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Un jove de 21 any mor atropellat 
pel tren i ja hi ha dos detinguts

 
Un any a Can Fugarolas
del projecte a la realitat

La Setmana de Música Antiga 
també es dedica al Tricentenari

Rosa del Hoyo, 
autisme sense tabús

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

El CN Quadis trenca la mala ratxa 
guanyant a casa

Cinc instituts com a col·legis 
per votar aquest diumenge en el 9N
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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
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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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Què celebres el 31 
d’octubre al vespre?

L’ENQUESTA

LA PREGUNTA

Vota l’enquesta a 

davant de totdavant

Pugna i pugnar són mots cultes: això vol dir que els reservem 
per a les ocasions lluïdes (un poema, un discurset ofi cial…) 
però no per a la xerrameca de cada dia. Per aquelles coses 
de la vida (que són aquestes coses d’ara: estafes, enredades, 
abusos), el seu germà impugnar s’ha fet tan popular que 
ja forma part del llenguatge de taxi, el dialecte social per 
excel·lència. Ara qui més qui menys impugna un resultat, 
una decisió o el preu de les mongetes com si ho haguéssim 
fet tota la vida. I pronunciem aquest dígraf malxinat, gn, 
sense ensopegar-hi.

Doncs ves per on, resulta que la clau de volta és ell, preci-
sament: el dígraf. Amb un senzill joc de canell ens dissimula 
el seu veritable origen. No sé si teniu present una botiga 
molt grossa de material sanitari que hi ha a la Gran Via de 
Barcelona: es diu Bagno i la gent la coneix amb aquest nom, 
bagno. Però en realitat la marca és italiana i es pronuncia 
‘banyo’, que és el mot equivalent al nostre bany. Doncs amb 
la pugna igual: el seu germà bessó (no univitel·lí, car no 
són idèntics) és el puny, fi lls tots dos del llatí pugnus. De 
la qual cosa s’infereix que qui impugna és qui fa anar els 
punys; aparentment, doncs, una impugnació seria una dis-
cussió a partir del dret, i per tant una confrontació verbal. 
Però no, en el fons no és sinó una demostració de força, tal 

FIRMA
OPINIÓ RODA EL MÓN I TORNA AL MOT - AMIC

Participaràs del 9N 
aquest diumenge?

PAU VIDAL

Impugnar
www.totmataro.cat

NÚM. 1648
DEL 7 AL 13 DE NOVEMBRE DE 2014

ATROPELLAMENT MORTAL
A L’ESTACIÓ

REGINA PUIG, 
ARTISTA

com posa de manifest un dels derivats més reveladors de 
la família, el púgil.

Amb un enemic que posa els mastegots per davant, 
doncs, ben poca cosa hi ha a parlar. És ver que el català 
és un poble pugnaç (pel meu gust, el parent més bonic de 
tots), és a dir, que té tendència a combatre, altrament fa 
temps que hauríem sucumbit. Ara, ja pots punyejar tant 
com vulguis, que si el teu rival en fa cinc o sis com tu, i a 
damunt té els àrbitres comprats, no passaràs de fer-li una 
mica la punyeta, i encara gràcies. Per més repugnància que 
et causi (i aquí faig un breu incís per netejar un poquet 
l’honor del verb repugnar, massa associat a un imaginari 
fastigós: els del meu gremi el fem servir força en frases 
com ara “El pronom personal en posició posterior al verb 
en frases com ‘Vol vostè cafè?’ repugna a la intuïció del 
parlant”, per dir que tal posició no és genuïna i per tant 
desperta aversió gramatical. L’altre dia mateix en Jun-
queras va dir que “pretendre que la independència sigui 
negociada amb l’Estat repugna a la nostra intel·ligència i 
a la nostra dignitat”).

L’única sortida intel·ligent, per tant, és treure’s els 
guants, baixar d’aquest ring trampós i construir una for-
talesa nova. Inexpugnable, per descomptat.

38%  Tots dos.

36,1%  Halloween.

25,9%  La Castanyada

  L’OFRENA FLORAL A MIQUEL BIADA EN COMMEMORACIÓ DE L’ARRIBADA DEL 
FERROCARRIL VA CANVIAR D’UBICACIÓ AQUEST 2014, FENT-SE AL PANTEÓ DE 
BIADA AL CEMENTIRI.

CASTIGAT  Desafortunat succés el 
del passat dia 1 al matí, que acaba 
amb la vida d’un jove mataroní per 
causes encara per aclarir. 

APLAUDIT  El mateix any que ha fet el 
cartell de Les Santes mostra una gran 
sensibilitat amb el cartell de la Diada 
castellera Mariona Galindo Lora. 

