€.

INFANTIL

Buc de contes
Narració del conte “Colors”.
Dilluns 3 novembre l 17:30h l Buc de 
Llibres (Muralla del Tigre 31. Mataró) l 
Entrada lliure

Hora del conte especial
“Els gegants de Barcelona van de festa 
a Mataró”, a càrrec de Cecília Vallès.
Dimarts 4 novembre l 18h l Biblioteca 
Pompeu Fabra (Pl. Occitània. Mataró)

Hora del conte
Narració del conte “Una núvia gracio-
sa, vistosa, preciosa”. 
Dimecres 5 novembre l 18h l Bibliote-
ca Pública Antoni Comas (C. Prat de la 
Riba, 110. Mataró) 

www.totmataro.cat/agenda   

escènic habitual. El text és poesia i 
és fi losofi a i també és teatralitat pura 
-en el sentit de saber teixir, tramar, 
organitzar actes alhora reals i alhora 
fi cticis-. Eduard Farelo, Xavier Boa-
da, Màrcia Cisteró, Xavier Ricart, Er-
nest Villegas i Carles Martínez, Àlex 
López, Enric Auquer conformen un 
repertori d’excepció.
López, Enric Auquer conformen un 
repertori d’excepció.

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 1 i 2 de novembre l Dissabte 
21:30h. Diumenge 18:30h l Espai La 
Saleta (La Riera, 110. Mataró) l Preu: 
9€. 

www.totmataro.cat/agenda
MÉS INFORMACIÓ
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Els dijous a la Biblio
Narració d’un conte en anglès: “The 
frog”, d’Enric Lluch, amb il·lustracions 
de Gerard Miquel.
Dijous 6 novembre l 17:30h l Biblio-
teca Popular Fundació Iluro (C. d’en 
Palau, 18. Mataró)

Els contes de la Consol
Narració del conte clàssic català “El 
Gegant del Pi”, a càrrec de la Consol 
Barcons.
Divendres 7 novembre l 19h l Biblio-
teca Municipal d’Argentona (C. Gran 
3-5. Argentona)

Hora del conte a Arenys
Narració del conte “Els músics de 
Bremen”, a càrrec de Les Contistes.
Dijous 6 novembre | 18h l Sala d’Actes 
de la Biblioteca d’Arenys de Mar (c/ 
Bonaire, 2. Arenys de Mar)

Circ en Família
Tallers de circ per a infants i família.
Dissabte 8 novembre l D’11 a 13h l 
Can Fugarolas (C/ Tolón 18, Mataró) l 
Preu: 3,5€ (no cal reserva).

. XERRADES I LLIBRES

Club de Lectura
“14” de Jean Echenoz. Activitat mode-
rada per l’escriptor Toni Sala.
Dilluns 3 novembre l 19:30h l Bibli-
oteca Ilturo (C. Sant Joan, 8. Cabrera 
de Mar)

L’art medieval al Maresme: 
introducció, i l’art preromànic
Dimarts 4 novembre l 19h l Òmnium 
Cultural (C. Argentona, 59. Mataró) l 
Preu: 8€. Socis: 5€.

Véns a la tertúlia?
Tertúlia i cinefòrum sobre “Matar a 
un ruiseñor”. Activitat conduïda per 
Cristina Valls i Hotel Elèctric.
Dimarts 4 novembre l 19h l Biblioteca 
Pública Antoni Comas (C. Prat de la 
Riba, 110. Mataró)

Facciamo due Chiacchiere
Tertúlia literària en italià sobre el llibre 
“Tra donne sole”, de Cesare Pavese. 
Activitat conduïda per Nicola Giuliano.
Dimarts 4 novembre l 19h l Biblioteca 
Pompeu Fabra (Mataró)

Monogràfi c de Tim Burton
Cicle de monogràfi cs mensuals de 
directors de cinema, a càrrec de Fran-
cesc Alarcón. 
Dimarts 4 novembre l 19:30h l Arcàdia 
Cafè Cultural (C. Pujol, 25. Mataró) l 
Preu: 5€ (inclou canya i tapa).

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 1 i 2 de novembre l Dissabte 
21:30h. Diumenge 18:30h l Espai La 
Saleta (La Riera, 110. Mataró) l Preu: 
9€. 

TEATRE

Pere Vàzquez dirigeix la versió teatral 
de l’exitosa novel·la de Mark Haddon, 
una obra sobre la investigació d’un 
gos assassinat. Un espectacle de Sala 
Cabanyes. 

‘El curiós incident del gos 
a mitjanit’

Dies 1 i 2 de novembre l Dissabte 
21:30h i diumenge 18:30h l Espai La 
Saleta del Centre Catòlic (La Riera, 
110-120. Mataró) l Preu: 9€. 

“Cap a on van les pedagogies del segle 
XXI?”, xerrada a càrrec de Jaume Car-
bonell (pedagog, periodista i sociòleg). 
Inauguració de l’exposició “100 anys 
d’escoles d’estiu a Catalunya”. Organit-
za: Moviment Educatiu del Maresme.

CICLE DE XERRADES

‘Els dijous del MEM’

Dijous 6 de novembre l 19h l Ateneu 
Fundació Iluro (La Riera 92. Mataró) l 
Entrada lliure
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Aules Sènior d’extensió 
universitària de Mataró 
ROMÀNIC CATALÀ: “La missió arque-
ològica de l’any 1907 de Josep Puig 
i Cadafalch”. Conferència a càrrec 
d’Enric Soler i Raspall (Escriptor i 
cronista de viatges).
Dimecres 5 novembre l 18h l Foment 
Mataroní (c/ Nou, 11. Mataró). 1r 
trimestre. Acte exclusiu per a socis.

Véns a la tertúlia?
Celebració de la tertúlia número 100, 
amb el poeta Narcís Comadira, que 
parlarà del seu llibre “Marques de foc: 
els poemes i els dies”. Moderada per 
l’escriptor Toni Sala.
Dimecres 5 novembre l 19h l Bibliote-
ca Pública Pompeu Fabra (Mataró)

La dona en la literatura: 12 
dones, 12 protagonistes
Activitat literària al voltant del llibre 
“Solitud”, de Víctor Català. Tertúlia 
moderada per Maite Lafontana.
Dimecres 5 novembre l 19h l Biblio-
teca Antoni Comas (c/ Prat de la Riba, 
110. Mataró)

‘Iniciació a Facebook Ads’
Xerrada a càrrec de Joan Boluda (Con-
sultor de Màrqueting Online). Dins del 
cicle “Online Marketing Thursdays”. 
Dijous 6 novembre l 19h l Coworking 
Xammar (Baixada de les Espenyes, 
6. Mataró) l Preu: 3€. Reserva plaça: 
www.coworkingxammar.com

Cicle de xerrades “Paraules 
de dones”
“Ens valorem igual les dones en les 
diferents cultures?”. A càrrec de Roser 
Albert. Treballadora Social. Organitza: 
Associació l’Hora Violeta.
Dijous 6 novembre l 19h l Casal l’Ali-
ança (C. Bonaire, 25. Mataró) Preu: 
3€. Sòcies: gratuït.  

“Crema Catalana” 
Presentació del llibre sobre el poder 
i la corrupció a Catalunya, a càrrec 
de l’autor Rafa Burgos (periodista i 
historiador). 
Dijous 6 novembre l 19:30h l Biblio-
teca Municipal d’Argentona (C. Gran 
3-5. Argentona) l Gratuït

“Talking about...”
Tertúlia literària en anglès amb el 
llibre “The Bloody Chamber and Other 
Stories”, d’Angela Carter. 
Dijous 6 novembre l 19h l Biblioteca 
Pública Pompeu Fabra (Mataró)

Llibrefòrum
“Lais, de Maria de França”. Activitat 
moderada per Joan Jubany, fi lòleg.
Dijous 6 novembre l 19:30h l Buc de 
Llibres (Muralla del Tigre 31. Mataró) l 
Entrada lliure

‘La mort d’un familiar. Com 
superar un procés de dol?’
Xerrada gratuïta a càrrec de l’equip 
d’atenció psicològica de la Fundació.
Dijous 6 novembre l 19h l Fundació 
Hospital (C. Sant Pelegrí, 3. Mataró) l 
Activitat gratuïta

RUTES I VISITES

Nau Gaudí i Col·lecció 
Bassat
Visita guiada al Museu d’Art Contem-
porani de Mataró.
Diumenge 2 novembre l 12h l Nau 
Gaudí (C. Cooperativa, 47. Mataró)

Miquel Biada, el primer 
ferrocarril
Ruta guiada.
Dissabte 1 novembre l 10:30h l Des 
de l’Ajuntament de Mataró

FESTES I FIRES

Festa de la Tardor
Divendres 31 d’octubre: 19,15h 
des de l’espai Enlleura’t: Cercavila i 
recollida de caramels. 20,15h al Parc 
de la Llàntia: Espectacle i repartiment 
de caramels. 
Dissabte 1 de novembre: De 17,30-
19,30h a l’espai Enlleura’t: Túnel del 
Terror. Davant de l’espai Enlleura’t, 
tallers “Crea la teva disfressa”. 20h a 
l’A.V. de la Llàntia (c/ Galícia, 56): Ball 
de disfresses. Amb premis a la disfres-
sa més original i a la més terrorífi ca.
Barri de La Llàntia (Mataró)

Mercat de segona mà - Can 
Gassol
Mercat mensual dedicat als productes 
de segona mà i reciclat. Organitza: 
Associació Segona Oportunitat Vintage.
Dissabte 1 novembre l De 8 a 14h l 
Plaça Can Gassol (Mataró)

Fira d’artesania
Fira-mercat de productes artesanals, 
fets a mà. Associació Col·leccionisme 
Nou i Vell (Crisàlide).
Diumenge 2 novembre l 10h l La Riera 
d’Arenys de Mar (davant l’Ajuntament)

Mercat de segona mà - El 
Cros
Mercat mensual dedicat als productes 
de segona mà i reciclat. Organitza: 
Associació Segona Oportunitat Vintage.
Diumenge 2 novembre l De 8 a 14h l 
Barri d’El Cros (Argentona)
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Activitats preparades amb molta il·lusió, 
amb la intenció de celebrar i unir dues 
tradicions: La Castanyada i Halloween. 
Organitza: Colla dels Geganters de La 
Llàntia i l’Associació Enlleura’t i Associ-
ació Veïnal de La Llàntia. 
(Programació en aquesta secció).

FIRA

Festa de la Tardor

Dies 31 d’octubre i 1 de novembre l  
Barri de La Llàntia (Mataró)

COMMEMORACIÓ

Commemoració de l’arribada a Mataró 
del primer tren a la península. 
10:30h: Ruta guiada “Miquel Biada, el 
primer ferrocarril”. Des de l’Ajuntament 
de Mataró. 13h: Ofrena Floral. Al 
cementiri dels caputxins, al panteó de 
Miquel Biada (Pg. dels Molins, 69).

166 anys del Ferrocarril a 
Mataró

Dissabte 1 novembre l Mataró
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exposicionsexposicions

El maletí malgirbat i
la llibreta vella
Il·lustracions originals del conte.
Biblioteca Pompeu Fabra (Pl. Occi-
tània, s/n. Mataró) l Del 3 al 29 de 
novembre.

Silenci
Fotografi es d’Òscar Pañella i textos de 
Planeta Lletra.
Biblioteca Antoni Comas (C. Prat de 
la Riba, 110. Mataró). l Del 3 al 29 de 
novembre.

100 anys d’escola d’estiu 
a Catalunya
Ateneu Fundació Iluro. La Riera, 
92. Mataró. Inauguració: dijous 6 de 
novembre a les 19h. Fins al 30 de 
novembre.

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

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.

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

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

‘De animalibus et diis’
Mosaics de l’artista 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.

‘20 anys d’Ai Ai Ai’
Mostra fotogràfi ca.
El Públic Cafè (Can Xammar, 6. bis. 
Mataró) l Fins el 15 de novembre.

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

Jaume Pla (1914-1995) 
Museu del Càntir (Plaça de l’Esglé-
sia, 9. Argentona) l Fins al 23 de 
novembre.

Mataró fa recerca sobre
el canvi climàtic 
Seguiment dades de l’estació meteoro-
lògica i mesurador del CO2 atmosfèric.
Can Serra. Museu de Mataró (El Carre-
ró, 17. Mataró). Exposició permanent.

www.totmataro.cat/exposicions
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Can Palauet (C. d’en Palau, 32. 
Mataró). Inauguració: dimecres 5 a 
les 20:30h. Fins al 5 de desembre.

EXPOSICIÓ

“Suited” 
Refl exió personal de l’artista mataroní 
Eduard Novellas sobre els homes que 
realment tenen el poder i mouen els fi ls 
de les nostres vides. Imatges de LitoPo-
liéster aplicat al col·lagraph.
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UGT sindicato jubilados y 
pensionistas del Maresme. 
pl. de les tereses, 17. Mataró. Telf: 
93.755.14.17.
NOVEMBRE: • Dia 2, castanyada al 
Restaurant El Álamo a l’Alcover. • Dia 
9, visita a Agramunt i la Fàbrica de 
torrons (esmorzar i dinar). • Dies 22 i 
23, cap de setmana a Andorra. • Dia 
27, de compres a Andorra. • Dies 29 
i 30, Prenadal a Lloret de Mar, súper-
oferta exclusiva. 

UDP. Casal de gent gran 
Les Santes-Escorxador. 
c/ Floridablanca, 118. Mataró. Telf: 
93.790.36.72. 
• Excursió: dijous 20 de novembre, 
El Moianès i Museu Prat de la Riba. 
• 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.
• Dimecres 5 novembre a les 16:30h.
Ball en viu a cárrec del cantant Eloi. 
• Diumenge 9 novembre a les 17h: 
Actuació del grup de teatre S.P.A.M. 
amb l’obra “Érase una vez un lobo”. • 
Dimarts 11 novembre: actuació de la 
coral del Casal Municipal del Tivoli de 
Vilafranca del Penedes. • 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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 Per enviar informació 

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

Casal de gent gran de 
Cirera. Rda. Frederic Mistral, 3-5. 
Mataró. Tel.: 93.799.79.67.
• Ball, cada diumenge de 17 a 20h. • 
Català escrit i parlat (divendres tarda) 
• Gimnàstica (dilluns i dimecres matí) 
• Informàtica (de dilluns a divendres, 
matí i tarda) • Patchwork (divendres 
tarda) • Ioga (dilluns i dimecres, tar-
da) • Ball en línia (dilluns i dimecres, 
tarda) • Petanca (de dilluns a diumen-
ge) • Ple i ratlla (dimarts tarda). Jocs 
de taula: billar, cartes, domino.

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

Horaris de les 
farmàcies de Mataró

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

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

24H    OBERTES DIA I NIT

A. ALFONSO - M. COS. (festius no)
Av. d’Amèrica, 33    93.790.31.04 
R. Ma DE LA PEÑA 
 Rambla, 16                                93.790.20.24
PARC CENTRAL
Rda. Alfons X, 18    93.796.14.91
M.CENTENO  (tots els dies de 8,45 a 21,45)
C/ Almeria, 77 / 93 798 50 08
LA RIERA 10
 La Riera, 10     93.790.10.58
Ma I. SIMON  (festius 9 a 14h)
                    Av. J. Recoder, 62 / 93.798.43.00
JOSE ANTONIO SORIANO
 Sebastián Elcano, 2-4 / 93.757.90.25
MR RUIZ-CARRILLO (dll-dv 9a21. Dis  s. matí)     
Rda. Rocablanca, 1 / 93.798.59.69
ROMANCES  (dill-dissabte 9 a 21)      
Av.President Tarradellas, 34 / 93.536.16.62
R. SUBIRATS  
Blay Parera, 35  93.796.17.21
S. LÓPEZ     (De 9 a 21h. Diss. 9-14h)
 Rda. F. Mistral, 26-28 / 93.799.80.48

9 A 22H    EXCEPTE NIT

farmàciesfarmàcies

Psiquiatría general

Psiquiatría y psicología del niño
y del adolescente

Orientación/terapia familiar
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Bona Castanyada!

www.clinicaissa.com

Que no
et retallin
la salut

cuida-la!

T’informem?  93 790 22 14

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

No reduïm quadre mèdic! Ampliem i millorem

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

Barcelona:
Quiron - Dexeus, Hospital de Nens, Institut Català de la Retina, etc...
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JOSEP ARACIL I XARRIÉ
 PRESIDENT D’EUROSÈNIOR

Pensament crític

sèniors

joarxa@gmail.com

Les reaccions a l’actual desencís i 
conformisme de la societat es limiten 
a crítiques i protestes, que serveixen 
de ben poc, perquè no estan acom-
panyades de les necessàries accions 
constructives i positives, per promou-
re canvis socials, que requereixen el 
necessari suport del pensament crític, 
imprescindible per fer possibles 
aquests canvis. La manca d’aquest 
pensament és determinant en la rea-
lització d’aquestes activitats, que no 
es fan per no haver de pensar o bé no 
es vol pensar per no haver de fer-les.

Tot això en el supòsit que aquest 
pensament sigui assequible a la ma-
joria de la societat, que no és el cas, 
la qual cosa converteix a la capacitat 
de pensar i raonar en una assignatura 
pendent, quin aprenentatge requereix 
un gran esforç intel·lectual, que molta 
gent no està disposada a fer, ja sigui 
per la seva gran difi cultat, perquè no 
se l’hi ha ensenyat a fer-ho o per la 
infl uència negativa dels grans mitjans 
de comunicació, que tenen com a 
objectiu promoure que la gent no 
pensi, per evitar posar en evidència 
el desgavell d’un sistema capitalista, 
totalment obsolet, que en la seva 
etapa fi nal crea més problemes que 
solucions.

El psicòleg Ken Wilber afi rma que 
la principal desigualtat en la societat 
actual, no és la gran diferència entre 
pobres i rics, sinó la produïda en la 
capacitat intel·lectual per pensar, que 
fi ns a cert punt, hauria d’obligar a les 
persones pensants, a haver de liderar 
els canvis socials, imprescindibles i 
necessaris en una societat anomena-
da del coneixement.
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2014: Cada mes, un valor

Mataró, ciutat de valors

www.matarovalors.cat

Miquel Biada i Bunyol
el PersoNatGe històric del Mes

miquel Biada va néixer (1789) i va morir a mataró, 

però va viure molts anys a amèrica. el 1808 va 

decidir abandonar Catalunya i provar sort a ve-

neçuela, on va treballar d’armador i consigna-

tari de vaixells. Ben aviat però, la guerra d’inde-

pendència d’aquest país el va fer poc favorable 

pel negocis i el 1823, ja amb esposa i dos fills, va 

decidir embarcar cap a Cuba. allà el mataroní 

va refer els seus negocis de transport de merca-

deries –tabac, sucre i fusta a canvi de de produc-

tes manufacturats o vi. 

El seu primer contacte amb el ferrocarril va ser el 

1833 quan, conjuntament amb un grup d’empre-

saris, va decidir promoure una via fèrria per unir 

la zona agrícola de Güines amb el port de l’Hava-

na, però finalment el projecte es va finançar amb 

diners públics. El primer ferrocarril a Cuba va in-

augurar-se el 1837, però Biada ja va prometre: 

“apuesto diez mil pesos que después de transcurri-

dos cuatro años de mi llegada a España, iremos 

desde Barcelona hasta Mataró en el ferrocarril”. I 

amb aquest objectiu va tornar a Catalunya el 

1840. Però a Espanya la situació política i social 

estava molt alterada i ni els polítics ni els inver-

sors van confiar en el projecte, malgrat que Biada 

va esforçar-se a demostrar que el tren, a diferèn-

cia de la diligència de cavalls, era un transport 

més ràpid, segur i facilitava el comerç. 

La concessió del Govern espanyol per construir 

un tren entre Barcelona i Mataró va arribar el 

1843, però les obres no van començar fins el ge-

ner de 1847 gràcies a la inversió de catalans, an-

glesos, cubans i porto-riquenys i, sobretot, a 

l’entusiasme de Biada que va minvar els temors 

que generava un projecte així -aleshores es deia 

que el fum i el traqueteig provocarien malalties 

nervioses i pulmonars- i que es va mantenir 

ferm davant les dificultats, especialment quan 

es va enfonsar la Borsa de Londres (1847). Res 

era fàcil, sovint els vàndals destruïen a la nit allò 

que s’havia construït durant el dia. En els dar-

rers mesos de 1847 Biada va emmalaltir, però bo 

i així va continuar atent a la marxa de les obres.  

Va morir el 2 d’abril de 1848, poc abans del pri-

mer viatge inaugural (28 d’octubre). Sense la 

seva constància, iniciativa i tenacitat, el ferrocar-

ril no hauria estat possible.

Els seus contemporanis van destacar d’aquest mataroní 
les capacitats de treball, esforç, constància i iniciativa. 
Sense aquests valors no s’hauria pogut inaugurar el 1848 
el primer tren de la península.

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

novemBre

La iniciativa és el fet d’avançar-se als altres en 
la paraula o en l’acció. Un gest que requereix  
valentia i responsabilitat. Un valor molt  
necessari en un moment de crisi econòmica.

Iniciativa
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Impulsa Amb el suport de

dissaBte 1 - dissaBte 29 / 10:30h

ruta guiada
ajuntament de mataró

miquel Biada, el primer ferrocarril
Coneix la figura de 
Miquel Biada a través 
d’una ruta guiada pels 
principals indrets de la 
ciutat relacionats amb el 
promotor del primer tren 
i el ferrocarril. Sortida 
des de l’Ajuntament 
i arribada a l’estació. 
Activitat gratuïta. 

organitza: Cercle històric miquel Biada / 
ajuntament de mataró

dimarts 4 - dimeCres 12 / 18h

Contes
BiBlioteCa pompeu faBra i antoni Comas

els gegants de Barcelona van  
de festa a mataró
Narració d’aquest conte a ambdues biblioteques 
a càrrec de Cecília Vallès, membre del Cercle 
Històric Miquel Biada, associació cultural dedicada 
a la difusió del coneixement del primer ferrocarril 
Barcelona-Mataró.
organitza: Cercle històric miquel Biada / 
Biblioteques de mataró

dimeCres 5 / 18h

ConferènCia
foment mataroní

la missió arqueològica de l’any 
1907 de josep puig i Cadafalch
Conferència sobre un aspecte molt poc conegut 
de Josep Puig i Cadafalch, arquitecte i polític, 
defensor de la identitat catalana i amb molta 
iniciativa. Xerrada a càrrec d’Enric Soler, escriptor i 
cronista de viatges.
organitza: aules sènior mataró

dissaBte 8 / 10:30h

taller
espai gatassa

Creativitat i robòtica, juguem  
i experimentem
A través d’un taller en família es treballarà la 
iniciativa pròpia dels infants i adults, a partir de 
l’experimentació en el món dels robots i videojocs.
organitza: ajuntament de mataró

dijous 13 / 19:30h

ConferènCia
museu arXiu de santa maria

imatgeria popular del carril  
de mataró
Inauguració de l’exposició “Imatgeria popular del 
carril de Mataró” a l’Arxiu de Santa Maria amb una 
conferència sota el mateix títol de Xavier Nubiola 
de Castellarnau, enginyer. La mostra exposa 
auques, estampes i fulls de ventall amb referències 
al ferrocarril.
organitza: Cercle històric miquel Biada / museu 
arxiu de santa maria

divendres 14 / 21h

ConCert
foment mataroní

músics de casa
Espectacle protagonitzat per diversos músics de 
de la ciutat a benefici de Càritas.
organitza: foment mataroní /  
Càritas interparroquial de mataró /  
direcció de Cultura de l’ajuntament de mataró

diumenge 16 / 9:30 a 14:00h

mostra
parC del palau

mostra d’entitats de rocafonda- 
el palau- escorxador
Exposició a la ciutadania de Mataró dels projectes i 
activitats que fan les entitats del barri i de la ciutat 
que tenen actuació a la zona. S’inicia amb una 
cercavila. Hi haurà parades, actuacions musicals 
i de dansa, exposicions i diverses activitats per a 
públic infantil i juvenil. Acabarà amb un dinar de 
germanor.
organitza: taula d’entitats de rocafonda - 
el palau escorxador

dijous 20 / 19h

Certamen
Centre Congressos teCnoCampus

nit dels emprenedors
En aquest acte es lliuraran els Premis Creatic 
2014, així com l’accèssit dels Creatic vinculat a 
l’emprenedoria universitària i els premis de 
Responsabilitat Social de les Organitzacions (RSO).
organitza: ajuntament de mataró / 
tecnocampus mataró-maresme

dissaBte 22 / 18h

CommemoraCió
plaça santa anna

dia internacional contra la 
violència vers les dones 
Artistes, col·lectius i entitats de la ciutat 
reflexionen, a través de diferents disciplines 
artístiques, al voltant de la cançó Cap nit més 
del cantautor mataroní Marc Ràmia. Actuacions 
del mateix autor, del Cor Cromàtic, de Basket 
beat, del grup In Vitro, etc. Exposició Imatges 
contra la violència, realització de grafitis i lectures 
dramatitzades.
organitza: ajuntament de mataró i diverses 
entitats de la ciutat

diumenge 23 / 8:30h

Caminada
passeig del Callao

iii marxa per a la salut mental 
Sota el lema “No ens discriminis, som com tu!” 
s’organitza aquesta marxa per trencar tabús. 
Circuit de 12 km per l’entorn de Mataró. Sortida 
i arribada des del mateix lloc. Inscripcions: 
marxaperalasalutmental.blogspot.com.es.
organitza: associació per a la rehabilitació de 
persones amb malaltia mental (arep) 

divendres 28 i dissaBte 29 / tot el dia

a diversos estaBliments ComerCials

gran recapte
Aquests dos dies una sèrie de supermercats 
disposaran de contenidors on els clients podran 
realizar els seus donatius d’aliments: productes 
comprats al mateix establiment per a aquelles 
famílies de Mataró que més ho necessiten.
organitza: Banc dels aliments

fotografia els valors de mataró
Participa al concurs fotogràfic sobre els valors de 
la ciutat a través d’Instagram. Aquest mes entraran 
a concurs les fotos etiquetades amb el hashtag 
#mataroiniciativa. Bases a: matarovalors.cat
organitza: associació de fotògrafs professionals 
/ projecte ‘mataró, ciutat de valors’ 

i Concurs de treballs audiovisuals 
‘mataró, ciutat de valors’
Aquest certamen premiarà els millors vídeos, 
fotografies, espais de ràdio i de televisió i 
composicions musicals o videoclips que facin 
referència a un o diversos dels dotze valors que la 
ciutat treballa aquest 2014. Bases del concurs a: 
www.tecnocampus.cat.
organitza: tecnocampus mataró-maresme

NOVEMBRE Impulsa Amb el suport de

dissaBte 1 - dissaBte 29 / 10:30h

ruta guiada
ajuntament de mataró

miquel Biada, el primer ferrocarril
Coneix la figura de 
Miquel Biada a través 
d’una ruta guiada pels 
principals indrets de la 
ciutat relacionats amb el 
promotor del primer tren 
i el ferrocarril. Sortida 
des de l’Ajuntament 
i arribada a l’estació. 
Activitat gratuïta. 

organitza: Cercle històric miquel Biada / 
ajuntament de mataró

dimarts 4 - dimeCres 12 / 18h

Contes
BiBlioteCa pompeu faBra i antoni Comas

els gegants de Barcelona van  
de festa a mataró
Narració d’aquest conte a ambdues biblioteques 
a càrrec de Cecília Vallès, membre del Cercle 
Històric Miquel Biada, associació cultural dedicada 
a la difusió del coneixement del primer ferrocarril 
Barcelona-Mataró.
organitza: Cercle històric miquel Biada / 
Biblioteques de mataró

dimeCres 5 / 18h

ConferènCia
foment mataroní

la missió arqueològica de l’any 
1907 de josep puig i Cadafalch
Conferència sobre un aspecte molt poc conegut 
de Josep Puig i Cadafalch, arquitecte i polític, 
defensor de la identitat catalana i amb molta 
iniciativa. Xerrada a càrrec d’Enric Soler, escriptor i 
cronista de viatges.
organitza: aules sènior mataró

dissaBte 8 / 10:30h

taller
espai gatassa

Creativitat i robòtica, juguem  
i experimentem
A través d’un taller en família es treballarà la 
iniciativa pròpia dels infants i adults, a partir de 
l’experimentació en el món dels robots i videojocs.
organitza: ajuntament de mataró

dijous 13 / 19:30h

ConferènCia
museu arXiu de santa maria

imatgeria popular del carril  
de mataró
Inauguració de l’exposició “Imatgeria popular del 
carril de Mataró” a l’Arxiu de Santa Maria amb una 
conferència sota el mateix títol de Xavier Nubiola 
de Castellarnau, enginyer. La mostra exposa 
auques, estampes i fulls de ventall amb referències 
al ferrocarril.
organitza: Cercle històric miquel Biada / museu 
arxiu de santa maria

divendres 14 / 21h

ConCert
foment mataroní

músics de casa
Espectacle protagonitzat per diversos músics de 
de la ciutat a benefici de Càritas.
organitza: foment mataroní /  
Càritas interparroquial de mataró /  
direcció de Cultura de l’ajuntament de mataró

diumenge 16 / 9:30 a 14:00h

mostra
parC del palau

mostra d’entitats de rocafonda- 
el palau- escorxador
Exposició a la ciutadania de Mataró dels projectes i 
activitats que fan les entitats del barri i de la ciutat 
que tenen actuació a la zona. S’inicia amb una 
cercavila. Hi haurà parades, actuacions musicals 
i de dansa, exposicions i diverses activitats per a 
públic infantil i juvenil. Acabarà amb un dinar de 
germanor.
organitza: taula d’entitats de rocafonda - 
el palau escorxador

dijous 20 / 19h

Certamen
Centre Congressos teCnoCampus

nit dels emprenedors
En aquest acte es lliuraran els Premis Creatic 
2014, així com l’accèssit dels Creatic vinculat a 
l’emprenedoria universitària i els premis de 
Responsabilitat Social de les Organitzacions (RSO).
organitza: ajuntament de mataró / 
tecnocampus mataró-maresme

dissaBte 22 / 18h

CommemoraCió
plaça santa anna

dia internacional contra la 
violència vers les dones 
Artistes, col·lectius i entitats de la ciutat 
reflexionen, a través de diferents disciplines 
artístiques, al voltant de la cançó Cap nit més 
del cantautor mataroní Marc Ràmia. Actuacions 
del mateix autor, del Cor Cromàtic, de Basket 
beat, del grup In Vitro, etc. Exposició Imatges 
contra la violència, realització de grafitis i lectures 
dramatitzades.
organitza: ajuntament de mataró i diverses 
entitats de la ciutat

diumenge 23 / 8:30h

Caminada
passeig del Callao

iii marxa per a la salut mental 
Sota el lema “No ens discriminis, som com tu!” 
s’organitza aquesta marxa per trencar tabús. 
Circuit de 12 km per l’entorn de Mataró. Sortida 
i arribada des del mateix lloc. Inscripcions: 
marxaperalasalutmental.blogspot.com.es.
organitza: associació per a la rehabilitació de 
persones amb malaltia mental (arep) 

divendres 28 i dissaBte 29 / tot el dia

a diversos estaBliments ComerCials

gran recapte
Aquests dos dies una sèrie de supermercats 
disposaran de contenidors on els clients podran 
realizar els seus donatius d’aliments: productes 
comprats al mateix establiment per a aquelles 
famílies de Mataró que més ho necessiten.
organitza: Banc dels aliments

fotografia els valors de mataró
Participa al concurs fotogràfic sobre els valors de 
la ciutat a través d’Instagram. Aquest mes entraran 
a concurs les fotos etiquetades amb el hashtag 
#mataroiniciativa. Bases a: matarovalors.cat
organitza: associació de fotògrafs professionals 
/ projecte ‘mataró, ciutat de valors’ 

i Concurs de treballs audiovisuals 
‘mataró, ciutat de valors’
Aquest certamen premiarà els millors vídeos, 
fotografies, espais de ràdio i de televisió i 
composicions musicals o videoclips que facin 
referència a un o diversos dels dotze valors que la 
ciutat treballa aquest 2014. Bases del concurs a: 
www.tecnocampus.cat.
organitza: tecnocampus mataró-maresme
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Impulsa Amb el suport de

dissaBte 1 - dissaBte 29 / 10:30h

ruta guiada
ajuntament de mataró

miquel Biada, el primer ferrocarril
Coneix la figura de 
Miquel Biada a través 
d’una ruta guiada pels 
principals indrets de la 
ciutat relacionats amb el 
promotor del primer tren 
i el ferrocarril. Sortida 
des de l’Ajuntament 
i arribada a l’estació. 
Activitat gratuïta. 

organitza: Cercle històric miquel Biada / 
ajuntament de mataró

dimarts 4 - dimeCres 12 / 18h

Contes
BiBlioteCa pompeu faBra i antoni Comas

els gegants de Barcelona van  
de festa a mataró
Narració d’aquest conte a ambdues biblioteques 
a càrrec de Cecília Vallès, membre del Cercle 
Històric Miquel Biada, associació cultural dedicada 
a la difusió del coneixement del primer ferrocarril 
Barcelona-Mataró.
organitza: Cercle històric miquel Biada / 
Biblioteques de mataró

dimeCres 5 / 18h

ConferènCia
foment mataroní

la missió arqueològica de l’any 
1907 de josep puig i Cadafalch
Conferència sobre un aspecte molt poc conegut 
de Josep Puig i Cadafalch, arquitecte i polític, 
defensor de la identitat catalana i amb molta 
iniciativa. Xerrada a càrrec d’Enric Soler, escriptor i 
cronista de viatges.
organitza: aules sènior mataró

dissaBte 8 / 10:30h

taller
espai gatassa

Creativitat i robòtica, juguem  
i experimentem
A través d’un taller en família es treballarà la 
iniciativa pròpia dels infants i adults, a partir de 
l’experimentació en el món dels robots i videojocs.
organitza: ajuntament de mataró

dijous 13 / 19:30h

ConferènCia
museu arXiu de santa maria

imatgeria popular del carril  
de mataró
Inauguració de l’exposició “Imatgeria popular del 
carril de Mataró” a l’Arxiu de Santa Maria amb una 
conferència sota el mateix títol de Xavier Nubiola 
de Castellarnau, enginyer. La mostra exposa 
auques, estampes i fulls de ventall amb referències 
al ferrocarril.
organitza: Cercle històric miquel Biada / museu 
arxiu de santa maria

divendres 14 / 21h

ConCert
foment mataroní

músics de casa
Espectacle protagonitzat per diversos músics de 
de la ciutat a benefici de Càritas.
organitza: foment mataroní /  
Càritas interparroquial de mataró /  
direcció de Cultura de l’ajuntament de mataró

diumenge 16 / 9:30 a 14:00h

mostra
parC del palau

mostra d’entitats de rocafonda- 
el palau- escorxador
Exposició a la ciutadania de Mataró dels projectes i 
activitats que fan les entitats del barri i de la ciutat 
que tenen actuació a la zona. S’inicia amb una 
cercavila. Hi haurà parades, actuacions musicals 
i de dansa, exposicions i diverses activitats per a 
públic infantil i juvenil. Acabarà amb un dinar de 
germanor.
organitza: taula d’entitats de rocafonda - 
el palau escorxador

dijous 20 / 19h

Certamen
Centre Congressos teCnoCampus

nit dels emprenedors
En aquest acte es lliuraran els Premis Creatic 
2014, així com l’accèssit dels Creatic vinculat a 
l’emprenedoria universitària i els premis de 
Responsabilitat Social de les Organitzacions (RSO).
organitza: ajuntament de mataró / 
tecnocampus mataró-maresme

dissaBte 22 / 18h

CommemoraCió
plaça santa anna

dia internacional contra la 
violència vers les dones 
Artistes, col·lectius i entitats de la ciutat 
reflexionen, a través de diferents disciplines 
artístiques, al voltant de la cançó Cap nit més 
del cantautor mataroní Marc Ràmia. Actuacions 
del mateix autor, del Cor Cromàtic, de Basket 
beat, del grup In Vitro, etc. Exposició Imatges 
contra la violència, realització de grafitis i lectures 
dramatitzades.
organitza: ajuntament de mataró i diverses 
entitats de la ciutat

diumenge 23 / 8:30h

Caminada
passeig del Callao

iii marxa per a la salut mental 
Sota el lema “No ens discriminis, som com tu!” 
s’organitza aquesta marxa per trencar tabús. 
Circuit de 12 km per l’entorn de Mataró. Sortida 
i arribada des del mateix lloc. Inscripcions: 
marxaperalasalutmental.blogspot.com.es.
organitza: associació per a la rehabilitació de 
persones amb malaltia mental (arep) 

divendres 28 i dissaBte 29 / tot el dia

a diversos estaBliments ComerCials

gran recapte
Aquests dos dies una sèrie de supermercats 
disposaran de contenidors on els clients podran 
realizar els seus donatius d’aliments: productes 
comprats al mateix establiment per a aquelles 
famílies de Mataró que més ho necessiten.
organitza: Banc dels aliments

fotografia els valors de mataró
Participa al concurs fotogràfic sobre els valors de 
la ciutat a través d’Instagram. Aquest mes entraran 
a concurs les fotos etiquetades amb el hashtag 
#mataroiniciativa. Bases a: matarovalors.cat
organitza: associació de fotògrafs professionals 
/ projecte ‘mataró, ciutat de valors’ 

i Concurs de treballs audiovisuals 
‘mataró, ciutat de valors’
Aquest certamen premiarà els millors vídeos, 
fotografies, espais de ràdio i de televisió i 
composicions musicals o videoclips que facin 
referència a un o diversos dels dotze valors que la 
ciutat treballa aquest 2014. Bases del concurs a: 
www.tecnocampus.cat.
organitza: tecnocampus mataró-maresme

NOVEMBRE Impulsa Amb el suport de
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l’experimentació en el món dels robots i videojocs.
organitza: ajuntament de mataró

dijous 13 / 19:30h
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de mataró
Inauguració de l’exposició “Imatgeria popular del 
carril de Mataró” a l’Arxiu de Santa Maria amb una 
conferència sota el mateix títol de Xavier Nubiola 
de Castellarnau, enginyer. La mostra exposa 
auques, estampes i fulls de ventall amb referències 
al ferrocarril.
organitza: Cercle històric miquel Biada / museu 
arxiu de santa maria

divendres 14 / 21h
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Espectacle protagonitzat per diversos músics de 
de la ciutat a benefici de Càritas.
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Exposició a la ciutadania de Mataró dels projectes i 
activitats que fan les entitats del barri i de la ciutat 
que tenen actuació a la zona. S’inicia amb una 
cercavila. Hi haurà parades, actuacions musicals 
i de dansa, exposicions i diverses activitats per a 
públic infantil i juvenil. Acabarà amb un dinar de 
germanor.
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tecnocampus mataró-maresme
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Artistes, col·lectius i entitats de la ciutat 
reflexionen, a través de diferents disciplines 
artístiques, al voltant de la cançó Cap nit més 
del cantautor mataroní Marc Ràmia. Actuacions 
del mateix autor, del Cor Cromàtic, de Basket 
beat, del grup In Vitro, etc. Exposició Imatges 
contra la violència, realització de grafitis i lectures 
dramatitzades.
organitza: ajuntament de mataró i diverses 
entitats de la ciutat
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iii marxa per a la salut mental 
Sota el lema “No ens discriminis, som com tu!” 
s’organitza aquesta marxa per trencar tabús. 
Circuit de 12 km per l’entorn de Mataró. Sortida 
i arribada des del mateix lloc. Inscripcions: 
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organitza: associació per a la rehabilitació de 
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Aquests dos dies una sèrie de supermercats 
disposaran de contenidors on els clients podran 
realizar els seus donatius d’aliments: productes 
comprats al mateix establiment per a aquelles 
famílies de Mataró que més ho necessiten.
organitza: Banc dels aliments

fotografia els valors de mataró
Participa al concurs fotogràfic sobre els valors de 
la ciutat a través d’Instagram. Aquest mes entraran 
a concurs les fotos etiquetades amb el hashtag 
#mataroiniciativa. Bases a: matarovalors.cat
organitza: associació de fotògrafs professionals 
/ projecte ‘mataró, ciutat de valors’ 
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‘mataró, ciutat de valors’
Aquest certamen premiarà els millors vídeos, 
fotografies, espais de ràdio i de televisió i 
composicions musicals o videoclips que facin 
referència a un o diversos dels dotze valors que la 
ciutat treballa aquest 2014. Bases del concurs a: 
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organitza: tecnocampus mataró-maresme
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2014: Cada mes, un valor

Mataró, ciutat de valors

www.matarovalors.cat

Miquel Biada i Bunyol
el PersoNatGe històric del Mes

miquel Biada va néixer (1789) i va morir a mataró, 

però va viure molts anys a amèrica. el 1808 va 

decidir abandonar Catalunya i provar sort a ve-

neçuela, on va treballar d’armador i consigna-

tari de vaixells. Ben aviat però, la guerra d’inde-

pendència d’aquest país el va fer poc favorable 

pel negocis i el 1823, ja amb esposa i dos fills, va 

decidir embarcar cap a Cuba. allà el mataroní 

va refer els seus negocis de transport de merca-

deries –tabac, sucre i fusta a canvi de de produc-

tes manufacturats o vi. 

El seu primer contacte amb el ferrocarril va ser el 

1833 quan, conjuntament amb un grup d’empre-

saris, va decidir promoure una via fèrria per unir 

la zona agrícola de Güines amb el port de l’Hava-

na, però finalment el projecte es va finançar amb 

diners públics. El primer ferrocarril a Cuba va in-

augurar-se el 1837, però Biada ja va prometre: 

“apuesto diez mil pesos que después de transcurri-

dos cuatro años de mi llegada a España, iremos 

desde Barcelona hasta Mataró en el ferrocarril”. I 

amb aquest objectiu va tornar a Catalunya el 

1840. Però a Espanya la situació política i social 

estava molt alterada i ni els polítics ni els inver-

sors van confiar en el projecte, malgrat que Biada 

va esforçar-se a demostrar que el tren, a diferèn-

cia de la diligència de cavalls, era un transport 

més ràpid, segur i facilitava el comerç. 

La concessió del Govern espanyol per construir 

un tren entre Barcelona i Mataró va arribar el 

1843, però les obres no van començar fins el ge-

ner de 1847 gràcies a la inversió de catalans, an-

glesos, cubans i porto-riquenys i, sobretot, a 

l’entusiasme de Biada que va minvar els temors 

que generava un projecte així -aleshores es deia 

que el fum i el traqueteig provocarien malalties 

nervioses i pulmonars- i que es va mantenir 

ferm davant les dificultats, especialment quan 

es va enfonsar la Borsa de Londres (1847). Res 

era fàcil, sovint els vàndals destruïen a la nit allò 

que s’havia construït durant el dia. En els dar-

rers mesos de 1847 Biada va emmalaltir, però bo 

i així va continuar atent a la marxa de les obres.  

Va morir el 2 d’abril de 1848, poc abans del pri-

mer viatge inaugural (28 d’octubre). Sense la 

seva constància, iniciativa i tenacitat, el ferrocar-

ril no hauria estat possible.

Els seus contemporanis van destacar d’aquest mataroní 
les capacitats de treball, esforç, constància i iniciativa. 
Sense aquests valors no s’hauria pogut inaugurar el 1848 
el primer tren de la península.

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

novemBre

La iniciativa és el fet d’avançar-se als altres en 
la paraula o en l’acció. Un gest que requereix  
valentia i responsabilitat. Un valor molt  
necessari en un moment de crisi econòmica.

Iniciativa
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 PRIMER TRIOMF A CASA
El Platges guanya el derbi maresmenc 

davant El Masnou (65-62) 
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Eric Mañés
El jugador del Platges de Ma-
taró va tornar d’una lesió i 
va encistellar el triple que va 
donar el triomf al seu equip.

El Quadis líder
Després de quatre partits de 
lliga, el femení de tennis taula 
del CN Mataró Quadis és líder 
de la Superdivisió femenina.

 AGENDA STAFF    EL TOT ESPORT

REDACTOR EN CAP DEL TOT ESPORT

JOSEP GOMÀ

En el marc de les activitats de “Mataró 
Ciutat de Valors”, el passat divendres 
el Centre Atlètic Laietània va acollir 
una interesant taula rodona sobre els 
Valors de l’Esport. Guillem Turró el po-
nent, va estar acompanyat a la taula, 
moderada per Maria Coll, de l’atleta 
Mary Gonzàlez i els ex-atletes Guillem 
Pera i Joan Mola, i al llarg d’un parell 
d’hores, i a un dia del “clàssic” del fut-
bol, tan esperat per molts, es va parlar 
del Discòbol de Miró, dels Jocs Olím-
pics, de Plató, de Pierre de Coubertin, 
de José Maria Cagigal, d’Albert Camus, 
de Jesse Owens, o de Gary Player. I els 
futbolistes van ser citats ben poc i qua-
si sempre com a contraexemples dels 
valors que es van citar: la solidaritat, la 
justícia, l’autocontrol, el coratge, la va-
lentia, la perseverança, la humilitat, la 
tenacitat, la confi ança cap al company, 
el respecte, la constància, la disci-
plina, la puntualitat, l’autoestima, la 
socialització, la resistència, la igualtat, 
l’honestedat, el “fair-play”, la com-

panyonia, la superació i també, i molt 
important, l’alegria de fer esport... 
Es va parlar de l’atletisme com l’esport 
per antonomàsia, i possiblement el que 
educa millor, però també fent referència 
a altres esports, com rugby, tennis i ci-
clisme, que poden aportar bons valors.
I em quedo amb alguna frase, citada o 
pròpia, de cadascun dels participants:
“L’esport és ambivalent, pot ser bo o 
dolent, i és un instrument molt vàlid en 
mans de qualsevol educador, que serà 
qui haurà de fer que sigui benefi ciós”.
“Com més entreno més sort tinc”, fent 
referència al valor de l’esforç i del sa-
crifi ci per superar els mals moments 
i no abandonar. “Més que guanyar, 
l’important és participar, així com en la 
vida l’essencial és la manera de lluitar, 
més que la victòria”. “Hem de deixar 
que els nens i nenes facin el que els 
agradi i no allò en el que siguin els mi-
llors”. 

Crec que, si en fem cas, l’esport serà 
millor... i també el món serà millor. 

Els valors de l’esport
    EL CA Laietània va acollir una taula rodona molt interessant

OPINIÓ

TELÈFON  93.790.70.98 
FAX  93.755.41.06

EDITA  EL TOT MATARÓ, S.L.

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

 PERSONATGE  FET DESTACAT   

CASA

WATERPOLO
DIVISIÓ D’HONOR MASCULINA. CN MATARÓ QUA-

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

HANDBOL
LLIGA CATALANA FEMENINA.  JOVENTUT MATARÓ 

- SANT QUIRZE. Dissabte a les 16 hores al 
Pavelló Teresa Maria Roca.