D. FERRER

tot davant 1648.indd   1 05/11/14   12:01
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Els millors Capgrossos de la història

Els Capgrossos de Mataró van es-
criure dissabte a Vilafranca la millor 
pàgina de la seva pròpia història. Ho 
van fer a consciència, en el marc de 
la Plaça Més Castellera, allà on se 
senten tocats per un encanteri es-
pecial. Una plaça talismà com cap 
altra. A Vilafranca van fer-hi el 3 de 
9 aquell 2006 fatídic o el primer 4 
de 9 després de la Mariona el 2007. 
A Tots Sants van descarregar aque-
lla torre de 9 de postal el 2010. 
Quelcom diferent hi ha passat en-
guany. Dissabte els Capgrossos no 
van estar perfectes ni van viure cap 
somni. Senzillament es van regalar, 
a ells mateixos i al món casteller, la 
seva versió òptima. Aquella que és 
infal·lible i emocionalment superior. 
Els millors Capgrossos de la història.

La torre de 9 descarregada en 

tercera ronda és, en si mateixa, un 
exercici d’afirmació de la pròpia 
colla blava. No va ser la torre per-
fecta –massa perfecta– de fa quatre 
anys, sinó que va tenir un gust de 
gesta real, d’aquest món, que la fa 
més deliciosa. Es va erigir ben fo-
namentada per una pinya amb gran 
col·laboració de les altres colles a 
plaça. I va anar amunt amb la con-
vicció per gasolina i la mentalitat per 
mecanisme. El desenvolupament de 
tot el castell no té res de conte de fa-
des. Una dos s’entrebanca a l’entrar, 
per uns moments el dos sembla girar 
i amb tot a dalt hi ha dues rebrinca-
des que allarguen en excés la mida 
a quarts. I quines manilles! Van 
salvar l’insalvable quan a quarts la 
torre semblava que s’esvaïa. Però 
precisament per això, per no ser 

CASTELLS
CRÒNICA

TEXT: CUGAT COMAS

és notíciaés www.totmataro.cat

FOTOS: CAPGROSSOS

perfecta, el resultat de l’èxit abso-
lut, la descarregada, adquireix tots 
els matisos de la felicitat castelle-
ra. Ben treballada, ben suada, ben 
celebrada. Uns Capgrossos gegants 
però humans. Una colla sublim però 
amb els peus a terra.

Molta emoció
L’emoció es va desbordar quan les 
dues germanes que fan de sisenes 
van tocar de peus a manilles. La 
torre estava descarregada. Altra 
vegada. Les imatges repetides del 
2010 però amb una colla essen-
cialment diferent. De fa quatre anys 
queda una quarta part de la gent. 
La major part de la colla sabia de 
la torre que era un castell compli-
cat d’assajar i es mirava el pòster 
d’aquella primera amb la incertesa 

La colla descarrega la seva segona torre de 9 a Vilafranca del Penedès
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de si es repetiria.
Els castellers de Mataró són caga-

dubtes i ho han estat sempre. Per 
això tot va explotar llavors, amb la 
descarregada. Els Capgrossos reals 
podien fer el mateix que va fer aque-
lla colla de somni. Realitat i desig 
es fusionaven en una abraçada molt 
emotiva. Passat i present. Records, 
homenatges, petons i abraçades. 
Un grapat de segons intensíssims, 
un cap de colla plorant a la tele-
visió i la sensació d’haver sortit, 
no ja de la cova, sinó també de la 
mateixa llegenda. Els Capgrossos i 
la torre ja no són el conte de fades. 
Són la notícia d’obertura d’uns fets 
eminentment reals. Aquesta és la 
victòria dels de blau.

4 perillós, 3 definitiu
Abans de la torre de 9, com pertoca 
a l’exercici prudent que els és propi, 
la colla havia atacat primer el 4 de 
9 i després el 3. El 4 va pujar prou 
sòlid però desmanegat de formes, i 
amb tot a dalt les mides van tornar-
se abruptes com de cop, volent el 
4 mostrar-se lleig i desagraït amb 
una de les colles que més el cuida. 
Un 4 perillós en algun moment però 
que, descarregat, passava torn al 3. 
El 3 de 9. La nena que no es deixa 
estimar. La que rep totes les cures i 
que de cop va petonejar la colla de 
valent. Va ser un 3 exemplar, ben 
bastit i molt concentrat. El permís 
per trucar a la porta superior des de 
la consciència del deure complert. 
Hauria de ser el 3 definitiu pels 
Capgrossos.

La cirereta
Encara quedava marge després 

del 4, el 3 i el 2. El compte enre-
re ja convidava a afegir-hi el pilar 
i aquest va ser de 7 folrat. No era 
fàcil gestionar emotivament l’èxit 
de gamma extra recent, però la co-
lla va concentrar-se en un espadat 
coherent amb la feina feta a assaig, 
sòlid de baix a dalt, conscient. El 
pilar va ser purament capgròs. Una 
alineació esvelta i per tant fràgil i 
un joc de posicions de tots els com-
ponents precís i fi. Un bon folre i la 
celebració, en descarregar-se, que el 
registre del dia esdevenia el millor 
de sempre. La camisa blava, l’escut 
i la seva estrella mereixen un nou 
acte de fe i castellística demostra-
tiva. Una pàgina de molta qualitat. 
Quatre hores intensíssimes. Un re-
cord inesborrable.

3 de 10 i 4 de 9 dels Verds
L’actuació de Tots Sants va servir per 
a una altra demostració que els Cas-
tellers de Vilafranca són una colla en 
un estadi superior a les altres. Són 
una colla que l’any passat va feste-

jar amb la perfecció fins a vestir-la 
del seu mateix color i per això ara 
l’excel·lència els sembla poc. I són 
capaços de no estar contents amb 
una demostració, una altra, estel·lar 
com la de dissabte, carregant el 3 
de 10 per tercer cop aquest any i 
afegint-hi un 5 de 9 bregat i un 4 
de 9 sense folre de molt mèrit. Els 
Verds segueixen sent una llegenda.

Menys sort van tenir els Xiquets 
de Tarragona, colla que aquest any 
ha fet molts salts qualitatius en pocs 
mesos i que no va tenir ni fortuna 
ni justícia. Els ratllats van fer dues 
temptatives poc convincents a un 5 
de 9 que se’ls ha entravessat i van 
veure’s obligats a ajornar l’assalt al 
pilar de 8. Una llàstima. Van signar 
4 de 9, 4 de 8 amb el pilar carregat 
i pilar de 7. Una autèntica llàstima. 
Per la seva banda, els Castellers 
de Sants van haver de renunciar a 
la torre de 9 per indisposició de la 
canalla però van ensenyar la seva 
gran qualitat adquirida amb Tripleta 
Màgica i el pilar de 7.  

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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Cinc col·legis electorals i centenars de voluntaris 
preparats per a la votació del 9N

Milers de mataronins estan cridats 
aquest diumenge a participar  en la 
votació per saber quin volen que si-
gui el futur econòmic de Catalunya. 
Diumenge és 9 de novembre, la data 
més interioritzada, repetida i espe-
rada en molt de temps i res sembla 

9N
NOTÍCIA

TEXT: REDACCIÓ 

ciutatciutat www.totmataro.cat

FOTOS: PACTE MATARONÍ PEL DRET A DECIDIR I LLUÍS RUGAMA

que pugui aturar la voluntat de bona 
part de catalans de tornar-se a ex-
pressar sobre com volen que sigui 
el país en un futur. A principis de 
setmana regnava una mena de cal-
ma tensa que només la impugnació 
del Procés Participatiu, decretada 

La impugnació del procés 
participatiu dimarts no frenava 
ni la convocatòria ni les ganes 
de votar diumenge sobre el 
futur de Catalunya
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dimarts pel Tribunal Constitucional, 
va esberlar. El nou entrebanc judi-
cial, de seguida respost pel govern 
de la Generalitat, entitats a favor del 
Dret a Decidir i partits partidaris de 
la Consulta, afegia un altre episodi 
a la llarga història que va arrencar 
amb l’històric acord per una data i 
dues preguntes que tot apunta que 
es respectaran. Si més no d’alguna 
de les maneres.

Cinc instituts
Mataró disposarà de cinc col·legis 
electorals, amb meses integrades 
per voluntaris. Són els cinc instituts 
de la Generalitat i que el Pacte Ma-
taroní pel Dret a Decidir va difondre 
el mapa per aclarir on pot cadascú 
efectuar el seu vot en aquest pro-
cés. Les entitats pro-Consulta van 
fer públic dimarts un comunicat en 
el qual demanaven una participació 
massiva diumenge: “Davant de la 
convocatòria del procés participatiu 
obert per la Generalitat de Catalun-
ya, les entitats promotores del Pacte 
Mataroní pel Dret a Decidir fan una 
crida a la ciutadania de Mataró per 
participar massivament en el procés 
participatiu del pròxim 9 de novem-
bre”, asseguraven.

Diumenge és el dia i, de nou del 
matí a vuit del vespre, el quan es 
podrà exercir el dret a vot. Volunta-
ris del Procés Participatiu recorden 
que és probable que es registrin 

 l’ajuntament vol que es retirin els llaços grocs
 L’Ajuntament de Mataró ha obert diversos expedients arran de l’aparició 
de “cartells, pancartes i llaços” penjats en el mobiliari urbà relacionats 
amb la campanya Ara és l’Hora. Segons ha explicat la regidora de Via 
Pública, Núria Calpe, no s’havia demanat cap permís per penjar aquests 
elements i s’ha requerit als responsables “que els retirin o legalitzin 
la situació”. El PP de Mataró va denunciar aquesta situació dilluns, 
però el govern municipal afirma que ja fa dies que s’ha actuat d’ofici. 
L’incompliment de les ordenances municipals podria suposar, en aquest 
cas, multes de 400 euros.  

sobretot es mantingui la calma en 
cas de qualsevol alteració de l’ordre 
públic. Igualment, recomanen por-
tar la butlleta de votació impresa i 
emplenada de casa per alleugerir el 
procés a la mesa.  