FUTBOL
SEGONA CATALANA. UD CIRERA - CANYELLES. 

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

HANDBOL
1A ESTATAL MASCULINA.  JOVENTUT MATARÓ - 

SANT CUGAT. Dissbte a les 18 hores al Pavelló 
Teresa Maria Roca

FUTBOL
TERCERA CATALANA. LLÀNTIA - TURÓ PEIRA. 

Diumenge a les 12:15 hores al Camp de La 
Llàntia.

FUTBOL
SEGONA CATALANA. CE MATARÓ - CARMELO. 

Diumenge a les 16:30 hores al Camp del 
Centenari.

FORA

BÀSQUET
COPA CATALUNYA MASCULINA. MOLLET - BOET 

MATARÓ. Dissabte a les 19:15 hores a Mollet 
del Vallès.

BÀSQUET
COPA CATALUNYA MASCULINA . VIC - PLATGES 

MATARÓ. Dissabte a les 19:30 hores a Vic.

Tomben el líder

PLATGES 
MATARÓ

CB     
BARBERÀ
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STAFF    EL TOT ESPORT

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

6A JORNADA 26 OCTUBRE

Vic - Mollet . . . . . . . . . . . . . . .83-87
PLATGES - MASNOU . . . 65-62
Granollers - Castellar  . . . . 53-64
Onyar - Ceset . . . . . . . . . . . .85-79
Cerdanyola - Manresa. . . . .69-78
ARGENTONA - Artés . . . . .79-76
Sabadell - Sant Cugat . . . . 66-58
Barberà - BOET . . . . . . . . . .66-76

CLASSIFICACIÓ. Mollet i Bar-
berà 11; EL MASNOU, BOET, 
ARGENTONA, Ceset i Sant 
CUgat 10; Onyar, Salle Manresa, 
PLATGES i Artés 9; Castellar 8; 
Natació Sabadell, Vic, Cerdanyo-
la i Granollers 7.

7A JORNADA 1 NOVEMBRE

Vic - PLATGES 
Mollet - BOET

El Platges de Mataró intentarà 
sumar la seva tercera victòria 
conscutiva dissabte a les 19:30 
hores a la pista del Vic, un dels 
cuers de la categoria. El Boet 
per la seva part torna a tenir una 
altra sortida molt complicada. El 
conjunt taronja visita dissabte 
a les 19:15 hores la pista del 
Mollet, un dels equips que 
encapçalen la taula.  

6A JORNADA 26 OCTUBRE

Reus - Lima Horta . . . . . . . 43-85
ARENYS - Reus Ploms . . 45-64
Sese - Barna . . . . . . . . . . . . .71-47
Lleida - Cerdanyola . . . . . . 50-80
PLATGES - Gramenet  . . . 44-50

CLASSIFICACIÓ. Gramenet 12; 
Cerdanyola i Lima Horta 11; 
Sese 10; Reus Ploms i Grup 
Barna 9; PLATGES 8; ARENYS 
i LLeida 7; Reus Deportiu 6.

7A JORNADA 1 NOVEMBRE

Cerdanyola -  PLATGES 
Reus Deportiu - ARENYS

Dissabte a les 12 hores el Pla-
tges intentarà trencar la ratxa 
de derrotes a la pista del segon 
classifi cat.  

Tomben el líder

PLATGES. Rafa Prats (3), Ibe Oji (4), David Romero 
(18), Marc Coll )2), Ferran Tardio cinc inicial; Conrad 
Varela (2), Jordi Serra, Sergi Ventura, Nacho Ariño 
(18), Eric Mañés (18).

MARCADOR. 19-16, 32-31, 43-53, 65-62

El Platges de Mataró va aconseguir la primera 
victòria de la temporada al Palau Josep Mora, 
després de superar el Masnou 65-62. Els ma-
taronins es van emportar el triomf amb un triple 
in extremis d’Eric Mañés que tornava a l’equip 
després d’estar fora diverses setmanes per lesió. 

La primera part va ser molt igualada, el 
Platges es va emportar el primer quart 19-16, 
en el segon quart la tònica va ser la mateixa i, 
tot que el Masnou ho va intentar, els locals van 
aguantar i van marxar al descans un punt per 
sobre (32-31). En el tercer període els grocs 
es va veure superats per un Masnou que amb 

COPA CATALUNYA FEMENINA

BÀSQUET    COPA CAT.

COPA CATALUNYA FEM

Els mataronins van guanyar el derbi 
maresmenc gràcies a un triple in 
extremis d’Eric Mañés

un parcial d’11 a 2 va capgirar el marcador i 
agafava un avantatge de deus punts (43-53).

Però en el darrer quart el conjunt mataroní 
va fer un gran esforç i des de la defensa va 
anar reduint diferències i per empatar el partit 
a 62. A la darrera jugada, un triple d’Eric 
Mañés donava la primera victòria a casa d’un 
Platges que sembla que ha despertat i que 
donarà molta guerra.   

BOET. Carles Canals (6), Albert Llanos (14), Joan 
Carceller (13), Sergi Homs (8), Marc Forcada (2) 
cinc inicial; Marc Hermoso (13), Marc Rubio (13), 
Joan Navarro (1), Quim Franch (6).   

MARCADOR . 12-19, 34-42, 57-55, 66-76.

Extraordinària victòria del Boet 66-76 davant 
el Barberà, líder de la categoria que arribava 
a la jornada invicte. Els mataronins, empesos 
pel seu nombrós públic que es va desplaçar 
amb l’equip, es van mostrar molt superiors des 
de l’inici i van sumar la primera victòria fora 
de casau. L’equip entrenat per Alberto Peña 
va fer un gran inici de partit i ràpidament es 
va posar per davant en el marcador, amb un 
parcial de 3 a 13. Els locals anirien escurçant 
diferències i fi ns i tot es va posar per davant al 
fi nal del tercer quart (57-55). Però el Boet va 
fer un darrer quart antològic i es va emportar 
la victòria 66-76  

El Boet es 
col·loca quart

 El líder no falla

L’ Auto Net&Oil Boet guanya a 
l’únic equip invicte que quedava

PLATGES 
MATARÓ

CB EL      
MASNOU65 62

COPA CATALUNYA MASCULINA

No aixequen cap

PLATGES. Laia Rubio (6), Cristina Marques (16), Carol 
del Santo (4), Teresa Gómez (9) i Núria Talavera cinc 
inicial; Helena Esteve (5), Laura Rovira (4), Esther 
Murat, Monica Koisor.

MARCADOR. 19-8, 32-18. 38-34, 44-50.

Quarta derrota consecutiva del femení del 
Platges que aquesta setmana va perdre a casa 
44-50 davant el Draft Gramenet, el líder i únic 
equip invicte de la categoria. Les mataronines 
van fer una gran primera part i al descans el 
matx semblava que estava controlat, però a la 
segona part les mataronines només van anotar 
12 punts i les visitants ho van aprofi tar per 
capgirar el marcador i emportar-se la victòria.

El conjunt mataroní va ser millor a la primera 
part i va marxar al descans guanyant de 14 
punts (32-18). Però a la represa l’equip groc 
no va estar gens encertat en atac i les visitants 
ho van aprofi tar per emportar-se el triomf.  

El femení del Platges millora, 
però cau davant el líder

LIMA     
HORTA

PLATGES 
MATARÓ69 47

Primera victòria 
com a local

BÀSQUET
COPA CATALUNYA REDACCIÓ

CB     
BARBERÀ

 AUTO NET&OIL 
BOET MATARÓ66 76
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3A JORNADA 25 OCTUBRE

Sabadell - Concepción . . . . 33-4 
Mediterrani - Rubí  . . . . . . . . 16-7
Sant Andreu - Terrassa . . . . 10-7
Moscardó - CN MATARÓ . . 3-11
Zaragoza - Dos Hermanas  . .3-6
CLASSIFICACIÓ. CN Sabadell, 

Mediterrani 9; Sant Andreu 7; 
CNM LA SIRENA 6; Moscardó 
4; Terrassa, Rubí, Dos Hermanas 
3, Concepción i Zaragoza 0.

Jornada de descans
Aquesta setmana no hi ha 
competició a la Divisió d’Honor 
femenina.  

4A JORNADA 25 OCTUBRE

Mediterrani - CN MATARÓ .12-8
Barceloneta - Canoe . . . . . . .17-5
Concepción - Terrassa . . . . .6-16
CN Barcelona - Poble Nou . . 7-6
Navarra - Sant Andreu . . . . .5-10
Catalunya - Sabadell . . . . . 10-11

CLASSIFICACIÓ. Terrassa 10; 
Barceloneta, Mediterrani, Sa-
badell, Canoe 9, CN Barcelona, 
Sant Andreu 7; Catalunya 4; CN 
MATARÓ QUADIS i Navarra 3; 
Poblenou i Concepción 0.

5A JORNADA 1 NOVEMBRE

CN MATARÓ - CN Barcelona

S’ha de reaccionar
El Quadis ha de reaccionar da-
vant l’equip cenebista, tot i que 
estigui quatre punts per sobre.
La temporada passada se’ls 
va guanyar 8-4 i en les tres 
anteriors la victòria també va 
ser local. 

ALTRES RESULTATS
1a Cat. Masc.: CNM B - Santa 
Eulàlia 9-13; 1a Cat. Fem.: 
Sallent - CMN B 21-6; Cadet 
masc.: CN Barcelona - CNM 
8-3.  

Decideixen a MadridDecideixen a Madrid

El CN Mataró Quadis no reacciona

CN MOSCARDÓ.  Patricia Herrera, Vesperinas, Mota, 
Espinosa, Martín, Romera, Abad (2), Gonzàlez, Se-
rrano, Pastor, Mira, Antón (1), Sabugal.

CN MATARÓ LA SIRENA.  Amy Carlson, Arianna 
Gragnolati (2), Ona Meseguer, Júlia Nieto, Alysa 
Turza (2), Alba Bonamusa (1), Clara Cambray (3), 
Ciara Gibson (3), Marta Bach, Zoila Quesada, Aina 
Bonamusa, Júlia Soler.

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

L’equip femení del CN Mataró La Sirena no va 
tenir excessius problemes per obtenir els tres 
punts en el seu desplaçament a la piscina del 
CN Moscardó de Madrid i el va derrotar amb 
claredat per vuit gols de diferència i fent una 

CE MEDITERRANI.  Tébar, Bejarano (1), Aguiran, 
Daniel Gonzàlez (4), Guillem Garcia (1), Larumbe (4, 
1 de p.), Ferrer (1), Nasser Al Daugther, Kostyukevich, 
Jose Rodríguez, Hodaly (1).

CN MATARÓ QUADIS.  Michal Diakonow, Àlex Codina, 
Marc Corbalán, Víctor Fernàndez (2), Edu Minguez, 
Pol Barbena, Pau Bach, Mehdi Marzouki (2, 1 de p.), 
Pere Estrany (3), Pau Schnizler (1), Albert Merino.

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

El CN Mataró Quadis no va poder reaccionar 
i va caure derrotat àmpliament a la piscina 
del “Medi” a Sants, signa així un inici de lliga 
inesperadament fluix, i per trobar-ne un de 
semblant ens hen de remuntar a la temporada 
2008-9 en que també tenia tres punts després 
de quatre partits jugats.

El partit jugat a la piscina Josep Vallès, va 
començar amb una tònica semblant a les dels 
dos darrers partits, amb un Quadis desencertat, 
o mancat de sort com es vulgui, topant repe-

DIVISIÓ D’HONOR FEMENINA

DIVISIÓ D’HONOR MASCULINA

WATERPOLO    
DIVISIÓ HONOR FEM.

WATERPOLO    
DIVISIÓ HONOR MASC

CRÒNICA

CRÒNICA

REDACCIÓ

REDACCIÓ

A.A

La Sirena escala 
posicions

El Terrassa és el 
nou líder

CN   
MOSCARDÓ

CN MATARÓ 
LA SIRENA3 11

CE 
MEDITERRANI

CN MATARO   
QUADIS  12 8

molt bona demostració defensiva, més valuosa 
tenint en compte que l’equip madrileny la 
setmana anterior havia empatat amb el Sant 
Andreu.

Final espectacular
L’equip de Florin Bonca va començar amb 
un 0-2, després va encaixar un gol, i aquesta 
sèrie es va repetir tres vegades fi ns el 3-6, 
que assenyalava el marcador a poc d’iniciar-se 
el tercer quart. A partir d’aquí la defensa va 
continuar en la mateixa línia i la portera Amy 
Carlson va posar el candau a la porteria i amb 
un parcial fi nal de 0-5 el CNM La Sirena va 
obtenir una victòria molt solvent.

Van destacar aquesta vegada en l’aspecte 
golejador la Clara Cambray i la Ciara Gibson 
amb tres gols cadascuna.  

tidament amb el porter Tébar, amb penal 
fallat inclòs, i en canvi a l’altre costat Daniel 
Gonzàlez estava inspirat per fer el 2-0. Pau 
Schnizler en una contra va posar el 2-1 per 
donar esperances. Però fins al descans, 
amb el partit força trencat, l’equip local va 
continuar sempre per davant i amb l’equip 
mataroní a remolc.

Sempre a remolc
I a la represa el “Medi” va fer pujar la di-
ferència als quatre gols, que ja complicava 
molt el partit. En el tram fi nal del tercer 
quart les aturades d’Eski van semblar donar 
ales a l’equip de Beto Fernàndez, i dos gols 
d’Estrany i un de Marzouki van tornar a posar 
el Quadis al partit (8-6). 

Però a l’inici del darrer quart novament 
Dani Gonzàlez i Larumbe, molt encertat, 
amb 4 gols cadascun, van fer créixer la 
diferència fi ns als cinc gols (11-6), que ja 
van sentenciar el matx, tot i que en el tram 
fi nal el Quadis maquillés una miqueta el 
marcador.  

Set en blanc a Calafell
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6A JORNADA 25 OCTUBRE

Alcoi - Cerceda . . . . . . . . . . . . 5-3
Igualada - Lleida . . . . . . . . . . . 4-3
FC Barcelona - Tordera . . . . 9-0
Reus - Manlleu . . . . . . . . . . . . 4-1
Liceo - Voltregà . . . . . . . . . . . 8-3
Vic - Vilafranca . . . . . . . . . . . . 2-2
Noia - Calafell . . . . . . . . . . . . . 4-4
CH MATARÓ - Vendrell  . . . . 4-5

7A JORNADA 28 OCTUBRE

Lleida - FC Barcelona . . . . . . 2-7
Tordera - Reus  . . . . . . . . . . . . 2-6
Manlleu - Liceo . . . . . . . . . . . . 4-7
Voltregà - Vic . . . . . . . . . . . . . . 1-2
Vilafranca - Noia . . . . . . . . . . . 0-2
Calafell - CH MATARÓ . . . . . 6-0
Cerceda - Vendrell . . . . . . . . . 4-3

7A JORNADA 30 OCTUBRE

Alcoi - Igualada

CLASSIFICACIÓ. FC Barcelona 
21, Liceo i Reus 15, Cerceda i 
Alcoi 13, Igualada 12, Vic i Noia 
11, Calafell 10, Voltregà 7, Lleida, 
Manlleu, Vilafranca, Vendrell 4; 
Tordera 3, CH MATARÓ 0.

El Barça ja és líder en solitari 
amb sis punts d’avantatge sobre 
els seus perseguidors, Liceo i 
Reus Deportiu. Mentre que el 
CH Mataró continua cuer amb 
zero punts. Aquesta setmana hi 
ha descans i la lliga no tornarà 
fi ns al cap de setmana del 8 i 9 
de novembre.

8A JORNADA 8 NOVEMBRE

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

OK Lliga Femenina
El femení del Club Hoquei Ma-
taró començarà a competir a la 
màxima categoria estatal el 8 
de novembre rebent a casa la 
visita del Sant Cugat.  

No arriba la primera victòriaNo arriba la primera victòria

MIS IBÉRICA CH MATARÓ. Jordi Esteve, Èric Florenza 
(1), Èric Serra, Aniol Mangas i Martí Casas (2) cinc ini-
cial;  Marçal Oliana, Marc Povedano (1) i Oriol Parera.

VENDRELL. Fox, Miras, Mitjans (4), Jordi Ferrer i Lluís 
Ferrer (1) cinc inicial; Creus i Martínez.

MARCADOR. 8’ Mitjans (0-1); 11’ CASAS (1-1); 13’ 
Mitjans (1-2); 22’ Ll. Ferrer (1-3); 23’ Mitjans (1-4); 
29’ POVEDANO (2-4); 38’ CASAS de falta directa 
(3-4); 38’ Mitjans (3-5); 49’ FLORENZA (4-5).

El Mis Ibèrica CH Mataró continua sense poder 
puntuar en el seu retorn a l’OK Lliga, ja que dis-
sabte passat va perdre al Pavelló Jaume Parera 
davant el Moritz Vendrell, per un ajustat 4-5, 
pagant uns mals minuts de la primera meitat 
que els visitants van aprofi tar per posar-se 1-4. 
Semblava que era un partit propici per obtenir 
la primera victòria, ja que el visitant era el pe-

OK LLIGA

HOQUEI   
OK LLIGA

CRÒNICA REDACCIÓ

Els mataronins van perdre davant 
el Vendrell un matx que semblava 
propici per començar a puntuar

núltim classifi cat, i tot i les repetides derrotes 
patides per l’equip de Vadillo, quasi totes ho 
havien estat després de lluitar fi ns al fi nal.

Mitjans va ser el protagonista de la nit 
amb quatre gols, i ja va marcar el 0-1 al 
minut vuit. Martí Casas va recuperar una bola 
per acabar fent l’empat a un gol, després de 
superar alguns rivals, però el mateix Mitjans 
no va trigar gaire a fer l’1-2. Els dos minuts 
fi nals de la primera meitat van ser nefastos 
pels homes de Vadillo, ja que van encaixar dos 
gols que posaven el partit complicat pels seus 
interessos amb l’1-4 al marcador.

A la represa els locals van sortir decidits 
a remuntar el matx, i quan s’havien jugat 
quatre minuts Povedano feia el 2-4 a la mitja 
volta. Nou minuts més tard Casas va aprofi tar 
la desena falta del Vendrell per fer el 3-4, i 
encara restaven més de deu minuts per in-
tentar puntuar. Però de seguida va arribar la 
rèplica visitant amb el quart gol de Mitjans, i 
amb el 3-5 van defensar bé el resultat, de fet 
el 4-5 de Florenza va arribar sense temps per 
intentar empatar.  

El Barça, líder en 
solitari

MIS IBERICA 
CH MATARÓ

MORITZ 
VENDRELL4 5

Set en blanc a Calafell

MIS IBÉRICA CH MATARÓ. Esteve, Mangas, Pove-
dano, Parera, Florenza, Serra, Casas, Oliana, Pujol 
i Aceituno..

El Mis Ibèrica CH Mataró va patir la sisena 
derrota de la temporada en sis partits jugats a 
l’OK Lliga, i si fi ns ara havien sigut prou hon-
roses, en aquesta ocasió, i davant un rival que 
tampoc és dels més qualifi cats de la màxima 
categoria, la va patir de forma molt severa 
rebent un contundent “set en blanc” a la pista 
del Calafell.  

Derrota del femení

MIS IBÉRICA CH MATARÓ. Erika Arellano (portera), 
Xantal Piqué, Ona Castellví, Marta Soler, Julia Canal, 
Laura Manzanares, Clara Rafols, Andrea Parra, 
Ariadna Escalas ( portera)..

El femení del Club Hoquei Mataró va perdre 
el darrer partit de la Copa Esports Penedès 
Femenina 2-1 davant el Bigues i Riells. Les 
mataronines van estar molt poc encertades i 
van acabar cedint davant un conjunt que va ser 
molt més efectiu. Finalment l’equip ha acabat 
en desena posició.  

OK LLIGA
CRÒNICA REDACCIÓ

COPA PENEDÈS FEMENINA
CRÒNICA REDACCIÓ

CP     
CALAFELL

MIS IBERICA 
CH MATARÓ6 0 BIGUELS I 

RIELLS
MIS IBERICA 
CH MATARÓ2 1
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7A JORNADA (26 OCTUBRE)
CE MATARÓ-PREMIA MAR . 1-1
Carmelo - UD CIRERA . . . . . 2-0
Canyelles - SJ Montcada . . . . 1-1
Catalonia - Lloreda . . . . . . . . . 0-1
Sarrià - Equipo Ja  . . . . . . . . . . 1-2
Din.Batlló - Ripollet . . . . . . . . . 0-0
Olim.Can Fatjo - Llefi à . . . . . . 0-1
Catalana - Singuerlín . . . . . . . . 0-3
Guineuta - Sant Pol . . . . . . . . . 3-2
CLASSIFICACIÓ. Llefi à i Ripollet 

17; Singuerlín i Guineueta 16; 
CE MATARÓ i Lloreda 15; PRE-
MIA 14, Sant Pol 13; Can Fatjó i 
SJ Montcada, 11; Equipo Ja 10; 
CIRERA 8;  Sarrià  i Canyelles 7, 
Carmelo 6; Catalònia 5; Dinàmic 
Batlló 3, Catalana, 1.

8A JORNADA (2 NOVEMBRE)
CIRERA - Canyelles
CE MATARÓ - Carmelo

El dos juguen a casa
El dissabte a la tarda (16:30 h) 
el Cirera rep el Canyelles, un 
equip del que s’esperava més, 
després d’haver baixat de 1a, 
però no està rendint massa bé. 
El diumenge també a les 16:30 
hores el Mataró rep el Carmelo, 
equip que també està en zona 
baixa, però sempre perillós. 
Les dues darreres temporades 
l’equip barceloní ha empatat 
al terreny de joc mataroní, 
però ara el Mataró necessita 
el triomf.  

CE MATARO- Girona  . . . . . . 2-0

Brillant victòria de l’equip groc-
i-negre davant un equip de la 
zona alta, que li permet pujar 
ja fi ns al 14a plaça amb 8 punts.

Altres resultats
Juvenil preferent: Figueres- 
CEM B 1-2. L’equip groc-i-
negre ocupa l’onzè lloc. Cadet 
(Divisió d’Honor): Gironès- 
CEM 2-1. Ocupen el 12è lloc.
Infantil (preferent): Granollers- 
CEM 0-2. Són líders! 

Taules al derbi maresmenc Taules al derbi maresmenc 

El Cirera perd per primer cop a fora

CE MATARÓ.  Pol, Lluís, Willy, Koke (Antonio Pérez, 
66’), Urbano, Parri, Fiti, Baba (Uri Martínez, 70’), 
Cristian (Sergi, 71’), Bustos (Ariño, 30’) i Marc Aranyó 
(Dídac Bancells, 85’).

PREMIA ESPORTIU. Pablo, Borja, Kilian, Xavi, Julio, 
Gerard, Massa (Barry 56’), Angel (Marc, 77’) (Mati, 
85’), Fede, Valderas i Edu Camps (Cristian, 66’)

GOLS. 19’ BUSTOS (1-0); 78’ Barry (1-1).

Després de la presentació de tots els equips del 
CE Mataró, i amb molt d’ambient a les grades, es 
va jugar el derbi maresmenc entre el CE Mataró 
i el Premià de Mar, i que va acabar, igual que 
la temporada passada, amb empat, en aquesta 
ocasió a un gol, i d’aquesta manera l’equip groc-
i-negre continua sense poder derrotar l’equip 
premianenc aquí a Mataró des de fa 36 anys. 