cues als instituts habilitats com a 
meses electorals, perquè el pro-
cés és més llarg i complex que els 
d’unes eleccions convencionals. És 
per això que recomanen anar amb 
temps a exercir el dret a vot, i que 
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Anys abans de la guerra civil es-
panyola, Mataró comptava amb un 
teixit industrial i de serveis prou 
destacat. Un exemple n’és la taver-
na que hi havia a la cantonada de 
la Muralla dels Genovesos amb el 
Carrer Bonaire. Maria Rosa Albí ce-
deix aquesta fotografi a, que data de 
la dècada dels anys 20, i en la que 
hi apareixen la seva mare i la seva 
tieta. Albí explica que “la germana 
de la meva mare vivia sola a Llavane-
res i va instal·lar-se amb nosaltres a 
Mataró fi ns que es va casar”.  “Totes 
dues i el meu pare van tirar endavant 

la taverna, que també era fonda”.

Els visitants de la fonda hi troba-
ven no només un lloc on fer un bon 
àpat, sinó també on dormir. “Tant 
la Muralla com el carrer de la Coma 
encara eren de sorra i hi circulaven 
carros amb cavalls”, assegura Albí, 
que remarca que “aparcaven els car-
ros a la muralla, on els subjectaven 
amb unes anelles”. La vida era difí-
cil, però tot i així, la família se’n va 
sortir prou bé. “Per aquells temps, 
les dues dones de la fotografi a van 
molt ben vestides”, ressalta. 

foto antigafoto
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MATARÓ
Rocafonda

Rocafonda

Rocafonda

El barri de Rocafonda és potser, de 
tots els de Mataró, el que està més 
estereotipat. Es tracta d’un barri po-
pular i obrer que històricament ha 
hagut de lluitar per la seva pròpia 
dignitat i ha hagut de fer pinya entre 
gent desvalguda per tirar endavant. 
Per exemple, si un es fi xa en el que 
ha passat el darrer any, es pensa 
en Rocafonda com epicentre de les 
lluites per una sanitat pública, amb 
l’ocupació del CAP, o per les múlti-
ples iniciatives integradores de gent 
de diverses procedències. Canvien 
els temps però la lluita continua.

Conegut per la seva població diversa, 
el barri no ha tingut mai les coses 
fàcils però sempre ha tirat endavant, 
com fa, per exemple, ara, després 

d’uns mesos difícils l’any 2013 que 
sembla que, a poc a poc, els proble-
mes són més a prop de resoldre’s. 

L’activisme veïnal no és nou, però. 
Precisament aquests dies Rocafon-
da celebra l’aniversari del moviment 
que va salvar Can Noé. El pròxim 
dijous, 13 de novembre, es com-
memoraran 35 anys, que a partir 
d’una lluita veïnal es va aconseguir 
que els terrenys, que estaven en 
mans privades, passessin a ser equi-
paments municipals i per al barri. 
L’acte, començarà a la sala d’actes 
del Centre Cívic Rocafonda (Can 
Noè) a les 19:15h. Posteriorment 
s’anirà a l’Escola Bressol del barri 
per inaugurar l’exposició fotogràfi ca 
que hi quedarà de forma permanent. 

Un barri obrer, 
hereu de totes les seves lluites

barri a barri
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C/ Energia, 9, Mataró
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“Érem el barri modèlic de Mataró”

Vostè ha estat testimoni de l’evolució 
històrica del barri. Com l’ha viscut?
Com a conseqüència de l’important 
devessall immigratori, procedent 
d’altres regions, que es va produir 
durant els anys 60 del passat segle, 
i per cobrir les necessitats immobi-
liàries d’aquesta circumstància, es 
va construir un nou barri, que per 
la seva ubicació es va denominar 
Rocafonda. Era un barri amb un pro-
jecte i una planifi cació urbanística 
que millorava, considerablement, 
els sistemes constructius que fi ns 
llavors s’estaven usant. Es van pla-
nifi car carrers amples, (en general), 
de traçats rectes, amb voreres ade-
quades i sense obstacles. També es 
van construir habitatges amplis, atès 

que una gran part de les famílies que 
procedien d’altres zones d’Espanya 
solien venir amb nombres impor-
tants de fi lls. En alguns casos més 
de 10. Es pot dir sense por a l’error 
que Rocafonda era el barri modèlic 
de Mataró.

Ja no ho és, doncs?
Avui apreciem que es van cometre 
dos greus errors en la construcció 
del barri, que han tingut una gran 
incidència en els canvis demogràfi cs 
experimentats en els últims temps: 
la falta d’aparcament en els baixos 
dels edifi cis i, sobretot i més impor-
tant, la falta d’ascensors.

Quins records té dels inicis del barri?
Recordo com el c/Picasso, que es 
deia del Tinent Coronel Álvarez Bu-
hilla, estava sense asfaltar i amb 
els pals de la xarxa elèctrica d’alta 
tensió en el centre de la mateixa.

BARRI A BARRI
ROCAFONDA REDACCIÓ

Entrevista a Mateo Lobato, 
veí del barri, que recorda els 
darrers 50 anys

El record de l’evolució dels darrers 
50 anys és el d’un barri combatiu?
Sí, molt. Recordo també les mani-
festacions de les galledes davant 
de l’Ajuntament, en demanda de 

65.000
Viviendas NUEVAS

desde

C. Carretera de Mata nº 72
93 796  34 02 / 678 726 217
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Recordo noms de persones que per 
la seva dedicació i iniciativa podrien 
considerar-se històrics, encara que 
en ocasions no compartíem crite-
ris o mètodes són importants pel 
barri. Recordo els germans Man-
té, Salvador Milà, creadors de les 
primeres associacions del barri, el 
senyor Torres, amb les majorettes i 
l’organització de les festes populars, 
entre d’altres.

Comercialment també ha canviat 
molt el barri els darrers 50 anys? 
Sí. També recordo els primers co-
merços, per exemple, comestibles 
Rodríguez, carnisseria germans 
García, Paco Cañadas “el pollero”, 
confeccions Mayte, Sant Remo, 
mobles Rocafunda, etc. etc. etc., 
tots ells i molts altres que ometo 
per raons òbvies, constitueixen la 
història d’aquests 50 anys del barri 
de Rocafonda.

I a partir d’ara?
En el futur seran altres persones i 
altres circumstàncies les encarre-
gades d’escriure la història dels 
pròxims 50 anys.

subministrament d’aigua, ja que ens 
proveïa una empresa privada i amb 
massa freqüència ens quedàvem 
sense el preuat líquid. Recordo les 
lluites i reivindicacions per conser-

var Can Noè per a serveis socials 
del barri.

I també deuen haver estat impor-
tants les persones?
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Llibre Viu: cultura i solidaritat són protagonistes

 

L’entitat cultural Llibre Viu es troba 
al carrer poeta Punsola i nodreix al 
barri d’una cultura envejable. En els 
seus inicis, l’associació va ser un 
centre d’intercanvi de llibres. Va ser 
una idea innovadora en el panorama 
mataroní, però amb el temps s’ha 
anat consolidant i ha realitzat al-
tres projectes interessants. La dada 

més important és que creuen en la 
difusió d’una cultura solidària, és a 
dir, fer arribar la cultura a tots els 
públics sene ànim de lucre.

Gràcies a les col·laboracions de 
socis i d’altres entitats, Llibre Viu 
envia caixes de llibres a diferents 
parts del món, com ara Paraguai o 
Mèxic. A més, té nexes d’unió amb 
les diverses biblioteques del Mares-
me, a qui envia llibres relacionats 

barri a barri
rocafonda BOrJa reVerT

És una de les entitats més 
importants i estimada del 
barri

amb el poble en qüestió. Per aca-
bar d’arrodonir la seva feina, també 
reserva llibres emblemàtics per a la 
Biblioteca Nacional de Catalunya 
o per a la Biblioteca Pavelló de la 
República.

Tens un negoci a
L’HAVANA-PALAU?

Més informació a:
T. 937 961 642

 info@totmataro.cat

ANUNCIA’T!
La propera setmana

fem el teu
Especial Mataró Barri a Barri  

barri abarri Rocafonda
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Molestos per la plaga de mosques

Les mosques porten de corcoll, des 
de fa més d’una setmana, bona 
part del barri de Rocafonda. Una 
molesta plaga de milers d’insectes 
provinents de la zona de la Riera 
de Sant Simó i les Cinc Sènies s’ha 
establert a la zona del barri que 
hi llinda, provocant malestar en 

molts habitatges i també al Centre 
d’Atenció Primària del barri. 

Les queixes puntuals han do-
nat pas a una petició formal de 
l’Associació de Veïns del barri a 
l’Ajuntament perquè mogui fitxa. 
Volen saber el motiu de la plaga, 
que aquesta es resolgui el més 
aviat possible i que es demanin 
responsabilitats pertinents a les 
persones causants de la plaga.

barri a barri
rocafonda redacció

L’AV demana a l’Ajuntament 
que mogui fitxa per resoldre-
la i aclarir-ne les causes 

L’AV parla de “situació deplorable 
en la que es troba el CAP i molts 
habitatges i comerços del barri”. Ex-
pliquen que les administratives del 
CAP han de tenir un matamosques 
que activen contínuament i que 
“els metges han de canviar de con-
sultori degut a les mosques, és un 
fàstic veure i patir aquests insectes 
en un espai que ha de ser el màxim 
d’higiènic i net”, asseguren.

La major presència de mosques 
els darreres dies s’ha fet notòria 
a pràcticament tota la ciutat però 
és especialment greu a la part de 
Rocafonda que llinda amb la Rie-
ra de Sant Simó i les Cinc Sènies. 
L’Associació de Veïns considera 
que per part de l’Ajuntament “no 
hi ha hagut cap bona gestió del 
problema”.