Va ser un partit molt intens i emocionant, ja 
que els dos equips es jugaven molt per tal de 
situar-se en una bona posició a la taula, però 

SEGONA CATALANA

FUTBOL    
SEGONA CATALANA

FUTBOL    
LLIGA NACIONAL

CRÒNICA REDACCIO

Bustos va avançar l’equip groc-i-
negre, però després l’equip local no 
va tenir fl uïdesa en el seu joc

La UD Cirera va rebre dos gols 
d’aquells “psicològics”

amb no massa joc i amb poques oportunitats 
de gol, i a més es va veure deslluït per una 
lamentable actuació arbitral que, durant molta 
estona, va ser perjudicial per a l’equip local, 
i al fi nal ho va intentar arreglar ensenyant 
targetes als visitants, arribant a un total de 
15 targetes (8 a 7), dues d’elles vermelles, 
en un partit que no les precisava en absolut.

Un gran gol de Bustos, que poc després 
es va lesionar, amb un xut des de més de 20 
metres., va avançar el Mataró, i ja acabant la 
primera part els visitants van enviar fora un 
penal molt discutit. 

A la represa domini premianenc davant d’un 
Mataró que no aconseguia trenar joc, amb un 
centre del camp superat pel dels visitants. El 
Premià tampoc arribava amb perill, davant una 
defensa local ben situada, fi ns que, en una 
jugada a pilota aturada, van empatar.

El Mataró no va tardar a quedar-se amb un 
menys, però curiosament, amb l’entrada de 
Sergi Sànchez i Dídac al centre del camp, tot 
i jugar en inferioritat, va canviar el signe del 
partit, amb l’equip local arribant a l’àrea rival, i 
hauria pogut arribar el gol de la victòria en una 
escapada d’Uri la qual l’auxiliar va invalidar 
per fora de joc.  

UD CIRERA. Jesús Rojas, Isaac Ramos, Miguel 
Fernàndez (Edu Núñez 67’), Óscar Castillo, David 
Jiménez, Albert Sànchez, Albert Rubio, Àngel Vega 
(Cristian Romero 51’), Jesús Maldonado (Aleix 
Tarrés “Peque” 51’), Demba Traoré i Ibu Baldeh.

GOLS. 40’ Montes (1-0); 51’ Burch (2-0).

La UD Cirera va perdre el seu tercer partit 
consecutiu i també el primer de la temporada 
a camp contrari, on fi ns ara estava imbatut, en 
caure per 2-0 al camp del Carmelo.

Sis equips en 
només dos punts

L’equip cirerenc, que patia moltes baixes  la 
seva alineació inicial, es va veure superat per 
un equip que jugava molt motivat per la seva 
mala situació a la taula, que necessitava els 
tres punts i que a més buscava la seva primera 
victòria de la temporada.

L’equip del Carmelo va tenir la sort de mar-
car en moments d’aquells que es diuen “psi-
cològics”, el primer poc abans del descans i el 
segon poc després d’iniciar-se la segona part, 
quan el Cirera encara creia en la remuntada.

Després el Cirera ho va continuar intentant, 
però sense sort, davant d’un equip barceloní 
ben col·locat al darrere i que va saber tapar 
molt bé els espais.  

CE      
MATARÓ EF

PREMIÀ 
ESPORTIU1 1

FC    
CARMELO

UD      
CIRERA2 0

SEGONA CATALANA
CRÒNICA REDACCIO
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MATARONESA. Pedro (Miguel 69’), Hassan, 
Ito (Omar 46’), Palanco, Simon, Othman 
(Zaka 69’), Carlos, Soufi ane, Mosquera, Said 
(Kiko 6 9’) i  A itor.                                                                                           

El partit va començar molt bé per a la 
Mataronesa quan als 3 minuts de joc 
Palanco aconseguia el primer gol del 
partit després d’una passada d’Outman. 
L’Arenys de Mar es veia amb el marca-
dor en contra sense poder assimilar la 
situació, i al minut 15’ de joc encaixava 
el 2 a 0 obra de Palanco. Els visitants in-
tentaven arribar amb perill a l’àrea local, 
però els seus intents eren frenats per la 
defensa local, mentre que la Mataronesa 
aconseguia arribar amb més facilitat a 
la porteria visitant i en el minut 25 Ito 
feia el 3-0.

A la represa la tònica va ser la mateixa, 
i tot i que els mataronins es van quedar 
amb deu homes per l’expulsió de Hassan 
van golejar un Arenys de Mar que no va 
poder combatre l’efectivitat de cara a gol 
de l’equip local. Sergio Palanco, amb 
tres gols, va ser el jugador més destacat 
del matx.  

TIANA - LLÀNTIA 1-1
La Llàntia va empatar al camp del Tiana 
1-1, un resultat que l’hem de considerar 
com a dolent, ja que els locals fi ns ales-
hores només havien sumat un punt. Ara 
els verds s’allunyen dels primers llocs.

ALELLA - LIVERPOOL 4-3
El Liverpool va estar a punt de donar la 
sorpresa de la jornada, però va acabar 
perdent 4-3 al camp de l’Alella, un dels 
líders de la categoria. 

POBLE NOU PINEDA-JUVENTUS 6-1
El Juventus va perdre 6-1 al camp del 
Poble Nou de Pineda. Després d’aquesta 
derrota el conjunt mataroní només està 
un punt per sobre dels llocs de descens.

CLASSIFICACIÓ. MATARONESA i Alella 20; 
Cabrils 17; Argentona 15; Pineda, LLÀNTIA, 
Turó Peira i Bufalà 14; LIVERPOOL , Llava-
neres i Arenys de Mar 12; Cabrera 11; Poble 
Nou 9; Empenta 8; JUVENTUS 4; Premià de 
Dalt 3; Tiana 2; Gramenet B 1. 

El conjunt mataroní que acaba 
de pujar de categoria encara no 
coneix la derrota

UD MATA- 
RONESA

ARENYS DE 
MAR7 1

La Mataronesa goleja 
l’Arenys de Mar i 
continua líder

FUTBOL
TERCERA CATALANA REDACCIÓ

QUARTA CATALANA
El Molinos va guanyar 1-6 al Llavaneres i 
continua segon a la caça del líder que una 
setmana més és el Susannenc. Destacar 
el primer triomf del Valldemia, 3-1, en el 
derbi davant el Rocafonda   

Jornada 6
VALLDEMIA-ROCAFONDA  . . . . . 3-1
Sant Pol - JUVESPORT . . . . . . . . . . 4-3
Llavaneres B - MOLINOS . . . . . . . . 1-6
PLA d’en BOET - Canet. . . . . . . . . . 2-3
ILURO - ATHLETIC . . . . . . . . . . . . . . 2-1
Santvicentí - Susannenc  . . . . . . . . . 1-2
Arenys Mar B - Vilassar B . . . . . . . . 1-2
Masnou B - SALESIANS . . . . . . . . . 2-1

CLASSIFICACIÓ. Susannenc 16; MOLINOS 
13; Vilassar de Dalt B 12; Arenys de Mar B, 
Canet i Sant POl B 10; Santvicentí i Masnou 
B 9; PLA D’EN BOET, ATHLETIC MATARÓ i 
ROCAFONDA 7; SALESIANS, JUVESPORT 
i ILURO 6; VALLDEMIA 4; Llavaneres B 3 .

FOTONOTÍCIA: Foto de la presentació ofi cial de tots els equips del CE 
Mataró EF.

FUTBOL    
SEGONA CATALANA

FUTBOL    
LLIGA NACIONAL

portada ete 1352.indd   7 29/10/14   12:54



handbol 8esportel esport www.eltotesport.com

6A JORNADA 25 OCTUBRE

Sant Cugat-Palautordera 30-28
OAR Gràcia - Vendrell . . . 26-23
Montcada - Gavà . . . . . . . . 31-22
Sant Martí-JOV.MATARÓ . 40-26 
Dominicos - Sarrià . . . . . . . 33-36
S.Quirze-S.Est.Sesrovires . 21-25
Granollers B-Esplugues . . 27-17
S.Joan Despí - Stàdium . . 33-24
CLASSIFICACIÓ. S. Martí Adria-

nenc 12, Montcada 11, Sant 
Joan Despí, Sant Cugat , Gra-
nollers B10; Sarrià, JOVENTUT 
MATARÓ,  OAR Gràcia  8; Palau-
tordera, Sesrovires, 4; Esplugues 
3; Dominicos Zaragoza, Gavà, 
Stàdium Casab., Vendrell 2; S. 
Quirze 0.

7A JORNADA 1 NOVEMBRE

JOVENTUT MAT.-S.Cugat (18 h)
Una altra novetat
El Joventut rep un altre dels 
equips nous a la categoria i que 
de moment ho està fent molt bé. 
Jornada festiva
Després d’aquest partit a les 20 
hores hi haurà la presentació de 
tots els equips del club.  

4A JORNADA 25 OCTUBRE

Canovelles - Vilanova C. . . 28-18
Ascó - JOV. MATARÓ . . . . 22-23
Molins - S.Vicenç . . . . . . . . 17-39
Vilamajor - Gavà . . . . . . . . . 22-23
OAR B - Granollers B . . . . 26-27
S.Quirze - Sesrovires . . . . . 21-18
CLASSIFICACIÓ. Granollers B 

8, Vilamajor, Canovelles, Gavà 
6, S.Vicenç, S.Quirze 4; JOV. 
MATARÓ 3; Sesrovires, Ascó, 
S.Joan Despí, Vilanova 2, OAR 
Gràcia 1, Molins 0.

5A JORNADA 1 NOVEMBRE

JOVENTUT MAT. - S.Quirze (16h)

ALTRES RESULTATS
2a Cat. M.: JHM B - Banyoles 
B 27-26; 3a Cat. Pref.:  Sant-
pedor - JHM Atlètic 18-28.
Juvenil (1a Cat) JHM - Sant 
Cugat B 36-14 . 

Guanyen la batalla de l’EbreGuanyen la batalla de l’Ebre

El Joventut Mataró cau aixafat pel líder

JOVENTUT MATARÓ. Laia Argelich; Cristina Moreno 
(1), Cristina Pi (3), Lorena Fernàndez (1), Isa Latorre 
(6), Laura Gallego (2), Mar Gómez (2), Irene Her-
nàndez (1), Judit Pérez (3), Saray Romero (3), Alba 
Segarra (1), Marta Sànchez.

L’equip femení del JH Mataró va aconseguir 
un triomf molt meritori a la pista de l’Ascó, 
l’equip que la temporada passada es va fer 
amb el primer lloc de la fase regular de la Lliga 
Catalana, i que està format per jugadores molt 

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

PARCIALS. 3-2, 6-5, 8-6, 10-7, 12-10, 18-12 descans; 
20-13, 25-14, 28-17, 31-21, 35-24, 40-26.

El Joventut Handbol Mataró es va veure 
aixafat pel líder que li va clavar 40 gols, 
una xifra que fa mal i que l’equip mataroní 
no havia encaixat des de feia tres tempora-
des, a casa, davant el mateix rival (34-51).
L’equip barceloní, amb el bloc que la temporada 
passada el va portar a l’ascens a Divisió d’Honor 
Plata, al qual va renunciar, va demostrar una 
gran efectivitat, bona defensa, velocitat al con-
traatac i també bon atac posicional. El Joventut 
va resistir vint minuts, però dues exclusions se-
guides i  la desqualifi cació de Bernat Bonamusa, 

LLIGA CATALANA FEMENINA

HANDBOL    
1A DIV. ESTATAL MASC.

HANDBOL   
LLIGA CATALANA FEM.

CRÒNICA REDACCIO

altes, sobretot la seva pivot, i també amb un 
poderós joc exterior. L’equip groc-i-negre va 
plantejar una defensa oberta que no les va 
deixar en cap moment trobar el punt efectiu de 
llançament exterior, i això va permetre que fos 
l’equip mataroní qui portés el ritme del partit, 
encara que en determinats moments es trobés 
per sota al marcador, com al descans en què 
estava en 12-11. 

Aquesta sensació de control, juntament 
amb els encerts en els últims minuts de partit, 
va decantar el marcador fi nal cap al costat 
visitant, repetint un triomf que no es donava 
des de la temporada 2010-11. Cal destacar 
el treball defensiu de l’equip que va tenir una 
intensitat i una concentració immillorables.  

van trencar el ritme de l’equip groc-i-negre que 
va veure com al descans la diferència havia 
augmentat fi ns a sis gols (18-12).

A la represa la diferència va augmentar 
lleugerament fins al 29-21, però a partir 
d’aquí el Joventut es va enfonsar rebent un 
parcial d’11-5 fi ns al fi nal.  

La classifi cació 
està partida

Granollers B líder

HANDBOL  
ASCÓ

JOVENTUT 
MATARÓ 22 23

SANT MARTÍ 
ADRIANENC

JOVENTUT 
MATARÓ40 26

L’equip mataroní només va 
resistir fi ns el minut vint

L’equip mataroní supera el primer de la 
temporada passada a la seva pista

1A ESTATAL
CRÒNICA REDACCIO

ESTRENA VICTORIOS DEL
CH LLAVANERES
El sènior femení del Club Handbol Llavaneres 
Maresmeweek va aconseguir començar la lliga 
guanyant 29-24. I la veritat és que va ser una 
victòria de prestigi, ja que el rival era la Unió 
Esportiva Sarrià, un dels dos equips del grup 
que la temporada passada va anar a la Fase 
d’Ascens a Lliga Catalana.  

Pel Llavaneres Maresmeweek van jugar: Gi-
sela Peláez (17 aturades), portera; Júlia Soler 
(4 gols), Irene Chiva (2), Mónica Torrellas 
(7), Diana Gomà (6), Núria Palacios (5, 3 de 
p.), Clara Weisweiler (3), Martina Farnés (2), 
Marta Gonzalvo i Amanda Benktib (només 
en defensa). No van jugar per lesió però van 
donar suport des de la banqueta Paula Soler 
i Mercè Espígul. 
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El femení del CN Mataró Quadis de 
tennis taula va guanyar 1 a 4 a terres 
andaluses el Peralto Salud Linares i, 
després de quatre jornades de lliga, 
és líder en solitari de la Superdivisió 
Femenina, tot i que Cartagena, Balaguer 
i Priego estan a dos punts i tenen un 
partit menys jugat.

Svetlana Bakhtina va avançar a les 
mataronines i després Paula Bueno va 
perdre el seu matx i el marcador es va 
igualar, però a partir d’aquí la superio-
ritat mataronina va ser absoluta. Gàlia 
Dvorak, el doble format per Dvorak i 
Bakhtina i la pròpia Bakhtina en el da-
rrer individual van posar l’1 a 4 defi ntiu.

LINARES - CN MATARÓ 1-4
Cordero - Svetlana Bakhtina 0-3
López - Paula Bueno 3-1
Cristina Prieto - Gàlia Dvorak 0-3
Cordero/ López - Dvorak/ Bakhtina 1-3
López - Svetlana Bakhtina 0-3

CLASSIFICACIÓ. CN Mataró Quadis 8, UCAM 
Cartagena, Cajasur Priego, CTT Balaguer 6, 
Irún Leka Enea, Arteal Santiago, Calella 4; 
Fotoroix Vic i Linares 2; Ciudad de Granada, 
Avilés i Falcons Sabadell 0. 

Aquesta propera setmana no hi ha 
jornada de lliga ja que hi ha competicions 
internacionals i cap dels dos equips del 
CN Mataró competiran.

Primera victòria del masculí
El masculí del CN Mataró Quadis va acon-
seguir la primera victòria de la temporada 
després de superar a casa 4-2 el Burgos. 
El recent fi txatge del Quadis, Grzegorz 
Adamiak, va aconseguir el primer punt, 
Joan Moregó i Xavier Peral van posar el 
3 a 0 que semblava sentenciar el matx.

Però els castellans es van imposar en 
els dos següents duels per posar-se 3-2. 
Finalment Joan Moregó va guanyar el 
matx decisiu.   

CN MATARÓ - BURGOS 4-2
Grzegorz Adamiak - Conico 3-1
Joan Moregó - Vilchez 3-0
Xavier Peral - Saez 3-0
Grzegorz Adamiak - Vilchez 2-3
Xavier Peral - Conico 2-3
Joan Moregó - Saez 3-0

CLASSIFICACIÓ. Borges 9; UCAM Cartage-
na 8, Cajasur Priego 7, Irun 6; Arteal i CN 
MATARÓ QUADIS 4, Burgos, San Sebastián 
de los Reyes 3; El Àlamo, Oroso, Rivas 2; 
Hispalis Sevilla 0.

El femení del CN Mataró ha 
guanyat els quatre partits que ha 
disputat fi ns ara

El Quadis femení és 
líder i el masculí guanya 
el seu primer partit

TENNIS TAULA
SUPERDIVISIÓ REDACCIÓ

Dues maresmenques a 
l’elit mundial del volei 
platja 

VOLEI PLATJA
NOTÍCIA REDACCIÓ

Durant tota aquesta temporada dues 
jugadores maresmenques, una d’elles 
l’Amaranta Fernàndez, mataronina, i 
l’altra, Ester Ribera, santpolenca, tot 
i que ben vinculada a Mataró, ja que 
és monitora al CA Laietània, han estat 
participant entre l’elit mundial del volei 
platja (o beach volley, com es vulgui) dins 
del Circuit Mundial, amb destacada parti-
cipació en tornejos del Brasil, Alemanya 
(quedant en novè lloc a Stuttgart) o més 
recentment a la Xina.

El mes d’agost van obtenir la medalla 
de plata al Torneig de Vaduz del Circuit 
Continental en caure a la fi nal davant les 
fi neses Lethonen-Lathi, després d’haver 
guanyat en semifinals les alemanyes 
Schillerwein-Tillmann.

També a fi nals del mes setembre van 
quedar en tercer lloc al Trofeu Internacio-
nal Ciutat de Barcelona i a fi nals d’agost 
van quedar en quart lloc al Campionat 
d’Espanya celebrat a Màlaga.   

Amaranta Fernàndez i Ester 
Ribera juguen el Circuit Mundial i 
han quedat quartes d’Espanya 

HANDBOL    
1A DIV. ESTATAL MASC.
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El juvenil del Futsal Aliança Mataró 
no té pietat del cuer 

FUTBOL SALA
NOTÍCIA REDACCIÓ

El juvenil A del Futsal Aliança Mataró 
va guanyar 12-0 el Sicoris de Lleida i es 
manté invicte i amb ple de victòries al ca-
pdavant de la Divisió d’Honor a Nacional 
Juvenil juntament amb el FC Barcelona.

Els mataronins no van tenir pietat del 
cuer de la categoria i van resoldre el partit 
amb molta solvència. Diumenge a les 12 
hores visitaran la Ciutat Esportiva Joan 
Gamper per enfrontar-se al FC Barcelona, 
l’altre equip de la categoria que fi ns ara 
ha guanyat tots els seus partits i fa més 
de dos anys que no perd a casa.  

CLASSIFICACIÓ. FC Barcelona i FUTSAL 
MATARÓ 21; La Unión 19; Marfi l Santa Co-
loma i Palma Mallorca 15; Les Corts, Natació 
Sabadell i Manresa 10; Montcada 9; Alcoletge 
Lleida i Salou 7; Martorell 5; Jesus Maria 4; 
Bosco Rocafort 3; Cet10 i Sicoris Lleida 1.

NOVA DERROTA DEL SÈNIOR

NOTÍCIES BREUS

TAEKWONDO
Tercer lloc a Benicàssim 
El cap de setmana passat el gimnàs 
mataroní Hwarang Mataró va participar 
al IX Open Internacional “Ciutat de 
Benicàssim” on els seus taekwondistes 
van aconseguir set medalles, quatre d’or 
i tres de bronze. Això va fer que el gimnàs 
mataroní acabés el torneig en tercera po-
sició. Els ors van ser per la Sònia Martin 
(Màster), Sandra Moreno (Cadet), Iris 
Vilardaga (Aleví) i Issac Megias (Aleví), 
mentre que els bronzes van ser per Jon 
Avellaneda (Cadet), Maria Correro (Cadet) 
i Gerard López (Infantil).  

HOQUEI HERBA
Victòria del l’Iluro HC
El sènior masculí de l’Iluro HC, que milita 
a Primera Catalana, va guanyar 5-2 al 
Club Egara i va sumar la segona victòria 
de la temporada. Després de tres jornades 
de lliga els mataronins continuen invictes 
i són segons a la classifi cació a només 
un punt del líder, l’EHC. El femení va 
treure un valuós empat del camp del 
Natació Línia 22 i és el segon classifi cat 
de la Segona Divisió Catalana. Per últim 
esmentar que el sènior B masculí, que 
milita a Segona Catalana, es va imposar 
per un ajustat 2-1 al Terrassa en el seu 
primer partit de lliga.   
 
PATINATGE
Pol Torres subcampió estatal
Aquest passat cap de setmana es va dis-
putar a Badajoz el Campionat d’Espanya 
en categoria infantil amb tres represen-
tants del Patinatge Artístic Mataró. De 
l’actuació mataronina hem de destacar 
a Pol Torres que va quedar subcampió 
d’Espanya en categoria infantil. Sandra 
Nuñez va acabar 6a en categoria infantil i 
Marina Quintana 17a d’un total de 36 pa-
tinadores que participaven al campionat.

PATINATGE
Títols de prestigi a Holanda
Els dies 24 i 25 d’octubre es va disputar a 
Bergen-op-Zom (Holanda) la INTERLAND 
CUP amb la representació de dues patina-
dores del Patinatge Artístic Mataró. Naila 
Illescas va quedar 1a en categoria cadet i 
Desirée González 1a en categoria mini.   

FUTSAL 
ALIANÇA

SICORIS  
LLEIDA12 0

Setè partit i setena victòria dels 
mataronins que ara aquesta 
setmana visiten el Barça FS      

PARETS
FUTSAL 
ALIANÇA5 3

FUTSAL. Paquito Parés, Cristian Sevilla, Josep 
Requena, Carlos Villarin (3), Miki Rodríguez 
cinc inicial; Marc Caballeria, Eric Izquierdo, 
Cristian Villarin i Oriol López.

Tercera derrota consecutiva del Futsal 
Aliança Mataró que va perdre 5-3 a la 
pista d’un Parets que va ser molt més 
efectiu de cara a porteria. Els mataronins, 
que van estar molt desencertats de cara a 
porteria, van haver de jugar gairebé tota la 
segona part amb un jugador de camp fent 
de porter per la lesió de Paquito. 

Després de sis jornades de lliga, el 
conjunt mataroní suma set punts i es 
troba a mitja taula. Aquesta setmana 
l’equip descansa.  

CLASSIFICACIÓ. Cerdanyola i Barceloneta 
16; Vilassar de Mar i Ràpid Santa Coloma 11; 
LLoret i Montsant 10; Sant Joan Vilassar 9; 
Parets i Pineda 8; Futsal Aliança Mataró 7; 
Sagarra 6; Arenys de Munt, Manlleu i Lliçà 
d’Amunt 4; Ripollet B 1; Racing Pineda 0..
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Cinemes Arenys
93 792 33 90 · Golfes:  dissabtes.

Rec 4 

Los Boxtrolls

El juez

El amor está en el aire

Yves Saint Laurent

The equalizer

Ninja Turtles

Perdida

El corredor del laberinto

El niño

Cómo entrenar a tu dragón 2

Omar (vo)

16:00   17:45   17:50   21:15   22:45   22:50   01:00

16:00   17:45   19:30

22:00   00:35

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

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

19:30

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

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

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

16:00   18:00   19:00   22:00   00:30

16:00   18:00

(5 de novembre) 19:35

Cinesa Mataró Parc

Operación cacahuete

Amanecer del planeta de los simios

12:15   16:00

[dll.-dm.,dj.] 17:00

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

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

cinemescinemes www.totmataro.cat/cinema

Cinema Foment

Mil veces buenas noches 18:00   20:15 (1 i 3 de novembre)

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

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

Rec 4 

Caminando entre las tumbas 

Serena 

La noche de Halloween

Drácula, la leyenda jamás contada

Vamos de polis

El juez

Los Boxtrolls

The equalizer

Ninja Turtles

Relatos salvajes

Perdida

Annabelle

Torrente 5

Frozen Sing-Along

La isla mínima

El corredor del laberinto

El niño

12:15   16:15   18:20   20:30   22:40   00:50

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

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

[dv.] 01:00

12:15   16:15   18:20   20:25   22:30   
[Golfa dv.] 01:00                          [Golfa ds.]  00:35

22:30   00:45

19:15   00:40

12:00   16:00   18:10      [En català] 12:30   17:00   20:20

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

[dv.-diu.+dmc.] 12:15   16:00   18:10

12:15   17:00   19:35   22:10   00:45

12:00   16:00   19:00   22:00   00:20

16:10   18:20   20:20   22:20   01:00

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

12:15   16:10

22:45         [Golfa ds.] 01:00

20:30

22:00
[Continua]
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En quans títols han coincidit 
Bradley Cooper i Jennifer 
Lawrence?

Pregunta de la setmana:

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

Resposta del núm. 1542
‘Còmic’

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 
María A. Hita López,
Manel Jiménez Soler.

El Most Festival s’amplia per projectar 50 
fi lms relacionats amb el vi i el cava

El Most Festival Internacional de 
Cinema del Vi i el Cava arriba a la 
quarta edició ampliant el seu calen-
dari i l’abast comarcal del certamen. 
Així, enguany s’allarga de quatre a 
deu dies i començarà el 6 de no-
vembre per acabar el 16 del mateix 
mes. Durant la presentació, el seu 
codirector, Xavier Fornos, l’ha des-
crit com un “festival monogràfi c del 
vi i el cava” que aspira a augmentar 
el públic que arriba des de fora del 
Penedès.

En els darrers anys, el Most ha 
notat un increment de visitants de 
Barcelona i la seva àrea metropoli-
tana. “A banda de les projeccions a 

CINEMA
NOTICIA REDACCIÓ - ACN

UNA SECCIÓ 
PATROCINADA PER

 Més cinema a: www.totmataro.cat

Concurs de Cine
2 entrades dobles
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les sales de cinema, volem que els 
que vinguin gaudeixin de les vinyes 
del Penedès i dels vins que s’estan 
fent aquí”, ha destacat Fornos. L’any 
passat van passar pel certamen 
2.600 espectadors en només qua-
tre dies, de manera que l’ampliació 
en el calendari fa preveure que se 
superarà aquesta xifra amb un nou 
format que busca “esponjar la pro-
gramació”.

Les pel·lícules es projecten en 
versió original i al fi nal de cada ses-
sió el públic pot gaudir d’un tast de 
vins i formatges que vol convertir-se 
en un “un esdeveniment cultural i 
enoturístic”.

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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Les estrenes
Serena

Una parella dels anys 20 acabats de 
casar es traslladen a les muntanyes 
de Carolina del Nord. Ell ja està acos-
tumat al nou entorn però per a ella 
és totalment nou. Aviat els trasbal-
sarà la notícia de què ella no pot 
tenir fills.
Direcció: Susanne Bier
Intèrprets: Jennifer Lawrence, 
Bradley Cooper, Toby Jones.
109min

Los Boxtrolls

En una ciutat de l’època post-victo-
riana obsessionada per la classe i el 
formatge, viuen els Boxtrolls, uns 
monstres de sota els carrers que, de 
nit, surten a emportar-se els béns 
més preuats dels ciutadans: els seus 
fills i formatges.
Direcció: Graham Annable, Anthony 
Stacchi
Animació.
97min

REC 4: Apocalipsis

L’única supervivent d’una terrible 
infecció és evacuada d’un edifi-
ci. Malgrat això, tot i que sembla 
que la situació està sota control, el 
caos torna regnar de seguida amb 
noves formes.
Direcció: Jaume Balagueró
Intèrprets: Manuela Velasco, Héctor 
Colomé, Mariano Venancio.
95min

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

Caminando entre las 
tumbas

Un antic policia que treballa de de-
tectiu sense llicència, accepta ajudar 
un traficant a enxampar els homes 
que van segrestar i matar la seva 
dona.
Direcció: Scott Frank
Intèrprets: Liam Neeson, Dan 
Stevens, Marina Squerciati
113min

Drácula, la leyenda jamás 
contada

Històr ia or iginal sobre Vlad 
l’empalador, el príncep en el què 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

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

Ja tenim oberta la nostra terrassa d'estiu!

TRIEU EL VOSTRE COMBINAT
DE TAPES VARIADES

7€
3 TAPES5 TAPES

10€

http://www.totmataro.cat/oci/cinemes
https://www.youtube.com/embed/=k35AKChOoSw
https://www.youtube.com/embed/LFL16dtjsmQ
https://www.youtube.com/embed/jJSZtJAGR9o
https://www.youtube.com/embed/sQ8lyPUz8NM
https://www.youtube.com/embed/2mSQV5vvwbI
https://www.youtube.com/embed/F2xvMAct718
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L’Aula de Teatre és un d’aquells 
referents a la ciutat amb els qui 
l’Ajuntament compta cada vegada 
que necessita escenificar d’una 
manera diferent qualsevol esdeveni-
ment. Per exemple, per assenyalar la 
violència masclista. El pròxim 22 de 
novembre una petita part de l’Aula 
pujarà a l’escenari per mostrar la 

lluita de les dones en commemo-
ració al Dia Internacional contra la 
violència masclista. Una Aula de 
Teatre que, i ells mateixos ho diuen, 
“s’ha convertit, de mica en mica, 
en un projecte de ciutat” perquè 
“el centre actua com a motor i di-
namitzador de les arts escèniques”. 
De fet, noms com Albert Triola, Da-

EDUCACIÓ
REPORTATGE FOTOS: XXX

TEXT: MARTA GÓMEZ

L’escola municipal del teatre engega un curs escolar ple 
d’alumnes, d’activitats i de preparació de cara als 30 anys que 
celebraran l’any vinent. L’Aula de Teatre és, en part, la mà dreta 
de l’Ajuntament en l’escenifi cació de diferents esdeveniments 
culturals (o no) de la ciutat i els més de 10 cursos que ofereixen 
conformen el gran pilar –o “pal de paller” com diuen ells- de 
tota la gran escola de teatre. La concepció del teatre, les 
característiques de l’Aula, l’estreta relació amb l’Ajuntament 
o la futura celebració dels 30 anys són alguns dels aspectes 
que intentem explicar a continuació. 

www.totmataro.cat/reportatge
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vid Olivares, Txell Sust o Montse 
Vellvehí han passat per l’escola de 
teatre. Aquest any, l’Aula prepa-
ra els 30 anys de la seva història, 
que celebraran el pròxim curs. Ho 
farà amb la participació d’alguns 
d’aquests noms, ara tan coneguts, 
i amb la concepció del teatre més 
clara i ferma que mai. 

Fer teatre

Per poder fer teatre no només cal 
posar-se sobre un escenari i inter-
pretar un personatge. El teatre és, 
i ho diu l’Aula de Teatre al seu por-
tal web, “expressivitat, moviment, 
dicció, interpretació, improvisació, 
alhora que treball amb valors, fo-
ment a la col·lectivitat i a la cultura 
de l’esforç estimulant el compromís 
individual i col·lectiu”. Però també 
és “una aventura apassionant” 
que “transporta a un món ima-

“Sempre hi ha un abans i un després d’haver passat per l’Aula” assegura la seva directora.

L’Aula de Teatre  
prepara els 30 anys
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ginari”, assegura la directora de 
l’Aula, Cristina Navarro.  Fer teatre 
“t’obliga a enfrontar-te a tota una sè-
rie de valors que per força et trobes 
davant”, creu Navarro que explica, 
en declaracions a El Tot Mataró, 
que l’Aula de Teatre dóna les eines 
bàsiques per fer teatre però el que 
signifi ca és “anar més enllà” tant fí-
sicament, com emocionalment com, 
fi ns i tot, en el saber estar.

De fet, si una cosa també es pre-
tén en tots els cursos que organitza 
l’Aula, és “fer els ciutadans més lliu-
res” i aconseguir que els mateixos 
alumnes siguin “capaços de ser 
crítics i de donar la volta a les dife-
rents situacions”, diu Navarro, que 
afegeix: “el teatre abaixa els fums 
als joves més ‘xulos’ i els puja als 
qui tenen l’autoestima més baixa”. 
Així que “sempre hi ha un abans i un 
després d’haver passat per l’Aula”, 
destaca la directora.

El pal de paller de l’escola

De cursos n’hi ha per a totes les 
edats i gustos, des dels més petits 
amb “El meu primer tast teatral” 
fi ns als més grans amb el grup de 
“Gent gran” passant pel grup júnior, 
el de dansa, el d’interpretació o el 

d’integració social. Tot aquest gruix 
de cursos que van d’octubre a juny 
són, com defi neix Navarro “el pal de 
paller de l’escola”. Un pal de paller 
que, a més a més, aquest any ha 
hagut d’eixamplar-se amb una nova 
línia a causa de la gran demanda 
de persones que volien accedir-hi. 

El curs-taller d’integració social 
fa més de 6 anys que es fa a l’Aula. 
És un dels cursos dels qui l’escola 
pot presumir per la seva gran tasca 
d’inserció i integració de les perso-
nes amb discapacitat intel·lectual al 
teatre. Està pensat per treballar el 
cos, la veu, la memòria i la improvi-
sació i l’Aula treballa conjuntament 
amb la Fundació Maresme i dife-
rents experts perquè es pugui portar 
a terme. 

Projectes teatrals

I si el pal de paller són els cursos, 
dins el mateix paller hi ha els projec-

tes de formació que habitualment es 
fan per la ciutat, com per exemple, 
la Mostra de Teatre Juvenil que es fa 
amb la col·laboració de tots els insti-
tuts de Mataró. Altres projectes són 
el Glam t(our), un intercanvi teatral 
amb aules de Girona i Lleida per al 
grup de joves “júnior +16” o l’stage 
teatral on s’aprofundeix i es reforça 
la cohesió de grup, un element “in-
dispensable – diuen- al treball de 
les arts escèniques”.  

“S’ha de cuidar el públic”

I enmig de totes les activitats que 
organitzen des de l’Aula, encara 
n’hi ha una que agafa força i dóna 
sentit a tota la feina que fan sobre 
els escenaris. I és justament tota 
la part de davant d’aquests, és a 
dir, el mateix públic. Des de l’Aula 
de Teatre tenen el què ells anome-
nen “L’escola de l’espectador” en 
la què s’hi engloben tot un seguit 
d’activitats relacionades amb el tea-
tre: anar a veure espectacles d’altres 
aules o en altres teatres, xerrades 
amb actors i directors, explicació de 
processos creatius i un llarg etcète-
ra. Tot plegat per tenir una bona 
concepció de com el públic percep 
les expressions, moviments i textos 

“El teatre abaixa els 
fums als joves més 
‘xulos’ i la puja als qui 
tenen l’autoestima 
més baixa”.
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que s’interpreten dalt dels escenaris 
i per “crear nous públics”, diu Cris-
tina Navarro. “Mai s’ha d’abaixar 
la guàrdia i cal cuidar sempre el 
públic”, explica la mateixa que sen-
tencia: “S’ha de treballar per un nou 
públic cada dia i no abandonar mai”. 

Relació amb l’Ajuntament 

L’Aula de Teatre i l’Ajuntament de 
Mataró, com dèiem, treballen de 
la mà. De fet, l’Aula és l’escola 
municipal de teatre i això també 
ha contribuït a poder participar 
en molts actes de ciutat. Actes de 
ciutat que han permès a l’Aula dir 
que ells mateixos són “un projecte 
de ciutat”, ja que –diuen- és fruit 
de directors, professorat, alumnat 
però també de polítics i tècnics i 
que, per això, “tothom se la sent 
molt seva”. A nivell intern treballa 
amb pràcticament totes les regido-
ries i a nivell extern l’Aula de Teatre 
està en continu contacte amb moltes 
associacions com puguin ser la de 
Comerç Just o l’Associació de Do-
nes de Rocafonda, així com també 
participen en la Cavalcada de Reis 
o al Carnestoltes. 

“Penso que l’escola ha anat crei-
xent a poc a poquet i que ara ja ha 
esdevingut pionera a Catalunya, de 
fet, tenim gent de tota la comarca”, 
explica la directora. Una de les rei-
vindicacions que fa Navarro és que 

es tracta d’un servei públic que 
volen que “arribi a tothom” i que, 
per això, “No vull que cap ciutadà 
deixi de venir a l’Aula per un tema 
econòmic”, concreta. És per aquest 
motiu que des de l’Aula hi ha tot un 
seguit de beques i ajudes per aque-
lles persones que volen accedir-hi 
però que econòmicament no els és 
tan factible. 

30 anys pel curs 2015-2016

De cara al pròxim curs escolar ja 
s’està preparant la celebració dels 
30 anys de l’Aula. Serà el 2015-
2016 però un any abans ja han 
començat a fer tot el preparatiu, per-
què volen que la festa sigui sonada. 
D’entrada ja han fet una convoca-
tòria a tots als exalumnes de l’escola 
que han esdevingut professionals i 
que tenen espectacles de creació 
interessants per a representar. Així 
es vol crear un cicle amb especta-
cles de diferents tècniques com ara 
clown, cabaret, titelles, circ, dansa, 

Classes obertes

L’Aula de Teatre organitza trimestralment unes 
classes obertes en les que tothom que ho vul-
gui pot acostar-s’hi. Aquest trimestre hi ha les 
següents:
 
11/11. 19.30 h - Aula júnior + 15 anys
12/11. 18 h - Aula júnior 13 anys
13/11. 18 h - Dansa joves (grup de 10 a 13 anys)
13/11. 19.30 h - Aula júnior + 16 anys
14/11. 18 h - Aula júnior 14 anys
17/11. 18 h - El meu primer tast teatral
18/11. 18 h - Aula júnior 10 i 11 anys
19/11. 19.30 h - Dansa joves (majors de 14 anys)
20/11. 18 h - Aula júnior 12 anys
21/11. 18 h - Moviment expressiu i dansa creativa
24/11. 18 h - Taller d’integració teatral
25/11. 20 h - Aula júnior + 17 anys

teatre de text, teatre d’investigació 
història, etc. “Tenim ganes de fer, a 
banda del cicle d’espectacles, una 
petita producció amb algun director 
que també hagi passat per l’Aula”, 
assegura Cristina Navarro. Una pro-
ducció que, ja abans de saber qui la 
dirigirà i com serà, tenen la intenció 
de portar-la a festivals i representar-
la fora de la ciutat de Mataró. 

Al mateix curs de celebració dels 
30 anys, l’Aula de Teatre torna a 
Nicaragua. Hi torna amb l’esperit 
de fer un projecte doble. Per una 
banda donant formació a professors 
que viuen a comunitats indígenes i 
per l’altra, fer un muntatge teatral 
amb un grup de joves a partir de les 
propostes que ells prèviament hagin 
comunicat. 

El pròxim 29 de novembre es pre-
sentarà tota la nova temporada a Can 
Gassol. A més, s’hi explicarà més en 
detall la celebració dels seus 30 anys 
i es farà una representació de petits 
tastets del cicle d’espectacles que es 
preveu fer de cara al curs vinent. 
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L’electrònica impresa és una tec-
nologia que, aplicada a superfícies 
flexibles com els teixits, papers 
o plàstics, permet convertir en 
“intel·ligents”  aquestes superfí-
cies i, per tant, els productes, molts 
d’ells “wearables”, que se’n fan. Per 
altra banda, els dissenyadors són els 
professionals que, aplicant aquesta 
tecnologia, poden crear productes 
més innovadors.

És per aquest motiu que el centre 
tecnològic avançat Cetemmsa es-
pecialitzat en electrònica impresa, 

www.totmataro.cat/empentaamb empenta

Nou conveni de Cetemmsa 
per apostar pel disseny

1

aposta pel sector del disseny sig-
nant un conveni de col·laboració 
amb l’Escola Superior de Disseny 
(ESDi) adscrita a la Universitat Ra-
mon Llull (URL).  El Centre ja té un 
acord semblant amb Elisava.  

Joan Carles Fajardo Laredo, director 
general de Cetemmsa i Glòria Fer-
nández Somoza, directora de l’ESDi 
van ser els signants. “Aquest acord 
reforça la nostra voluntat de coo-
perar amb institucions de l’àmbit 
del disseny i de la formació, on 
l’electrònica impresa i els teixits 

intel·ligents tenen ja un rol desta-
cable incidint positivament en el 
futur de la xarxa industrial del nostre 
país”, indica Fajardo. 

Gràcies al nou marc de col·laboració, 
totes dues entitats promouran pro-
jectes conjunts en l’àmbit de la 
formació, com el recent creat Màs-
ter Universitari en Innovació de les 
Indústries i els estudiants podran 
realitzar pràctiques en el centre 
tecnològic, entre d’altres temes 
proposats per qualsevol de les dues 
institucions.

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

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

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

ELS NOSTRES 
SERVEIS

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

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

havaneres
cançó marinera

mestre d’aixa
www.mestredaixa.com 605.68.62.69
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Les cooperatives ja generen més 
ocupació que abans de la crisi

El nivell d’ocupació a les coope-
ratives catalanes ha crescut un 
8,3% durant el segon trimestre en 
relació als primers tres mesos de 
2014 i ha assolit els 42.203 llocs 
de treball, segons les dades que ha 
facilitat el Departament d’Empresa 
i Ocupació. En aquest marc, el 
Govern ha fet balanç aquest di-
marts del programa aracoop, una 
iniciativa públic-privada de foment 
de l’economia cooperativa que ha 
comptat amb les principals entitats 
del sector, a més d’ens locals, uni-
versitats, institucions fi nanceres, 

cambres de comerç i col·legis pro-
fessionals. 

Actualment, a Catalunya hi ha 
4.175 cooperatives i un miler de 
societats laborals que conjuntament 
generen 48.094 llocs de treball. A 
això cal sumar-hi els 42.000 socis 
que hi ha en cooperatives de serveis, 
els 100.000 agricultors vinculats 
a cooperatives agràries i el voltant 
d’un milió de socis de cooperatives 
de consum. Aquestes són les millors 
xifres en generació d’ocupació en 
cooperatives des de 2007.

Per potenciar aquest sector, el pro-
grama aracoop ha organitzat 361 
activitats presencials i 68 productes 
arreu del territori, que han benefi ciat 
6.530 persones. La Generalitat ha 
destinat 900.000 euros a aquesta 
iniciativa. Les accions se centren 
a assessorar els emprenedors que 
funden cooperatives, potenciar el 
creixement i internacionalització 
d’aquestes empreses i difondre 
aquest model en escoles i universi-
tats. Gràcies a l’èxit, la Generalitat 
ja treballa en la segona edició del 
programa aracoop.

@totmataro
twitter.com/totmataro
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El TecnoCampus està executant un 
ambiciós pla d’internacionalització 
mitjançant acords amb universitats 
estrangeres. El darrer es va fi rmar 
dilluns amb la Vancouver Island 
University. Aquest mes d’octubre 
també s’ha tancat un conveni amb 
l’International College of Mana-
gement de Sidney, que permetrà 
l’intercanvi d’estudiants entre els 
dos centres. I, paral·lelament, avan-

cen les converses per reforçar els 
vincles que uneixen el TecnoCampus 
amb la Broward Community College, 
de Fort Lauderdale.
 
Pel que fa a l’acord amb l’Inter-
national College of Management de 
Sidney, es tracta d’una universitat 
petita, d’uns 1.500 estudiants, 
amb unes característiques que 
la fan idònia per col·laborar amb 

el TecnoCampus: dimensions re-
duïdes i estudis de l’àmbit de 
l’administració empresarial. Els 
intercanvis d’estudiants, amb la pos-
sibilitat que els alumnes mataronins 
facin estades a aquest país, és un 
dels principals objectius de l’acord.
 
La setmana passada, el vicedegà de 
la Broward Community College, de 
Florida, va visitar Mataró per reunir-
se amb l’alcalde, Joan Mora, i amb el 
president del TecnoCampus, Miquel 
Rey, per començar a desenvolupar 
alguns dels aspectes que es con-
templen en l’acord d’agermanament 
amb Fort Lauderdale, fi rmat el pas-
sat febrer i dels que es desprèn 
aquesta col·laboració en l’àmbit del 
coneixement.

La Vancouver Island Universit té 
17.400 estudiants i entre les seves 
especialitats destaquen les titula-
cions relacionades amb les activitats 
marítimes i el sector pesquer, en les 
quals el TecnoCampus treballa de la 
mà de l’Ajuntament de Mataró i di-
versos consistoris maresmencs en el 
projecte Maresme Marítim.

Acords amb universitats de 
Canadà i Austràlia

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

CALEFACCIÓ-GAS
CALDERES

Pressupostos sense compromís

SOM

PROFESSIONALS
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La direcció de l’empresa pot decidir 
modifi car les condicions de treball 
del treballador quan pugui acreditar 
que hi ha provades raons econòmi-
ques, tècniques, organitzatives o 
de producció. Delimitar si aquesta 
modifi cació té o no caràcter subs-
tancial té gran rellevància en ser 
diferent el règim jurídic a què se 
sotmeten. L’empresari pot imposar 
lliurement les modifi cacions que 
no tinguin caràcter substancial, 
sense necessitat de justifi cació ni 
de formalitat. No obstant això, no 
sempre resulta senzill determinar 
si una modifi cació té el caràcter de 
substancial o no. 

Quan aquesta modificació té el 
caràcter de substancial ha de com-
plir amb una sèrie de requisits 
establerts per la llei. L’Estatut dels 
Treballadors determina que tindran 
la consideració de modifi cacions 
substancials de les condicions de 
treball les que afecten a la jor-
nada de treball, l’horari, el règim 
de treball a torns, el sistema de 
remuneració i la quantia salarial, 
el sistema de treball i rendiment 
i el canvi de funcions. La decisió 
de modifi cació substancial de les 
condicions de treball d’un treba-
llador haurà de ser notifi cada per 
l’empresari al treballador afectat i 

als seus representants legals amb 
una antelació mínima de 15 dies a 
la data de la seva efectivitat. 

Si el treballador és perjudicat per 
la modifi cació substancial, té dret a 
rescindir el seu contracte i percebre 
una indemnització de 20 dies de sa-
lari per any de servei prorratejant-se 
per mesos els períodes inferiors a un 
any i amb un màxim de nou mesos. 

Sense perjudici de l’executivitat 
de la modificació en el termini 
d’efectivitat esmentat, el treballador 
que no havent optat per la rescissió 
del seu contracte, es mostri discon-
forme amb la decisió empresarial, 
pot impugnar-la davant la juris-
dicció social. La sentència ha de 
declarar la modifi cació justifi cada o 
injustifi cada i, en aquest últim cas, 
reconeixerà el dret del treballador a 
ser reposat en les seves condicions 
anteriors.

GESTORIA LUIS
ARTICLE OPINIÓ

WWW.LUIS.CAT

Pot l’empresa canviar les condicions de 
treball d’un treballador?