Possible causa
La carta dels veïns a l’Ajuntament 
demana que s’aclareixin les causes 
d’aquesta autèntica invasió de mos-
ques. En aquest sentit apunten a la 
possiblitat que a les Cinc Sènies hi 
hagi hagut “alguna persona que no 
ha complert amb els requisits d’un 
adobament ecològic i respectuós 
amb el medi ambient”. Aquest fet 
explicaria la plaga “tan nociva per a 
la nostra higiene i la nostra salut”, 
acaben els veïns en la seva carta.

www.totmataro.cat
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Mor atropellat pel tren un jove 
mataroní de 21 anys 

Els Mossos d’Esquadra van detenir 
dues persones que podrien estar 
relacionades amb la mort d’un noi 
de 21 anys que va ser atropellat 
per un tren dissabte passat al matí 
a l’estació de Mataró. L’incident, 
que va provocar retards al servei de 
la línia 1 de Rodalies durant bona 
part del matí en inhabilitar una de 
les vies a la capital del Maresme, 
es va produir a primera hora, cap a 
les set del matí. L’autoritat judicial 
va aixecar el cadàver el mateix dis-

sabte al matí.
Els Mossos van rebre l’avís de 

l’accident mortal cap a les set del 
matí i van obrir una investigació dels 
fets per recrear els últims minuts 
de la vida del jove. Gràcies a les cà-
meres de seguretat de l’estació, la 
policia catalana va comprovar que el 
jove s’havia barallat prèviament amb 
un grup de persones que ja no eren 
al lloc quan les patrulles van arribar. 

Arran d’això, van detenir dues 
persones que podrien estar relacio-
nades amb el cas. La investigació 
continuava oberta al tancament 
d’aquesta edició i fonts properes 
al cas no descartaven més deten-
cions.  

SUCCESSOS
NOTÍCIA REDACCIÓ

Premi Civisme a la revista Valors 

El Departament de Benestar i Famí-
lia de la Generalitat de Catalunya va 
lliurar, dilluns, els premis Civisme 
en un acte al Palau Centelles de 
la capital catalana. Entre els guar-
donats hi ha la revista Valors, que 

va rebre el guardó en la categoria 
de mitjans de comunicació i en 
l’apartat de premsa. Els codirectors 
de la revista Maria Coll i Joan Sali-
crú, van recollir el guardó de mans 
de la consellera Neus Munté i el 

SOCIETAT
NOTÍCIA REDACCIÓ

ciutatciutat

ARXIU

www.totmataro.cat/ciutat

NÚM. 1648
DEL 7 AL 13 DE NOVEMBRE DE 2014

Agents dels Mossos d’Esquadra de 
la Unitat d’investigació de la co-
missaria de Mataró han resolt dos 
casos de robatoris amb violència i 
intimidació en establiments comer-
cials de Mataró. 

El detingut és un home de 23 
anys d’edat, nacionalitat espanyola i 
veí de Sant Sebastià, que es trobava 
ingressat en un centre de desintoxi-
cació de la mateixa comarca del 
Maresme. 

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 Mossos detenen dues 
persones relacionades amb 
una baralla prèvia al succés      

director general d’Acció Cívica Ra-
mon Terrassa

Els Premis de Civisme del Depar-
tament de Benestar Social i Família 
tenen l’objectiu comú de promoure 
el civisme i pretenen potenciar to-
tes aquelles actituds que tenen a 
veure amb el respecte, la toleràn-
cia, l’educació, la sensibilització, el 
patriotisme, la cultura, la urbanitat, 
la cortesia, el progrés, l’amabilitat, 
la ciutadania i tots els valors que 
estimulen i afavoreixen una bona 
convivència. 

Cadascun d’aquests Premis esti-
mula i premia accions i treballs, fets 
des d’àmbits professionals i franges 
d’edat ben diferents, que tractin els 
valors cívics o que en proposin re-
fl exions i actuacions. 

Tot ciutat varis.indd   1 04/11/14   18:53



 el Tot 1648.indd   1 05/11/14   16:32



Dates: 
Dissabte 8 de 
novembre

Hora: 
22,30h

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

Preu: 
Anticipada: 15 euros 
Taquilla: 18 euros

KiKo Veneno i RefRee,
Rock, flamenc i psicodèlia

Kiko Veneno i Raül Fernández Re-
free uneixen forces de nou i ho fan 
en exclusiva per al cicle Curtcir-
cuit’14, que arriba aquest dissabte 
al Clap. La química entre els dos 
és evident i ambdós reinterpretaran 
íntegrament el disc “Sensación tér-
mica” (2013), el treball en què van 
treballar plegats per primera vega-
da i en el qual Refree va exercir de 
productor i arranjador portant a un 
terreny més rocker i psicodèlic el 
particular món de Veneno. El se-
villà d’origen català i el barceloní 
també tocaran clàssics de Veneno 

ACTES

guia culturalguia cultural

música

La cobla de ministrers
Concert amb els Ministrers del Sabre. 
Conferència a les 20h. Inici de la 
XXXII Setmana de Música Antiga. 
Dissabte 8 novembre l 21h l Capella 
dels Dolors. Basílica de Santa Maria 
(Mataró) l Preu: 3e.

elissa, Gran Reyna
Concert a càrrec de Mireia Latorre 
(soprano), Peter Krivda (viola de gam-
ba i violoncel barroc) i Núria Jaouen 
(clavicèmbal). XXXII Setmana de 
Música Antiga. 
Diumenge 9 novembre l 18h l Capella 
dels Dolors. Basílica de Santa Maria 
(Mataró) l Preu: 9e.