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

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

ALTRES SERVEIS
Neteges puntuals · Abrillantats · Vidres · Parquings
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 PRESIDENT D’EUROSÈNIOR

COMPRA  VENDA

VENDO MAMPARA BAÑO. Nueva, color 
blanco, 1,40cm. 100€. 626.529.009 
VENC ACCIÓ LAIETANIA 45€. 664.533.095 
COMPRAMOS MAQUINARIA de hostelería 
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.
BUSCAMOS PISO en el centro de Mataró. 
No importa tamaño ni estado. Grupo 
inversor. 639.271.642 
VENDO PISO AV. MARESME. Delante playa 
y a 5min. de Pl. Sta. Anna. De 95m2 
+ balcón y galería de 12m2. Ideal para 
vivir o para sacar alta rentabilidad. Más 
información al 647.622.297

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
CERDANYOLA. Local ideal cualquier acti-
vidad, económico, 250€. 626.529.009
CENTRO. Piso de 2h. tercero de altura, 
conservado, 390€. 651.862.517
Z. CENTRO- C/ARGENTONA. Piso tipo du-
plex, dispone de comedor con cocina 
americana, baño, escalera parte superior 
habitación con baño y terraza solarium, 
550€. 651.862.517

PL. FIVALLER. Loft amueblado y equipado, 
390€. 626.529.009
ALQUILO HABITACIÓN. 674.471.893 
TRASPASO BAR. Rda. Cerdanya. Mataró. 
610.992.434 
SE  TRASPASA  BAR  en  Ma ta r ó . 
652.577.371 
SE TRASPASA BAR/CAFETERÍA en Ma-
taró Centro. Interesados llamar al 
622.907.273 
LLOGO HABITACIÓ. CASA cèntrica a Ma-
taró. 607.472.720 
COMPARTO PISO con señora de 3a. edad. 
634.741.131 
AVINGUDA RECODER. PÀRQUING en llo-
guer per cotxe i moto. 658.288.863 
CHICA BUSCA PISO compartir. Con perro 
mediano. Económico. 671.120.026 
C/ GRAVINA. Plaça de pàrquing en lloguer. 
70€/mes. 93.790.96.09 
ALQUILO HABITACIÓN señor. 665.975.198  

TREBALL

ÚLTIMAS 8 INCORPORACIONES para pues-
to fi jo de trabajo. Se requiere estudios 
básicos, catalán/castellano hablado y 
escrito. 658.598.048. Sra. Rubio. 
SELECCIONAMOS COMERCIALES FINAN-
CIEROS en Mataró. No se necesita 
experiencia. Buscamos personas con 
ganas de crecer dentro la empresa. Po-
sibilidad de formar parte de la mayor red 
en franquicia del sector. Enviar currícu-
lum al email kbaj0@kiron.es 
ES BUSCA MANICURISTA amb expe-
riència d´ungles de gel i porcel.lana. 
609.840.940 
CHICA EXPERIENCIA BUSCA limpieza, 
plancha. 632.293.860
AYUDO COCINA, CUIDO niños, limpio. 
664.521.236
LIMPIO,  CUIDO ABUELOS ,  n iños. 
637.003.897
CHICA EXPERIENCIA: panadera, plancha, 
busca trabajo. 663.434.111
LIMPIEZA, CUIDADO DE niños, plancha. 
602.027.714 
SEÑORA BUSCA TRABAJO canguro, lim-
pieza. 658.097.370 
CUIDO MAYORES. Noches no, Mataró. 
7€/h. 631.171.814 
LAVAMOS EDREDONES. Recogida domici-
lio. 635.854.463 
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 

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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PROFESSIONALS

GRUP D’HAVANERES Mestre d’Aixa. Hava-
neres, cançó marinera. Festes majors, 
festes de carrer, festes privades, ca-
saments, aniversaris, etc. Informació 
sense compromís 605.68.62.69 (www.
mestredaixa.com). havaneres@mestre-
daixa.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
LAMPISTERÍA, FONTANERÍA, ELECTRICI-
DAD, aparatos eléctricos, reparación 
lavadoras, calentadores, calderas. 
697.725.158 
INSTALACIONES, REFORMAS RAFE. 
Luz, agua, gas, boletines, interfono. 
691.149.485 /629.232.530 
LAMPISTERÍA FERNÁNDEZ. Reparaciones, 
instalaciones. Agua, gas y electrici-
dad. 93.799.64.77 /607.194.711 
/610.565.628
VACIADO LIMPIEZA DE piso gratis. 
632.734.890
INFORMÁTICO A DOMICILIO. Repara tu 
ordenador desde casa. 607.665.679 

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

MERCAT DEL MOBLE

 CERDANYOLA: 
             ESTANCO INDIANO: Carrer Roselló, 4

   NÚM. 1647
DEL 31 D’OCTUBRE AL 6 DE NOVEMBRE DE 2014 

PER INSERIR ANUNCIS A: NO ET 
POTS DESPLAÇAR? 

TRUCA AL 93.796.16.42
T’HO POSEM FÀCIL!

 VIA EUROPA: 
             LLIBRERIA PAPERERIA MEDITERRANI: 

                                                                 Carrer Alemanya, 2
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MUDANZAS DESDE 25€ 698.596.394
MASAJES ORIENTALES. 688.009.231 
PA L E TA ,  P I N T O R .  E C O N Ó M I C O . 
653.796.506 
PINTOR. Presupuestos ajustados. 
607.480.942 
REFORMAS ROMERO. Profesionales. 
607.603.382 
ORDINADORS, TABLETS, SMARTPHONES, 
reparem. 662.599.273 
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 

TAROT  VIDÈNCIA...

TAROT MATARÓ. 666.639.976 
TAROT MAYTE 806.575.516 VISA econò-
mica 93.113.54.52 /674.080.838. 30 
años de experiencia. 
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
SOY TU AMANTE PERFECTA, tu putita 
preferida. 632.236.369
KAREN 26, PECHO GRANDE. Sexo, pla-
cer, mucho morbo. Piso Particular. 
631.287.774 

LA IA  42  CATALANA .  Besucona . 
687.072.165 
ASIÁTICAS, JOVENCITAS, GUAPAS. Nue-
vas en Mataró. 24h. Salidas domicilio. 
688.560.112 

PROFESSIONALS   
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A fi nals de setembre, la ciutat de 
Stuttgart acollia 32 delegacions de 
més de 40 països del món com a 
participants de la Final de Golf Ama-
teur més important del moment, el 
Mercedes Trophy.

MB Motors ha participat a la Final 
Mundial Mercedes Trophy 2014. De 
la mà d’A. López, MB Motors va for-
mar part de l’equip de la delegació 
espanyola, juntament amb els par-
ticipants de Lleida i Madrid.

Els partits es van jugar al Camp 
de Golf Club Schloss Nippenburg, 
així com al Stuttgarter Golf-Club en 
l’última jornada. 

ciutat

MB MOTORS participa 
a la Final Mundial 
Mercedes Trophy 2014

SOCIETAT
NOTÍCIA REDACCIÓ

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-1417 CENTRO, pl. baja, 1 hab., baño con ducha, cocina americana, patio................................480€ T.I.
REF. A-2318 VIA EUROPA, piso de 1 hab., con pk incluido, cocina independ. con electrodomest.......500€ 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-4284 ROCABLANCA, pl.baja 2 ahb., baño con ducha, pk, opcional, calefacciòn.....................510€ 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-2317 Z. VIA EUROPA. Dúplex con terraza 65m2., 4 hab., 1 suite, 2 baños, pk. incl..............1.000€ T.I.
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DIMARTS 2DIUMENGE 30televisiótelevisió m1tv

21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
21:45 FUTBOL SALA
Futsal Aliança Mataró-Cerdanyola
23:30 EN JOC
01:00 PANTALLA OBERTA
02:00 L’ENTREVISTA
 

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
14:15 CARNET ESPORTIU
14:30 ESPECIAL TRIATLÓ
17:30 WATERPOLO
CN Mataró Quadis-CN Barcelona
19:00 NOTÍCIES EN XARXA
19:30 ESPORTS EN XARXA
20:00 CARNET ESPORTIU
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 AVENTURA’T
21:30 1714, LA GUERRA A 
 COMARQUES
22:00 CARNET ESPORTIU
22:30 INFORM. 24H. MARESME
23:00 LA SETMANA RADIAL
23:30 DOSOS AMUNT
00:00 INFORM. 24H. MARESME
00:30 NOTICIES EN XARXA
01:00 ESPORTS EN XARXA
01:30 INFORM. 24H. MARESME
 

07:00 NOTICIES EN XARXA
09:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 INFORM. 24H. MARESME
10:30 CARNET ESPORTIU

07:00 ÚLTIMA SESSIÓ
07:30 INFORM. 24H. MARESME
08:00 PANTALLA OBERTA
09:00 RESUM SETMANAL
10:00 INFORM. 24H. MARESME
10:30 CREURE AVUI
11:00 MISSA DE MONTSERRAT
12:00 INFORM. 24H. MARESME
12:30 DIADA CASTELLERA
16:45 CARNET ESPORTIU
17:00 ESPECIAL TRIATLÓ
19:45 HOQUEI PATINS
CP Calafell - CH Mis Ibérica Mataró
21:30 ÚLTIMA SESSIÓ
22:00 1714, LA GUERRA A 
 COMARQUES
22:30 LA FÁBRICA
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 ESPAI D’ART/
 CAMINANT x CATALUNYA
13:30 L’ENTREVISTA
14:00 RESUM SETMANAL
14:45 WATERPOLO
CN Mataró Quadis-CN Barcelona
16:00 HANDBOL
 CJH Mataró-Sant Cugat
18:00 MAGAZINE 1MON.CAT
20:00 EN JOC

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
17:15 FUTBOL SALA
Futsal Aliança Mataró – Cerdanyola
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

Programació facilitada per m1tv

NÚM. 1647
DEL 1 AL 7 DE NOVEMBBRE DE 2014

dissabte

diumenge

dilluns

dijous

divendres

11:00 1714, LA GUERRA A  
 COMARQUES
11:30 L’ENTREVISTA
12:00  INFORM. 24H. MARESME
12:30 AVENTURA’T
13:00 CARNET ESPORTIU
13:30 INFORM. 24H. MARESME
14:00 AL DIA MIGDIA
14:30 MAGAZINE 1MON.CAT
 REEMISSIÓ DIUMENGE
16:30 INFORM. 24H  MARESME
17:00 CARNET ESPORTIU
17:30 HOQUEI PATINS
 CH Mataró – Sant Cugat
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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HV del Maresme: centre de 
referència comarcal

SOCIETAT

ARTICLE HOSPITAL VETERINARI DEL MARESME

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

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

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

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

DR. PERE GUITART VALLS - METGE EN CAP DE L’HOSPITAL VETERINARI DEL MARESME
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Joan Mora plega de l’executiva de la 
Federació de Municipis

L’Alcalde de Mataró Joan Mora va fer 
pública dimarts la seva renúncia a 
seguir a l’executiva de la Federació 
de Municipis de Catalunya. Mora, 
que era vicepresident de l’entitat 
municipalista, va adreçar una carta 
al seu president Xavier Amor, comu-
nicant la seva renúncia per la falta 
d’acció de la presidència després 
del cas dels sobresous, pel qual el 
mateix Mora ha estat imputat. Mora 
parla de “trencament de confi ança” 
i retreu al President, màxim respon-

sable del PSC al Maresme i Alcalde 
de Pineda, inacció davant la situa-
ció generada.

“Entenc les difi cultats de revisar 
el passat però és una responsabili-
tat que et pertoca com a President i 
una demanda feta a l’executiu darrer 
en què vaig participar”, diu Mora a 
Amor en la missiva. En la mateixa 
assegura que davant l’immobilisme 
d’Amor “no puc ser útil a l’entitat, 
prefereixo separar-me defi nitivament 
de la FMC”.

Tot CDC fa el mateix
La decisió de Mora no és unilateral. 
Els quatre alcaldes de CDC que for-

POLÍTICA
NOTÍCIA REDACCIÓ

Retreu a Xavier Amor 
inacció després del cas dels 
sobresous

Felicitas Ordás, perruquera de l’any 

La perruquera Felicitas Ordás, pro-
pietària del conegut saló Felicitas 
Hair de Mataró, acaba de ser nome-
nada Perruquera Espanyola de l’Any 
durant la gala de lliurament dels 
Premis de la Perruqueria Espanyola, 
celebrada el dilluns 20 d’octubre a 
Madrid. Ordás és la primera dona 
en guanyar el títol de Perruquer 

Espanyol de l’Any en els cinc anys 
d’història dels premis.

Felicitas Ordás va ser prenomina-
da per aquesta categoria dels premis 
pels companys de professió en una 
votació oberta i després va presentar 
la seva candidatura amb un dossier 
de trajectòria professional i una 
col·lecció fotogràfi ca inèdita. 

SOCIETAT
NOTÍCIA REDACCIÓ

ciutatciutat

ARXIU

CEDIDA

www.totmataro.cat/ciutat

Pruna Motor entrega una 
fl ota MINI a l’empresa 
KH-7 amb Nani Roma

Pruna Motor va fer entrega d’una 
flota de 7 MINI Countryman a 
l’empresa KH-7 en un ambient 
relaxat i divertit amb el pilot Nani 
Roma, un esportista d’elit que va ex-
plicar la seva darrera aventura i com 
està preparant el Dakar 2015. 

MOTOR
NOTÍCIA REDACCIÓ

NÚM. 1647
DEL 31 D’OCTUBRE AL 6 DE NOVEMBRE DE 2014

maven part del comitè executiu de 
la FMC van dimitir en bloc perquè 
encara no se’ls ha aclarit què va 
passar amb els suposats sobresous 
que es pagaven en l’època de la 
presidència de Manuel Bustos. Els 
ajuntaments continuen vinculats 
a l’entitat però han decidit deixar 
l’òrgan director, tal com ja van 
amenaçar que farien el passat mes 
de juliol. L’Alcalde de Reus, Carles 
Pellicer, l’alcaldessa de Sant Quirze 
del Vallès, Montserrat Mundi, i la de 
Matadepera, Mireia Solsona són els 
altres tres càrrecs dimitits. Tant ells 
com la resta d’alcaldes van decidir 
tornar els sobresous. 
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per María Olga Cid Cuadras Parapsicòloga, diplomada i col·legiada
l'hi ofereix els serveis de Tarot, Clarividència, Hipnosi, Mediumnitat, Cartes Astrals, 
Amulets de protecció, Solució de problemes Paranormals, Anàlisi de somnis, 
tècniques de relaxació i desenvolupament de facultats psíquiques.

Tlf. 609 301 320                            
Solidària contra la crisi
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Horòscop per Centre Parapsicològic Acuario

ARIES (21/3 al 20/4)

Hauràs de despistar a algunes 
persones si pretens tenir una es-
tona per a tu. Tots et reclamaran. 
Treball: una persona, pendent de 
les teves difi cultats logístiques, et 
donarà un cop mà i t’ho posarà 
més fàcil.

TAURE (21/4 al 21/5)

L’amor no cansa ni estressa ni et 
treu energia, solament fa gaudir. 
Si no és així, pensa si aquesta 
persona realment t’interessa. 
Treball: passes d’un extrem a 
un altre, de l’aapatia a sentir-te 
responsable de tot. Refl exiona.

BESSONS (22/5 al 21/6)

L’emoció i la raó solen prendre 
direccions contràries, però tu ets 
experta a reconciliar tendències 
antagòniques. Treball: has de 
repassar assumptes, factures, 
papers, etc. Organitza’t per no 
atabalar-te.

CRANC (22/6 al 23/7)

Comença la setmana planifi cant la 
teva vida, no la d’altres persones; 
en cas contrari, acabaràs per 
queixar-te perquè abusen de tu. 
Treball: trobar a algú que pensi i 
actuï com tu pot ser alliçonador, 
refl exiona.

LLEÓ (24/7 al 23/8)

Pots evitar la discussió si, en 
comptes de retrets, optes per 
expressar més tendresa, enterra 
la destral de guerra i dedica’t a 
la passió. Treball: mostra’t més 
diplomàtic, no tanquis portes. 
Pactar pot fer que vencis.

VERGE (24/8 al 23/9)

Una discussió per un problema 
econòmic, crea mal ambient i 
potser és que hi ha mar de fons, 
intenta aclarir. Treball: tens tasques 
que no aconsegueixes acabar. 
Hauràs de renunciar a certs com-
promisos i quedar-te a acabar-les.

BALANÇA (24/9 al 23/10)

Si la teva idea del compromís 
no concorda amb la de la teva 
parella, no l’obliguis a veure les 
coses com tu. Treball: no t’escudis 
en la crisi, aguantant situacions 
que et fan mal. Busca un canvi, 
i ho aconseguiràs aviat.

ESCORPÍ (24/10 al 22/11)

Setmana d’emocions i de mo-
ments màgics. Ho passaràs bé 
en la intimitat, envoltada d’amor 
sense necessitat de sortir de casa. 
Treball: bon període per emprendre 
alguna cosa que no et vas atrevir 
fer abans. Creu en tu i triomfaràs.

SAGITARI (23/11 al 21/12)

L’amor comporta implicació, 
moment d’afrontar certes situa-
cions i aclarir les teves emocions. 
Treball: les teves idees agraden, 
però vigila. Algú podria sentir-se 
eclipsat pel teu enginy i fer-te la 
vida impossible.

CAPRICORN (22/12 al 20/1)

Amb sensibilitat i tacte, sabràs 
esquivar un confl icte amb una 
persona que ho està passant 
malament. Treball: si algú tracta 
de convènce’t per embarcar-te en 
un negoci, no és bon moment per 
a les aventures incertes.

AQUARI (21/1 al 19/2)

Que no et donin pressa perquè et 
declaris o et decideixis, tu ets així; 
qui t’estimi et respectarà. Però 
no t’eternitzis. Treball: cerques 
tant la perfecció que algú podria 
desesperar-se pel teu excés de 
meticulositat.

PEIXOS (20/2 al 20/3)

No perdis temps a discutir, 
ocupa’l a estimar, a gaudir de 
la vostra relació de totes totes. 
Treball: si vols que t’escoltin 
expressa’t amb calma i seguretat. 
Deixa clar el que saps fer i el que 
pots aprendre.

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

*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 gratuïta 
de la melanina per a 
una màxima seguretat 
i eficàcia!

85€ Pit + Abdomen 
+ Aixelles*120€120€120€120€120€120€
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castellscastells

Tercer duet de castells de 9 abans 
de la gran cita de Tots Sants

La Traca Final dels Capgrossos va 
començar a explotar a Girona amb 
una actuació notable en què els 
blaus van unir, per tercer cop en-
guany, el 4 i el 3 de 9. La felicitat 
no va ser completa perquè el 3 de 
8 amb agulla intentat després es va 
haver de desmuntar per indecisió de 
la canalla, però el balanç és positiu. 
Els de la camisa blava tornaven a un 
escenari de compromís després del 
mal Concurs de Tarragona. No ha es-
tat fàcil gestionar les baixes sofertes 
al certamen tarragoní, dues de molt 
puntuals i precises a les alineacions 
de la colla i en certa manera la Plaça 
del Vi era el lloc i Sant Narcís la 
diada per sotmetre a revàlida l’estat 
de forma de la colla. Les intencions 
eren tornar a portar a plaça una Tri-
pleta i es pot dir que es va fer dues 
terceres parts de la feina proposada. 
I, sobretot, un 3 de 9 impossible que 
va salvar-se a la sortida de la canalla 
en una seqüència impensable, fora 
de l’abast de tota lògica.

El 3 de 9 era el segon castell del 
dia, després d’un 4 que va seguir el 
guió que repeteix sempre la cons-
trucció franquícia de la colla. Erigit 
amb decisió amunt, el 4 va tenir un 
bon desenvolupament inicial però 
va tornar-se a fer llarg a la baixa-
da, sobretot al nucli del folre i el 

seu encaix amb els terços. Un altre 
cromo, però, per a un any de rècord 
en 4 de 9.

Un 3 cardíac
I després va venir el 3. El que s’havia 
fet per Santes i Lleida, el que havia 
caigut al Concurs. I quin 3 de 9! El 
3 de 9 va pujar senyorial i segur, una 
mica tremoladís però ben afermat 
de mides i va dibuixar l’aleta amb 
un tempo exemplar i presentant bo-
nes formes. Però després del punt 
culminant els dosos es van estirar 
i ajupir-se de forma desmesurada i 
les sisens van haver de treballar de 
maneres impossibles. Només l’ofi ci, 
la rapidesa i els crits d’eufòria in-
crèduls de la plaça van obrar la 
descarregada. Un 3 per recordar, 
i per no repetir així perquè caurà.

En tercera ronda els Capgros-
sos van desmuntar el 3 de 8 amb 
l’agulla que portaven a plaça per 
primer cop aquest any. Només 
l’havien intentat una sola vegada, 
el 2009, però les darreres setma-
nes l’havien assajat. Tota la feina es 
va veure amb un desenvolupament 
exemplar d’aquest castell de 8 i 
mig però l’enxaneta del pilar, ja en 
posició, no ho va veure clar i es va 
decretar la retirada. Això va trastocar 
els plans a la baixa, fent-se la torre 
de 8 en repetició i optant pel pilar 
de 6 i no de 7 com a comiat. Sense 
Tripleta, però amb un altre duet de 
4 i 3 de 9. 

CASTELLS
NOTÍCIA CUGAT COMAS

La colla pensa en la torre de 
9 aquest dissabte a Vilafranca 
del Penedès

A VILAFRANCA, LA MILLOR ACTUACIÓ DELS BLAUS?  

Els Capgrossos afronten demà dissabte, dia de Tots Sants, a Vilafranca, la 
segona oportunitat aquest any de tornar a assolir la torre de 9 amb folre 
i manilles. Els de la camisa blava supeditaven als assajos la temptativa 
sobre la seva “bèstia”, però es confi ava a poder treballar altre cop el 
castell emmanillat que al Concurs va quedar a prop de carregar-se però 
molt lluny de completar-se. La torre podria tornar a ser blava a Vilafranca, 
l’única plaça on els mataronins l’han descarregat, el 2010. Si la com-
pleten, els Capgrossos poden fer-hi la seva millor actuació de la història.

www.totmataro.cat

ELS CASTELLS  Girona

Capgrossos de Mataró:
4 de 9f, 3 de 9f, id 3 de 8a, 
2 de 8f, pd6.
Jove de Barcelona:
3 de 8, 5 de 8c, 2 de 7.
Minyons de Terrassa:
3 de 10fm, 2 de 9fm, 4 de 9f, 
pd7f.
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Frans Brüggen (1934-2014) virtuós 
flautista i director d’orquestra va ser 
un dels precursors, juntament amb 
els músics Gustav Leonhardt, Niko-
laus Harnoncourt, Anner Bylsma i 
els germans Kuijken, en interpretar 
la música dels segles XVII i XVIII 
amb criteris historicistes i amb 
instruments de l’època. Foren els 
artífexs d’aquesta nova escola que 
va sorgir als Països Baixos, en les 
dècades dels anys seixanta i setanta 
del segle XX. Aquests grans músics 
inicien l’edat d’or en l’execució con-
temporània de la música del barroc, 
que posteriorment fou seguida per 
importants intèrprets de la Música 
Antiga fins a l’actualitat. El seu 
amor pels instruments originals, de 
l’època del barroc, el va estimular a 
fundar l’Orquestra del Segle XVIII, 
l’any 1981. Amb aquesta orques-
tra va afrontar un ampli repertori, 
des del Mestre Henry Purcel fins 
a Johannes Brahms, combinant 
la bellesa rítmica, l’elegància i 
l’expressivitat del fraseig. Brüggen 
fou un músic irrepetible, un refe-
rent pel futur i un pilar bàsic de la 
Música Antiga. Les seves interpre-
tacions eren unes constants Màster 
Classes, per les noves generacions 
de músics, amb noves pautes i 
continguts. Les seves mans, grans i 
expressives i d’una gran elegància, 
eren la seva batuta a l’hora de dirigir 
les orquestres, on recuperava el so 
més semblant a l’original de l’època. 
Un artista infatigable en la vessant 
investigadora, un home íntegre 
en l’aspecte humà i un pedagog 
insubstituïble que ens ha deixat 
un llegat musical seriós i rigorós 
del barroc centreeuropeu, amb un 
talent immens.

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

sons d’època

Homenatge a   
Frans Brüggen

sons d’època

REPARA TU COCHE
O TU MOTO TU MISMO

O TE REPARAMOS
EL COCHE NOSOTROS

T 93 798 84 38 · 649 13 45 70
www.autoboxmataro.es

C/ Serra i Moret, 13
Pol. Ind. Plà d’en Boet · Mataró · BCN

* I.V.A. no incluido

REPARACIÓN

PROMOCIÓN OCTUBRE-NOVIEMBRE

REVISIÓN NORMAL*
5L. 10W 40 + filtro aceite + mano de obra
y te llevamos el coche a la ITV. GRATIS

REVISIÓN COMPLETA*
5L. 10W 40 + todos los filtros (excepto filtro 
gasoil), y te llevamos el coche a la ITV. 
GRATIS, o filtro gratis de menor valor

PASTILLAS DELANTERAS
O TRASERAS*
Mano de obra incluida

EMBRAGUE
Y DISTRIBUCIONES
MANO DE OBRA AL ...
CON LA COMPRA DE 4 NEUMÁTICOS
EQUILIBRADO Y MONTAJE GRATIS

80€
desde

consultar modelo

50%

80€

30€
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Bon ambient per la primera 
Diada de la Rumba a Mataró 

“Quina parrada que tenen munta-
da”. Aquesta era l’expressió d’una 
dona que vorejava la cinquantena 
al passar dissabte al migdia per da-
vant del Públic. Davant de l’espai 
cultural de Can Xammar hi havia 
una trentena de rumberos de sang, 
ofi ci o afi ció cantant i fent “palmes” 
plegats, algunes de les rumbes més 
conegudes per tots. Era un colofó 
simple, rabiosament rumbero, a tot 
un matí dedicat a la rumba a la ciu-

tat, primer amb tallers a l’Aula de 
Teatre i després al mateix Públic, 
amb la inauguració d’una exposició 
sobre els 20 anys d’Ai Ai Ai, més 
mataronins que el gegant Robafaves.

El vermut rumbero, entre gui-
tarres i “cajons” va anar agafant 
ritme i pujant de pulsacions a ben 
pocs metres d’on neix el carrer de 
la Palma i hi fi gura una placa que 
recorda que hi va néixer Peret. El re-
cord al Rei de la Rumba, traspassat 
enguany, va estar present durant tota 
la Diada. Diuen que ell va demanar 
que quan faltés la gent seguís can-
tant. A Mataró, dissabte passat, li 
van fer cas. De valent. 

MÚSICA
CRÒNICA CUGAT COMAS

Tallers específi cs, una 
exposició i un vermut 
rumbero, els ingredients

Mirada colpidora, a Tres Roques

Lluís Rugama porta a Mataró la seva 
exposició fotogràfi ca ‘Una mirada 
colpidora’ basada en la violència 
de gènere. El fotògraf pretén cons-
cienciar sobre aquesta problemàtica 
vigent en la societat mundial i llui-

FOTOGRAFIA
NOTÍCIA BORJA REVERT

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 el llibre 
del 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 a 
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

ALUART

CEDIDA

tar per aturar-la mitjançant l’art, la 
fotografi a. Es podrà veure al Centre 
de Formació Permanent Tres Roques 
del 31 d’octubre al 12 de novembre 
i posteriorment a Arenys de Mar i a 
Can Noè. 

www.totmataro.cat
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Timba de perdedors
TEATRE
CRÍTICA

COMAS SOLER
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Ja que d’apostes va el tema, el pri-
mer que sobresurt a ‘La partida’, 
l’obra que un Monumental quasi ple 
del tot va aplaudir dissabte passat, 
és el repartiment. El seu director, 
Julio Manrique, ha jugat en la in-
terpretació amb sis comodins ben 
capaços de garantir l’èxit a gairebé 
qualsevol posada en escena. I enca-
ra més d’aquesta, que es fonamenta 
en el treball actoral i en què An-
dreu Benito, Joan Carreras, Ramon 
Madaula, Marc Rodríguez, Andrew 
Tarbet i Oriol Vila van com l’anell al 
dit a cadascun dels seus respectius 
personatges.

‘La partida’ és la traducció del 
primer text teatral, que també va 
ser ja el primer èxit de l’autor an-
glès Patrick Marber. El va escriure 
l’any 1995 amb el títol original de 
“Dealer’s Choice”. Després, acon-
seguiria ser molt més famós per 
“Closer”, que el 2004 va adaptar al 
cinema sota la direcció del germano-
americà Mike Nichols.  

Panorama de frustració
Situat en la cuina, el menjador i el 
soterrani d’un restaurant, l’argument 
de ‘La partida’ presenta l’existència 
frustrant de sis homes, la majoria 
dels quals comparteixen feina allà 
mateix i tenen establertes unes re-

Bona acollida de ‘La partida’, 
dirigida per Julio Manrique, al 
Teatre Monumental

CEDIDA

lacions d’interdependència com de 
família. Un és el propietari del ne-
goci, dominant i paternalista alhora, 
que ordena la vida del conjunt i im-
posa la celebració ritual d’una timba 
de pòquer cada diumenge a la nit 
com a única forma de mantenir un 
cert vincle amb el seu fi ll, un jugador 
desenfrenat i carregat de deutes. Un 
altre és el cuiner, un tipus medio-
cre, separat i bevedor, que tampoc 
no porta bé la relació amb la seva 
fi lla. Hi ha també dos cambrers. El 
primer és frenèticament extravertit 
i ingenu, i somia a instal·lar-se pel 
seu compte amb un projecte que és 
tot un disbarat. L’altre, que és ameri-
cà, més hermètic i amb un passat no 
gaire clar, només espera poder volar 
cap a Las Vegas. Finalment apareix 
la fi gura inquietant d’un jugador 
professional que ve a reclamar els 
deutes del fi ll de l’amo, però que de-
mostra estar tant o més entrampat.

Compulsió i fracàs
Dels tres actes en què està estruc-
turada ‘La partida’, els dos primers 
tenen el caràcter de prolegòmens i 
s’escenifi quen simultàniament, ja 

que l’acció passa al mateix temps a 
la cuina i al menjador, separats per 
una paret fi gurada. És en aques-
tes dues parts que l’espectador va 
coneixent qui és qui i el cúmul de 
circumstàncies i sentiments contra-
posats que vinculen els personatges: 
des de l’amistat a la fal·làcia, 
l’enveja o l’aversió. Després ve el 
desllorigador de tota la funció, que 
és el tercer acte amb la partida entre 
tots sis que es fa al soterrani. Les 
desmesurades apostes els enxam-
pen a tots. I cadascú hi perd d’una 
o altra manera, perquè en el fons 
tots juguen compulsivament contra 
ells mateixos, per sublimar l’afl icció 
d’un fracàs vital castrant.

Sense ser una gran obra, ‘La par-
tida’ és una comèdia amarga que 
està escrita amb ofi ci i sobretot amb 
ressorts pràctics per funcionar bé 
dalt de l’escenari. A aquest mèrit i 
al bon joc que donen els sis intèr-
prets, en la funció del Monumental 
el públic hi va poder percebre un 
altre as: Julio Manrique i la seva 
ben calibrada direcció, que denota 
la mirada oportuna i l’expertesa del 
gran actor que és. 

 Se suspèn ‘Prendre Partit’

L’empresa Focus, responsable de la gira l’espectacle Prendre Partit, amb 
direcció de Josep Maria Pou, ha obligat a suspendre els espectacles 
que havien de fer abans d’estrenar-se a Barcelona per baixa mèdica de 
Joel Joan, que formava part del repartiment. D’aquesta manera també 
s’anul·la la funció prevista per el 23 de novembre a Mataró. 
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L’Institut d’Argentona és, a hores 
d’ara, l’únic equipament on es podrà 
votar el 9 de novembre. El motiu és 
que aquest centre educatiu és l’únic 
edifi ci que la Generalitat té en pro-
pietat al municipi. Per tal d’iniciar 
l’organització de la consulta, fa dues 
setmanes el Departament de Serveis 
Territorials d’Educació va reunir-
se amb els directors dels instituts 
del Maresme per explicar-los com 
funcionaria el dispositiu, però les 
indicacions van ser molt minses, 

ja que, en aquests moments, els 
responsables del centre encara no 
saben quin serà l’horari d’obertura. 
No obstant, la direcció ja ha po-
sat fi l a l’agulla i, a hores d’ara, ja 
compta amb vuit docents, volunta-
ris, que garantiran la celebració de 
la jornada.

Una altra qüestió que preocupa 
de la consulta és la capacitat de 
l’Institut per centralitzar totes les 
votacions dels argentonins. I és que 
només hi haurà dues meses per a tot 
el municipi quan, en unes eleccions 
comunes Argentona compta amb un 
total de divuit meses repartides en 
sis espais municipals. 

POLÍTICA
NOTÍCIA REDACCIÓ

Preocupa la capacitat per 
centralitzar totes les votacions 
amb nomes dues meses

argentonaargentona www.totmataro.cat/argentona

L’Institut d’Argentona, únic punt de 
votació per al 9N

Els Nats del 55 
coordinen els actes per la 
Marató de TV3  
 

La 23a edició de La Marató de 
TV3 es farà el diumenge 14 
de desembre

L’Associació Nats del 55 va orga-
nitzar aquesta setmana una trobada 
per preparar els actes d’Argentona 
per la Marató de TV3. El president 
dels Nats del 55, Pep Cabot, con-
vidava totes les entitats de la vila 
a col·laborar per poder organitzar 
moltes activitats i recaptar el major 
nombre d’euros possibles per la 23a 
edició que es farà el 14 de desem-
bre. Des fa uns anys, els Nats del 
55 són els encarregats de liderar la 
jornada lúdico-festiva solidària. 

SOLIDARITAT
NOTÍCIA REDACCIÓ

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

PARAULA INVERTIDA
i el concurs del
BANNER INVERTIT

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

GUANYADOR DEL CONCURS PARAULA i BANNER INVERTIT: ESMERALDA MORENO VAN DER VELDEN

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:

reformasnousol.com

+

OBERT
• 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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L’entitat Natura va celebrar el pas-
sat dissabte el seu 25 aniversari 
atorgant, per primer cop, els premis 
Natura-Maresme i Natura-Argen-
tona. El primer reconeixement el 
va rebre l’històric sindicalista Pep 
Riera. Lluitador, divulgador i acti-
vista infatigable en la defensa del 
món agrari, el camp català i l’ofi ci 
de pagès, Pep Riera de 72 anys, és 
pagès, nascut a Mataró fundador i 
ànima del sindicat Unió de Pagesos. 
Pel que fa al guardó local, l’entitat 

Natura va reconèixer la tasca de 
rehabilitació i restauració duta a ter-
me pel Grup de Fonts d’Argentona, 
concretament van reconèixer la seva 
“trajectòria, sensibilitat i dedicació 
a la defensa, preservació, protecció, 
difusió i restauració del patrimo-
ni natural a través de les fonts de 
la vila”.

Durant la celebració dels 25 anys 
de Natura també es va presentar el 
nou número de la revista Fonts, que 
edita el Centre d’Estudis Argento-
nins, i que en aquesta edició està 
dedicat íntegrament, precisament 
a l’entitat Natura i al seu quart de 
segle de vida. 

MEDI AMBIENT
NOTÍCIA REDACCIÓ

L’entitat Natura estrena 
guardons coincidint amb el 
seu 25è aniversari

NÚM. 1647
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El Grup de Fonts i Pep Riera 
premis Natura 2014

Ebri Knight tanca la 
gira amb les entrades 
exhaurides  
 

El grup ha aconseguit el 
Premi Enderrock al millor disc 
de folk per votació popular

El 2014 ha estat un any molt bo per 
a Ebri Knight, després d’aconseguir 
el Premi Enderrock 2014 al millor 
disc de folk per votació popular, cul-
minaran la gira col·locant la cirereta 
al pastís: ja han penjat el cartell 
d’entrades exhaurides per al darrer 
concert de la gira, que se celebrarà 
dissabte 8 a Barcelona i en el que ja 
han avançat que hi haurà convidats 
especials “obrint l’escenari a altres 
grups” a la vegada que ampliaran el 
repertori habitual dels concerts. 

MÚSICA
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:

MATA
i ROCAFONDA

07-11-2014MATA i ROCAFONDA
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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

 9 4     2 6 3 

    2  3    

 3   9    8 5 

   4  5 1  9  

 2   8 6  5 1  

 1  7  2    8 

  9 5  3  4 2 1 

  1 8   2    

   3 1   8   

sudokusudoku www.totmataro.cat
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L’alcalde de Mataró, Joan Mora, ho-
res després d’anunciar que plegava 
com a executiu de la Federació de 
Municipis, va comentar en declara-
cions que veuria ara amb bons ulls 
que l’Ajuntament es donés de baixa 
de la FMC, si els grups municipals 
del consistori li plantegessin. 

“Des que va esclatar aquest cas 
vàrem demanar que s’investigués 
profundament per assegurar que no 
ens trobaríem res més que fos qües-
tionable. Hi va haver un trencament 
de confi ança que crèiem que es po-
dia reconstruir”, va explicar l’alcalde 
de Mataró després d’anunciar que 
deixa l’executiva de la FMC. CiU 
governa en minoria a Mataró i, per 
tant, serà el conjunt del plenari qui 
haurà de sotmetre aquest assumpte 
a debat: “Els grups són els que hau-
ran de decidir-ho”, remarcava Mora.

Mora insistia que “la voluntat 
d’anar fi ns al fons de forma inter-
na no s’està complint” per part de 
l’actual direcció de la Federació 
de Municipis. “En un principi vaig 
apostar per mantenir-nos per donar 
l’oportunitat a que la FMC posés 
sobre la taula les garanties de què 
tot havia estat ben fet”, recordava 
l’alcalde. Ara, en canvi, la pèrdua 
de confi ança del mateix alcalde i del 
conjunt del govern municipal de CiU 
a Mataró fa que les coses es vegin 
“d’una altra manera”. 

ciutat

L’alcalde Joan Mora 
plantejarà que Mataró 
deixi la FMC

POLÍTICA
NOTÍCIA REDACCIÓ

 el Tot 1647.indd   8 29/10/14   17:15



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€

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

4129

OPORTUNITATS

Consulti a la 1a pàgina altres ofertes a Mataró

74.000€

ATENCIÓN, OCASIÓN ESPECIAL!!
REF. 11867 CERDANYOLA-SUR. Piso 

de altura media junto avdas. principales. 
Totalmente reformado con buen gusto. 

Orientado a mar, Muchas horas de sol. 3 
dorm. Salón amplio. Gran balcón. Suelos 

de gres. Puertas de roble.

189.000€

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

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

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

Calefacción. Parking opcional.

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.
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Sant Simóimatges NÚM. 1647
DEL 31 D’OCTUBRE AL 6 DE NOVEMBRE DE 2014

1 L’ANIMACIÓ INFANTIL NO FALLA MAI A LA PROGRAMACIÓ DE LA FESTA. L’ANIMACIÓ INFANTIL NO FALLA MAI A LA PROGRAMACIÓ DE LA FESTA. 2     BALLADA DE SARDANES AL PATI DE L’ERMITA. BALLADA DE SARDANES AL PATI DE L’ERMITA. 
3     ESPECTACULAR PANORÀMICA DE LES PARADES DE SABRES  ESPECTACULAR PANORÀMICA DE LES PARADES DE SABRES  4 DUES MATARONINES COMPRANT EL DOLÇ DEL DIA.  DUES MATARONINES COMPRANT EL DOLÇ DEL DIA.  
5 LA TÓMBOLA, UN ALTRE DELS AL·LICIENTS CLÀSSICS. LA TÓMBOLA, UN ALTRE DELS AL·LICIENTS CLÀSSICS. 6     L’ERMITA, PLENA DURANT L’OFICI DE SANT SIMÓ. L’ERMITA, PLENA DURANT L’OFICI DE SANT SIMÓ. 
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NÚM. 1647
DEL 31 DOCTUBRE AL 6 DE NOVEMBRE DE 2014

Agents dels Mossos d’Esquadra de la 
comissaria de Mataró van detenir el 
16 d’octubre un jove de 20 anys, de 
nacionalitat espanyola i veí d’Arenys 
de Mar, com a presumpte autor de 
sis delictes de robatori amb força en 
interior de domicili. La investigació 
també va permetre detenir un altre 
jove de 18 anys i veí d’Arenys de 
Munt. La investigació es va iniciar 
pel robatori amb força en una casa 
de Llavaneres. Els investigadors van 
poder identifi car el presumpte autor 
dels fets i van emetre un ordre de 
crida i cerca. A més se’l va poder 
relacionar amb dos robatoris més. 

El 7 d’octubre el van localitzar 
després de vendre diversos objec-
tes en una botiga de segona mà 
de Mataró. Els mossos van poder 
determinar que els objectes venuts 
provenien dels robatoris. També van 
poder identifi car un altre jove que 
va ajudar a vendre part del mate-
rial sostret.

Els policies van detenir els dos 
joves, els quals tenien diversos an-
tecedents. Un d’ells va ser detingut 
com a presumpte autor de sis delic-
tes de robatori amb força a domicili 
i va ingressar a presó. L’altre detin-
gut, com a presumpte autor d’un 
delicte de receptació, va quedar en 
llibertat. 

MARESME
SUCCESSOS REDACCIÓ - ACN

Ingressa a presó un home 
per robar en sis domicilis 
del Maresme

Els investigadors també van 
detenir un segon home per 
vendre part dels objectes

13 mesos de presó i inhabilitació per 
l’exalcalde de Llavaneres per mobbing

L’exalcalde de Sant Andreu de 
Llavaneres per CiU i actual regi-
dor no adscrit a l’oposició, Bernat 
Graupera, ha estat condemnat a 
tretze mesos de presó i tretze més 
d’inhabilitació per un cas de mob-
bing. L’exalcalde, a més, haurà 
d’indemnitzar amb 10.000 eu-
ros el funcionari 
que el va denun-
ciar, l’exdirector 
d’Urbanisme de 
l ’ A j un t amen t , 
Hugo  Ro ldan . 
Segons el jutge, 
Graupera el va “apartar” de la feina 
amb voluntat de “degradar-lo moral-
ment”. La sentència destaca que les 
decisions de l’alcalde són injustifi ca-
des i demostren “l’intent d’humiliar 
el treballador”. El jutge afegeix que 
aquesta actitud “es contradiu amb 
els valors que se li exigeixen a un 
alcalde”.

El Jutjat Penal número 1 de Ma-
taró condemna Graupera per un 
delicte contra la integritat moral 
d’un treballador, si bé l’eximeix del 
delicte de coaccions i amenaces 
que també denunciava l’acusació. 
El jutge entén que les explicacions 
que van donar els testimonis durant 
el judici del passat 24 de setem-
bre són “persistents, versemblants, 

SANT ANDREU DE LLAVANERES
SOCIETAT REDACCIÓ - ACN

El jutge considera que la seva 
actitud “es contradiu amb els 
valors d’un alcalde”

concises i lògiques” amb una se-
qüència de fets que “corrobora” 
la versió del treballador. En aquest 
sentit, el jutge posa èmfasi en el fet 
que fi ns i tot una treballadora que 
va declarar a petició expressa de la 
defensa, va reconèixer que l’alcalde 
li va donar ordres de no passar cap 
trucada a qui havia estat cap de 
l’àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament. 
Hi havia, segons resol el jutge, una 
“voluntat manifesta d’apartar Hugo 

Roldan de les 
seves funcions, 
m a n t e n i n t - l o 
inactiu i assig-
nant-li tasques 
estèrils”.

“Voluntat de degradar”
Pel magistrat aquesta és una “evi-
dència” de la voluntat de l’alcalde 
de “degradar laboralment i moral-
ment” el treballador. Les mesures de 
reorganització interna, a més, es van 
prendre amb extrema “celeritat”, tal 
com destaca la sentència, i durant 
mesos Roldan “no va desenvolupar 
cap tasca d’acord amb la seva cate-
goria professional”. Va ser el mateix 
dia de la investidura com a alcalde, 
el juny del 2007, que Graupera va 
ordenar al treballador abandonar 
el seu despatx en una “posada en 
escena” que segons explica el jut-
ge “denota un intent d’humiliar el 
treballador” davant la resta de tre-
balladors de l’Ajuntament. 

“Les decisions 
demostren voluntat 

d’humiliar”, diu la 
sentència”
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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

EXCELENTE CASA RE-
FORMADA. De 290 
m2, salón de 40m2 
con chimenea y salida 
a terraza con barba-
coa,  3 hab. 1 suite, 2 
baños completos, y 2 
aseos, cocina offi ce 
de 15m2, y terraza so-
lárium de 20m2. NO LA 
DEJE ESCAPAR.

RE
F. 

61
51

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. 

23
44

RE
F. 

22
31

PZA. CATALUNYA. CASA REFORMADA EN EL CENTRO DE MATARÓ. 
Dispone de 4 habitaciones (1 tipo suite), 2 baños completos, co-
cina offi ce, patio de 15m2 con acceso a terraza de 8m2, calefac-
ción.  OCASIÓN POR ZONA Y PRECIO (ANTES 135.000€) 

109.000€

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

ZONA PARQUE CENTRAL. Total-
mente exterior con patio  38m2 
y pk y trastero incluido, 3 hab. 
1 suite,  2 baños, cocina haya, 
galería, calefacción, ascensor. 
Zona comunitaria con piscina.

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.

328.000€

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.
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ám
ite

C.
E.
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ite

C.
E.
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C.
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ZONA PLA D’EN BOET. Piso de 
75m2 con ascensor totalmen-
te reformado, 3 hab. 1 dobles, 
1 baño, cocina formica blan-
ca, galería, puertas de roble. 
OPORTUNIDAD.

RE
F. 

23
35

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

109.000€109.000€

C.
E.

 en
 tr

ám
ite

ZONA CENTRO. Pplanta baja 
seminueva con patio de 
15m2,  suelos de marmol, 
cocina cerezo, 2 hab. 1 tipo 
suite, 2 baños, pk grande in-
cluido. 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. 

23
63

118.000€ 139.000€

ZONA CIRERA.Entrada indepen-
diente totalmente reformado y 
terraza de 12m2, 3 hab. 2 do-
bles, baño  con ducha, cocina 
offi ce, galería. a.a con bomba 
de calor. OCASIÓN.

RE
F. 

50
91

109.000€109.000€
OCASIÓN.

Ahora:

VIA EUROPA. OPORTUNIDAD POR 
ZONA/PRECIO. Piso de 2 habita-
ciones, cocina lacada blanca y 
galería anexa, calefacción cen-
tral, ascensor.

C.
E.

 en
 tr

ám
ite

178.500€

RE
F. 

21
37

C.
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 en
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209.000€

RE
F. 
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C.
E.