6a edició ‘músics de casa’
Concert solidari de Càritas. Amb Genís 
Mayola i Àngel Ribas, Baldo’s Band, 
Beatway, George Sarraute, Primavera 
per la Pau. 
Divendres 14 novembre l 21h l 
Foment Mataroní (C. Nou, 11. Mataró) 
l Entrada lliure amb aportacions 
voluntàries

TeaTRe i Dansa

Romeo busca 2.0
El Canta-Actor Rai Borrell amb el 
seu espectacle on barreja comèdia i 
música a parts iguals.  
Divendres 7 novembre l 22h l Ca-
feteria Alarona (Pl. Santa Maria, 6. 
Mataró) l Entrada gratuïta

Xi mostra de Teatre amateur: 
“Revisió anual”
De Montserrat Cornet. Teatre amateur 
a càrrec del grup de teatre mataroní 
Smandies. 
Diumenge 9 novembre l 18:30h l Fo-
ment Mataroní (La Riera, 169. Mataró) 
l Preu: 7e. Socis i jubilats: 5e.

infanTiL

club superagents lectors
“Qui estima els vells?”, de Ricardo 
Alcántara. Tertúlia literària dirigida a 
nois i noies de 9 a 12 anys. A càrrec 
d’Eva Delgado i Mercè García.
Divendres 7 novembre l 18h l Biblio-
teca Pompeu Fabra (Pl. Occitània, s/n. 
Mataró)

www.totmataro.cat/agenda

així com recuperaran peces que re-
memoren la connexió musical que 
hi va haver durant els anys 70 entre 
Sevilla i Barcelona. 

Tant Kiko Veneno com Refree són 
dos animals de la música, que la 
viuen i s’hi llencen. Segur que pel 
concert mataroní també tenen pre-
parada alguna sorpresa. El recital és 
una immillorable  ocasió per desco-
brir la part més psicodèlica i inèdita 
de l’autor de “Volando voy” però de 
la mateixa manera servirà per revi-
sar la fusió entre el rock i el flamenc 
amb mentalitat contemporània.

‘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: 
9e. 

www.totmataro.cat/agenda
méS INFOrmACIó

https://www.youtube.com/watch?v=dSt7YWDVwmY
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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)

3r Laboratori de lectura
Espai per experimentar les relacions 
entre paraules i imatges. “La caputxeta 
assassina”, a càrrec de Gemma Artigas 
i Bego Chezz. 
Dissabte 8 novembre l 12h l Biblioteca 
Pública Antoni Comas (Mataró) 

‘el solista’
Cicle “Sortim en família”. Espectacle 
de la companyia Rocamora. 
Diumenge 9 novembre l 12h l Casal 
Nova Aliança (C. Bonaire, 25. Mataró) l 
Preu: 7e. Organitza: Binixiflat Titelles.

“els enigmes de la Venus”
Per a nens i nenes a partir de 5 anys. 
Diumenge 9 novembre l 12h l Can 
Serra. Museu de Mataró (El Carreró, 
17. Mataró)

“La veritable història dels 
tres porquets”
Teatre infantil amb la Cia. Xip Xap. 
Diumenge 9 novembre l 18h l El Casal 
de Llavaneres (Avda. Catalunya, 56. 
Sant Andreu de Llavaneres)

Hora del conte
“El pollet plomat”, conte popular por-
tuguès, a càrrec de Dídac Rocher.
Dimarts 11 novembre l 18h l Bibliote-
ca Pompeu Fabra (Mataró)

Hora del conte
“Els gegants de Barcelona van de festa 
a Mataró”, a càrrec de Cecília Vallès.

Dimecres 12 novembre l 18h l Biblio-
teca Pública Antoni Comas (C. Prat de 
la Riba, 110. Mataró) 

els dijous a la Biblio
Narració i taller de manualitats infan-
tils: “La cosina Clara”, de Holly Hobbie.
Dijous 13 novembre l 17:30h l Bibli-
oteca Popular Fundació Iluro (C. d’en 
Palau, 18. Mataró)

Buc de contes
Narració del conte “Llana a dojo”.
Dijous 13 novembre l 17:30h l Buc de 
Llibres (Muralla del Tigre 31. Mataró) l 
Entrada lliure

Tallers a la bibio: “circuit 
científic”
Per a nens i nenes de 7 a 10 anys.
Divendres 14 novembre l 18h l 
Biblioteca Antoni Comas (Mataró).

espai patrocinat per

CONCErT

Concert acústic de pop rock del grup 
mataroní Jarps, promocionant el seu 
primer disc, “Pay and Pity”. Banda 
formada per Georges Agustí i Roger 
Palomer, dos joves músics i compositors 
de Mataró. Dins del Howl Out Festival.