C.
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RE
F. 

23
59

85.500€ OCASIÓN
DEL MES

C.
E.

 en
 tr

ám
ite

149.000€

RE
F. 

22
92
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Assegurances

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

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

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

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

Agents de la
Propietat immobiliària

  
OPORTUNITAT

LLOGUER DE LA SETMANA

Lloguers

T1.09946 - Mataró. Semi centro. Piso de 78 
m² de 3 habs. 1 Baño 1 aseo. Cocina offi ce. 
Calef, aa/cc. Parquet. Cierres de aluminio. As-
censor. Parquing. Muy soleado!!     700€/mes

T1.06524 - Mataró. Pza. Fivaller. Piso de 45 m²  
de superfi cie, es tipo loft con cocina americana, 
tiene un baño completo y está todo amueblado 
- con plaza de parking opcional!!!     390€/mes

T1.09946 - Mataró. Semi centro. T1.09946 - Mataró. Semi centro. Piso de 78 Piso de 78 Piso de 78 

T1.04039 - Mataró-Centro. Piso nuevo que dis-
pone de 1 habitación, tiene baño completo, salón 
y con plaza de garaje incluida en el precio - Piso 
muy céntrico !!!!                                      450€/mes

T1.02654 - Mataró. Semi Centro. Estudio de 
40m²  de superfi cie, con plaza de parking ¡¡Está 
totalmente nuevo!!                                 500€/mes

Truqui’ns: 93 757 83 83
T1.01497 Mataró. Pza. Italia. Piso de 50m2, 1 
hab, cocina americana, salon con suelo de parket. 
Amueblado muy bonito !!!!                       450€/Mes 

T1.08474 Mataró. La Habana. Piso semi-nuevo-
50m² 1 hab., Cocina americ. electrod., baño com-
pleto, salon con pequeña terracita - bonita piscina 
y y zona comunitaria y amueblado !!!     475€/Mes 

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

1.09123 Mataró. Centro. Bonito piso de 50 m² con 
2 hab., Baño, salon, cocina con barra americana, 
todo amueblado y electrodomesticos. Pocos veci-
nos. Gastos incluídos!!                                500€/Mes

T1.09915 Mataró. Peramàs. Piso de 72 m2. de 
superfi cie. En buen estado de consevación. Tiene 
3 Habitaciones. 1 Baño completo. Cocina. Gas 
ciudad. Calefaccion y aa/cc. Ascensor. Pequeño 
balcon con toldo. Muy luminoso!!            540€/Mes

T1.09955 Mataró. Centro. Piso sin ascensor de 90 
m² con 4 hab., Baño, cocina, salon y con terracita 
de 10 m² - muy céntrico y cerca de la estación y 
todos los servicios!!                                   550€/Mes

T1.08995 Mataró. Centre. Piso muy centrico de 
pocos vecinos, totalmente remodelado y reforma-
do. 2 hab, cocina y baño completo muy exterior. 
Parquing opcional.!!! Gastos incl.!!!     600€/Mes

T1.08768 Sant Andreu de Llavaneres. Gran piso 
100 m², 3 hab., 2 Baños, tza, amueblado, parking 
incluido - preciosa zona comunitaria con piscina, 
tenis, petanca, y zona infantil !!!              700€/Mes 

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

T1.08565 Sant Andreu de Llavaneres. 1ª línea de 
mar.  Pisos de obra nueva de 80m² de superfi cie, 
tienen 3 hab, 2 baños, zona comunitaria con pisci-
na y parking opcional !!!!                         800€/Mes

T1.02451 Vilassar de Mar. Gran piso de 90 m² con 
3 hab., Baño completo - todo reformado y inmejo-
rable zona - muy luminoso!!                        875€/Mes

T2.02709 Arenys de Munt. Urb. La Creueta.Casa 
amueblada 4 vientos con parcela de 650 m² - 160 
m² edifi cados, 4 hab., Cocina offi ce, terrazas - aa/
cc, calef. Central, jardin - garaje y gran piscina - 
con vistas a mar y montaña!!                1.000€/Mes

T1.08099 Llavaneres. Tocant al mar. Espectacular 
pis d’obra nova acabada de 100,90 m2 estrictes 
més terrassa 42,30 m2, 4 habitacions, 2 banys, 
zona comunitària amb piscina i acabats de prime-
ra qualitat. A 2 minuts de la platja i l’estació. Im-
pressionants vistes al mar i al port.     1.300€/MesT1.07154 - Mataró. Via europa. Piso de 60 

m2. De superfi cie, semi-nuevo. Dispone de 
2 habitaciones. Con terraza de 10 m2. Tiene 
armarios empotrados y con plaza de parking 
opcional!!!                                     550€/mes             

T1.02654 - Mataró. Semi Centro. Estudio de 
40m²  de superfi cie, con plaza de parking ¡¡Está 
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T1.50028 - Mataró-Centre. Pl baixa 65 m², 2 hab., (1 
Suitte), 2 banys complets, cuina office, carp. Ext. alu-
mini, porta pral. blindada, climalit aa/cc, ascensor, 
pati 15m²¡¡Molt lluminós, pl. aparc.incl!!  142.000€

T1.50164 -Mataró - Els Molins. Pis de 80m² de 
superfície, amb 3 hab., Bany complet, cuina 
offi ce total. equipada, galeria, 2 balcons, aa/
cc, ascensor, terrat comunitari, pis molt asso-
lellat ¡¡Pis totalment reformat!!           137.260€ 

T1.50066 - Mataró-Centre. Gran pis de 100m² 
de superfície, amb 3 hab. (Abans 4), bany complet, 
cuina oficce, galeria, salo-menjador de 30m², balco, 
calefaccio, ascensor, vistes a mar. Pis molt asolellat 
¡¡Oportunitat!!       Abans 210.000€ Ara 138.000€

T1.50218 - Mataró-Centre.  Pis de 70m² de super-
fície amb 2 habitacions, 1 Bany complet, cuina office 
totalment equipada, ascensor, balco, tancaments 
alumini ¡¡Pis totalment reformat!!                 85.000€

Vendes

T1.50184 - Mataró - La Havana. Pis de 100 m² de 
superficie, 4 hab., Bany complet i aseo, cuina ofice , ga-
leria, balco, aa/cc, tancaments alumini, terres porcela-
nato, traster ¡¡Totalment reformat!!                168.000€

T1.09946 - Mataró. Semi centro. Piso de 78 
m² de 3 habs. 1 Baño 1 aseo. Cocina offi ce. 
Calef, aa/cc. Parquet. Cierres de aluminio. As-
censor. Parquing. Muy soleado!!     700€/mes

T1.04039 - Mataró-Centro. Piso nuevo que dis-
pone de 1 habitación, tiene baño completo, salón 
y con plaza de garaje incluida en el precio - Piso 
muy céntrico !!!!                                      450€/mes

Un equip de professionals al seu servei

T1.08768 Sant Andreu de Llavaneres. Gran piso 
100 m², 3 hab., 2 Baños, tza, amueblado, parking 
incluido - preciosa zona comunitaria con piscina, 
tenis, petanca, y zona infantil !!!              700€/Mes 

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

T1.08565 Sant Andreu de Llavaneres. 1ª línea de 
mar.  Pisos de obra nueva de 80m² de superfi cie, 
tienen 3 hab, 2 baños, zona comunitaria con pisci-
na y parking opcional !!!!                         800€/Mes

T1.02451 Vilassar de Mar. Gran piso de 90 m² con 
3 hab., Baño completo - todo reformado y inmejo-
rable zona - muy luminoso!!                        875€/Mes

T2.02709 Arenys de Munt. Urb. La Creueta.Casa 
amueblada 4 vientos con parcela de 650 m² - 160 
m² edifi cados, 4 hab., Cocina offi ce, terrazas - aa/
cc, calef. Central, jardin - garaje y gran piscina - 
con vistas a mar y montaña!!                1.000€/Mes

T1.08099 Llavaneres. Tocant al mar. Espectacular 
pis d’obra nova acabada de 100,90 m2 estrictes 
més terrassa 42,30 m2, 4 habitacions, 2 banys, 
zona comunitària amb piscina i acabats de prime-
ra qualitat. A 2 minuts de la platja i l’estació. Im-
pressionants vistes al mar i al port.     1.300€/Mes

T1.06175 - Mataró - Els Molins. Fantàstic pis re-
format amb 90m² de superfície, disposa de 3 ha-
bitacions, cuina offi ce, bany, aseo, balcó,, galeria, 
amb calefaccio, aa/cc fred i calor , amb els terres 
de gres, pis molt lluminós!!!!                 191.000€

T1.06175 - Mataró - Els Molins. Fantàstic pis re-
format amb 90m² de superfície, disposa de 3 ha-

T1.50256 - Arenys de Mar. Costat Església. Àtic 
dúplex de 120 m ² de superfície, disposa de 4 ha-
bitacions, 2 Banys, 1 lavabo, gran cuina office, aire 
condicionat, amb un estudi de 30 m ²  i amb ascensor. 
¡¡Té dues terrasses de 20 i 15 m2 !!              228. 000€

T1.50256 - Arenys de Mar. Costat Església. Àtic T1.50256 - Arenys de Mar. Costat Església. Àtic T1.50256 - Arenys de Mar. Costat Església.
dúplex de 120 m ² de superfície, disposa de 4 ha-
T1.50256 - Arenys de Mar. Costat Església.
dúplex de 120 m ² de superfície, disposa de 4 ha-
T1.50256 - Arenys de Mar. Costat Església.

T1.50028 - Mataró-Centre. Pl baixa 65 m², 2 hab., (1 
Suitte), 2 banys complets, cuina office, carp. Ext. alu-

T2.50049 - Mataró. Centre. Casa de poble, 140m² 
de superfície, amb 4 habitacions, 2 Banys com-
plets, gran cuina offi ce tota equipada amb galeria, 
balco, calefacció, ¡¡totalment reformada amb pati 
de 30m²!!           Abans 350.000 € Ara 285.000€

T1.50026 - Mataró - Centre. Pl. baixa 90 m² pati 
de 30 m2. 2 Hab.  dobles, bany, salo-menjador 
gran, cuina offi ce totalment equipada, carp. Ext. 
Alumini, vidres climalit, aa/cc, porta blindada, te-
rres de parket, molt centrica!!!                 196.000€

T1.50184 - Mataró - La Havana. Pis de 100 m² de 
superficie, 4 hab., Bany complet i aseo, cuina ofice , ga-

T1.50111 - Mataró-Vista Alegre. Gran pis 115 m², 4 
hab., 2 Banys complets, cuina office  equipada, galeria, 
balco, calefaccio, ascensor, salo-menj. 40 m² amb llar 
de foc, traster, totalment reformat, amb terrat privat de 
80m² ¡¡Fabuloses vistes a mar!!                       192.500€

T1.50234 - Mataró -Vista Alegre. Pis de 103 m2 
de superfície, amb ascensor. Disposa de 4 Habs. 
- 2 Banys. Cuina Offi ce, safareig, Terres de gres / 
Cerámica, exteriors alumini. Calefacció. Amb dos 
balcons.                                                     185.000€

T1.50157 - Mataró. Centre. Costat Pl. Tereses. Pis 
90m², 3 hab (2 dob), bany complet, aseo, cuina total. 
equipada, galeria, balcons, salo-menj. de 30m², aa/cc, 
porta blindada, ¡¡Totalment reformat!!          145.000€

T1.50234 - Mataró -Vista Alegre. Pis de 103 m2 T1.50234 - Mataró -Vista Alegre. 
de superfície, amb ascensor. Disposa de 4 Habs. 
T1.50234 - Mataró -Vista Alegre. 
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 “El moviment veïnal és la ve-
ritable oposició al govern de 
l’Ajuntament”, afi rma

Els problemes que té la ciutat avui no 
tenen res a veure amb els que tenia 
fa quatre anys. La crisi ha sacsejat 
els barris i les persones. “Hi ha un 
problema molt important d’atur, so-
bretot entre els joves i en la gent de 
45-50 anys”, remarca Sánchez, que veu 
en el passat fabril de Mataró, l’arrel 
del problema: “Ara veus els carrers i 
la ciutat està trista i apagada perquè 
els governs que hi ha hagut no ho han 
sabut afrontar”. Les retallades han 
provocat també revoltes com la dels 
Centres d’Atenció Primària de fa uns 
mesos, que “denunciava que sempre 
es fan tisorades a la gent del poble”. La 
crisi, segons Sánchez, ha portat alguns 
barris “a convertir-se pràcticament en 
guetos”. Per això, les reivindicacions 
no s’aturen. “Som la veritable oposi-
ció política del govern de Mora. Hem 
estat capaços de donar la volta a plens 
sencers i hem aconseguit fer-los can-
viar de postura”.

Amant de la llibertat i lluitador 
compromès, Juan Sánchez vehicu-
la les demandes veïnals dels barris 
de Mataró a través de la Federació 
d’Associacions de Veïns. Posa els 
barris al punt de mira i els proble-
mes de la gent, al centre del debat. 

Encara amb el dictador Franco 
viu, Sánchez ja va entrar a formar 
part del sindicat CNT amb només 13 
anys. La gent que hi va conèixer el va 
infl uir, així com també ho va fer “en-
trar a treballar a l’empresa Tallers de 
Mataró Societat Cooperativa, que es 
considerava una fàbrica de rojos”. 
Segons Sánchez, “tots aquests fets 
em van modelar i infl uir” i de mica 
en mica es va introduir al moviment 
veïnal, primer a l’Associació de Veïns 
de Cerdanyola i més endavant a la 
Federació d’Associacions de Veïns. 

“Sempre he tingut el suport de la 
meva dona i els meus quatre fi lls”, 
malgrat el camí llarg que hem re-
corregut i que ha tingut moltes 
difi cultats. Sánchez vol deixar pas 
a les noves generacions de joves 
en aquesta lluita, malgrat sap que 
“l’èxit del moviment veïnal és molt 
dur i necessita persones amb una 
ideologia forta”. 

La Federació aglutina 14 associa-
cions de veïns i “treballa els temes 
generals de ciutat com ara la sanitat 
o l’ensenyament”, assegura Sán-
chez, qui també reconeix que “els 
problemes no són els mateixos que 
hi havia fa quatre anys”. Exemples 
clars en són les lluites contra les 
preferents o els desnonaments, les 
plataformes dels quals s’han creat 
des de la FAVM. “Som l’intermediari 
entre els barris i l’Ajuntament, 
moltes vegades”, explica Sánchez. 
“Se’ns presenten queixes, nosal-
tres anem al Ple i també mantenim 
reunions amb els regidors i amb 
l’alcalde cada mes”. 

Actualment, un dels focus amb 
més moviment és la Plataforma 
d’Afectats per la Hipoteca, que 
treballa “incansablement”. Però 
del que la FAVM pot estar orgullosa 
és dels resultats de la plataforma 
Estafabanca. Sánchez remarca la 
importància “de tancar aquesta pla-
taforma perquè signifi ca que hem 
guanyat i que la lluita ha valgut la 
pena”. “El col·lectiu ha sortit dos 
cops a la setmana durant mesos i les 
reivindicacions s’han fet sempre de 
forma pacífi ca”, recorda. 
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Defi neix-te
Extravertit i llibertari.

Un llibre
 ‘Sinuhé, el egipcio’ de Mika 
Waltari

Una pel·lícula
‘Tomates verdes fritos’ de Jon Avnet 

Un viatge
El Marroc.

Un referent
Salvador Puig Antich

Un repte
Acabar una novel·la que estic 
escrivint

Juan Sánchez,  
els barris al punt de mira
PRESIDENT DE LA FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS DE VEÏNS
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perfilsPerfil a Juan Sánchez  
Juan Sánchez és el president de la Federació d’Associacions de Veïns de Ma-
taró, un òrgan que vehicula les queixes dels barris i les porta fins al consistori. 
Sánchez va iniciar-se al moviment sindical, a les files de la CNT, per després 

incorporar-se al moviment veïnal, primer a l’Associació de Veïns de Cerdanyola 
i després a la FAVM. Una feina silenciosa, però imprescindible per donar veu a 

uns barris que de necessitats en tenen moltes.

La setmana anterior...

Perfil a Toni Calafell 
Toni Calafell s’ha convertit en pintor a la 

vora dels 70 anys, després de jubilar-se. És 
una passió amagada durant tota la seva vida 
i que ara aflora amb pintures a l’oli de pai-
satges naturals del nostre país, pintats amb 

tota la senzillesa i els detalls.

perfils

https://www.youtube.com/embed/sywuKaVCIOY
https://www.youtube.com/embed/nPjkdElQP1o


Dúplex seminuevo de 3 habitaciones y 
estudio, salón con balcón, cocina nueva 
y equipada, 2 baños completos, terraza 
de 25m2 a nivel de estudio.

R.14517

CERTIF. 
ENERG.MATARÓ| Habana T

259.000€

c/ Unió, 59 - bis . Mataró
Pl. Illa Cristina, 4. Mataró
c/ De la Mercè, 74. Premià de Mar
c/ Còrsega, 605. Barcelona

R.14493147.000€

Piso seminuevo 70m2, ascensor, 
3 habs, salón 20m2 con balcón, baño 
completo y aseo. Suelos parquet, vent.
aluminio, calefacción y a/a. Parking incl.

MATARÓ Centro| CERTIF. 
ENERG. T

R.14634215.000€

Piso exterior, alegre y luminoso, 2 dorm., 
salón-comedor de 20m2, cocina offi ce 
totalmente equipada, baño completo. 
¡Excelente inversión! Ascensor. 

MATARÓ 1ª línea de mar| CERTIF. 
ENERG. T

Urbenia estará presente en 
el BMP, el salón inmobiliario 
más importante de España. 

Con más de 100.000 
visitantes, es una ocasión 

de oro para la venta de 
inmuebles.

“No le ponemos su vivienda en venta...
 ¡Se la vendemos!”
Beni García    director de ofi cina

R.14547179.000€

Piso nuevo a estrenar, con patio a nivel 
de 50m2, cocina independiente, baño 
completo, acabados de 1ª calidad y en 
comunidad reducida.

MATARÓ Jto. Pl. Sta. Anna| CERTIF. 
ENERG. T

Tel. 93 798 01 11
info@urbenia.es    www.urbenia.es VENDEMOS SU VIVIENDA

EN MENOS DE 45 DÍAS

ESPACIO 
RESERVADO PARA 

SU PISO.
CONSÚLTENOS

OFERTA
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Pèrits Judicials

CERTIF. 
ENERG.

R.14811

Piso de 3 habitaciones, salón de 22m2, 
cocina con salida a patio de 15m2, baño, 
ventanas de aluminio, 100% exterior y 
haciendo esquina. Gran ocasión.

MATARÓ Pla d’en Boet| 

R.14772

Piso de 3 habitaciones, salón con balcón, 
baño completo, cocina equipada, a/a, 
calefacción. Zona peatonal y al lado de 
servicios. ¡Gran ocasión! 

T

Piso de 3 habitaciones, baño completo, 
salón con salida a terraza, ¡totalmente 
exterior y reformado! Ventanas de
aluminio, suelos de gres y con 
calefacción. 

R.1495598.000€

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.14874

3º con ascensor completamente 
reformado, salón comedor con terracita, 
3 habitaciones, cocina indep. de 10m2 
+ galería. Todo exterior. 

CERTIF. 
ENERG. TMATARÓ Habana| 

R.14228116.000€

Piso exterior, alegre y luminoso, 2 dorm., 
salón-comedor de 20m2, cocina offi ce 
totalmente equipada, baño completo. 
¡Excelente inversión! Ascensor. 

MATARÓ Via Europa| CERTIF. 
ENERG. T

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

CERTIF. 
ENERG.MATARÓ Ctra. Mata| T

49.900€

OFERTA

59.000€ 66.000€

R.14355

Piso seminuevo, 4 habitaciones, salón 
de 28m2 con balcón, 2 baños (1 suite), 
cocina independiente, zona comunitaria, 
parking y trastero incluidos.

CERTIF. 
ENERG. TMATARÓ Via Europa| 

198.000€R.40298179.000€

MATARÓ | Z. marítima TCERTIF. 
ENERG.

Casa con local, 100m2, 3 habs dobles, 
baño completo, gran cocina, patio 
a nivel y gran buhardilla 50m2 con 
solarium. Excelente oportunidad. 

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 Camí del Mig| 

OFERTA

130.000€

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

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

Espectacular piso seminuevo con 
ascensor de 100m2, 4 habit., 2 baños, 
gran salón con salida a balcón, cocina 
offi ce y parking misma fi nca.

169.000€

MATARÓ

Planta baja seminueva, singular y 
especial, 3 habs, 2 baños, gran salón con 
patio central, terraza con zona de lavado, 
posibilidad de local. Muy luminosa. 

249.000€

MATARÓ

MATARÓ

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. 

79.000€

Ático duplex seminuevo con ascensor, 
2 habitaciones, terraza 20m2, sala de 
estar con balcón, baño completo, con 
plaza de parking y trastero incluidos.

MATARÓ

118.000€

ESPACIO 
RESERVADO 

PARA 
SU PISO.

CONSÚLTENOS

CERTIF. 
ENERG.MATARÓ | Rocablanca T
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T

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 exterior, alegre y luminoso, 2 dorm., 
salón-comedor de 20m2, cocina offi ce 
totalmente equipada, baño completo. 
¡Excelente inversión! Ascensor. 

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

T. 93 798 01 11 | info@urbenia.es | www.urbenia.es

CERTIF. 
ENERG.

VENDEMOS SU VIVIENDA
EN MENOS DE 45 DÍAS

T
Casa de 4 habitaciones + estudio 40m2, 
2 baños + aseo, gran salón con chimenea, 
terraza, cocina de 20m2 con patio a nivel, 
barbacoa. Gran parking. 

MATARÓ Camí Serra| 

R.40381

Casa única por características, 364m², 
con patio – jardín de 100m², y terraza 
30m², todo en ella es doble. Muy bien 
ubicada y mucho sol. Ocasión.

378.000€ R.40089

CERTIF. 
ENERG. TMATARÓ| Camí Serra

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 con patio a nivel de 40m2, 2 
habitaciones, cocina independiente, 
baño completo y salón con salida a 
patio. Totalmente reformado.

R.1433896.000€

CERTIF. 
ENERG. TMATARÓ Cirera| 

Espectacular piso seminuevo con 
ascensor de 100m2, 4 habit., 2 baños, 
gran salón con salida a balcón, cocina 
offi ce y parking misma fi nca.

169.000€ R.14009

TCERTIF. 
ENERG.MATARÓ| z. c/Biada

Planta baja seminueva, singular y 
especial, 3 habs, 2 baños, gran salón con 
patio central, terraza con zona de lavado, 
posibilidad de local. Muy luminosa. 

249.000€ R.14870

CERTIF. 
ENERG. TMATARÓ Eixample| 

341.000€

R.14807

CERTIF. 
ENERG. TMATARÓ 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. 

79.000€

R.14928

Ático duplex seminuevo con ascensor, 
2 habitaciones, terraza 20m2, sala de 
estar con balcón, baño completo, con 
plaza de parking y trastero incluidos.

CerdanyolaMATARÓ TCERTIF. 
ENERG.| 

118.000€

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

MATARÓ CERTIF. 
ENERG.Molinos| T

122.000€

OFERTA

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

R.1445495.000€

CERTIF. 
ENERG.MATARÓ Cerdanyola T| 

R.14923

CERTIF
. 

ENERG. TMATARÓ Eixample| 

120.000€

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.

OFERTA
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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

NUEVA EXPOSICIÓN DE COCINAS 
antalia
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