“Jarps”

Dissabte 8 novembre l 22h l Llibreria 
Dòria (C. d’en Pujol, 9. Mataró) l 
Entrada gratuïta 

Tallers de circ per a infants i famílies 
organitzat per Cronopis. Set espais de 
circ de Catalunya (Barcelona, Grano-
llers, Mataró, Sabadell, Sant Celoni i 
Vilanova i la Geltrú) ofereixen tallers 
de circ aquest cap de setmana. 

TALLEr DE CIrC

Circ en Família

Dissabte 8 novembre l D’11 a 13h l 
Can Fugarolas (C/ Tolón 18, Mataró) 
l Preu: 3,5e (no cal reserva).



.. XeRRaDes i LLiBRes

Un cafè amb... Rafael Romero
Joan Poch conversarà amb Rafael 
Romero, que inaugura al cap de mitja 
hora l’exposició “Nostàlgies” al Col·legi 
d’Aparelladors. 
Divendres 7 novembre l 19h l El Pú-
blic Cafè (c/ d’en Xammar, 6. Mataró)

‘Lyrics. Poemario a un 
amorinexistente’
Presentació del llibre de poemes a 
càrrec de la seva autora, Alba Tudela 
Cantallops.
Divendres 7 novembre l 19h l Les Es-
mandies (Rda. O’Donnell, 94. Mataró)

Districte BiB
Activitat literària dirigida a nois i noies 
de 9 a 12 anys. A càrrec de Gemma 
Artigas.
Dilluns 10 novembre l 18h l Biblioteca 
Antoni Comas (Mataró)

‘L’art de no complicar-se la 
vida’
Xerrada gratuïta a càrrec de l’equip 
d’atenció psicològica de la Fundació.
Dilluns 10 novembre l 19h l Fundació 
Hospital (C. Sant Pelegrí, 3. Mataró)

L’art medieval al maresme: 
l’art romànic
Dimarts 11 novembre l 19h l Òmnium 
Cultural (C. Argentona, 59. Mataró) l 
Preu: 8e. Socis: 5e. Curs: 20e.

Premi iluro
Proclamació del veredicte de la 56a 
convocatòria del PREMI ILURO de 
monografia històrica i presentació de 
les obres guardonades el 2013.
Dimarts 11 novembre l 19:30h l Sala 
d’Actes de la Fundació Iluro (C. Santa 
Teresa 61. Mataró)

aules sènior d’extensió 
universitària de mataró 
LITERATURA: “L’ofici d’escriure”. 
Conferència a càrrec de Care Santos 
(Escriptora. Premi Ramon Llull 2014).
Dimecres 12 novembre l 18h l Foment 
Mataroní (c/ Nou, 11. Mataró). 1r 
trimestre. Acte exclusiu per a socis.

‘fem un cafè de ciutat’
Projectes de cohesió i espais de tro-
bada de famílies a l’escola. Amb taula 
rodona i debat obert.
Dimecres 12 novembre l 18:30h l Can 
Palauet (C. d’en Palau, 32. Mataró)

Les aVV de mataró davant el 
repte de la convivència
A càrrec de Carme Giménez (histori-
adora), Ancor Mesa (sociòleg) i Pep 
Martí (titulat Ciències Socials).
Dimecres 12 novembre l 19h l Les Es-
mandies (Rda. O’Donnell, 94. Mataró)

els dijous del mem
“El gènere masculí, model obsolet”, 
xerrada a càrrec de Marina Subirats 
(Catedràtica emèrita de sociologia de 
la UAB. Va ser directora del Instituto 
de la Mujer i regidora d’Educació de 
l’Ajuntament de Barcelona).
Dijous 13 novembre l 19h l Ateneu 
Fundació Iluro (La Riera 92. Mataró)

‘els silencis dels pactes’
Presentació del llibre amb la presència 
de l’autor, Marc Moreno. 
Dijous 13 novembre l 19:30h l Biblio-
teca Antoni Comas (C. Prat de la Riba, 
110. Mataró). 

Tinc ansietat. Què puc fer 
per sentir-me millor?
Xerrada gratuïta a càrrec de l’equip 
d’atenció psicològica de la Fundació.
Dijous 13 novembre l 19h l Fundació 
Hospital (C. Sant Pelegrí, 3. Mataró)

“crema catalana”
Presentació del llibre de Rafa Burgos. 
Dijous 13 novembre l 19:30h Buc de 
Llibres (Muralla del Tigre 31. Mataró)

VaRis

“collits a casa”
Xerrada i demostració de cuina amb 
productes “Collits a Casa”. 
Dijous 13 novembre l 17:30h l Aula de 
Cuina del Mercat Municipal Plaça de 
Cuba (Pl. de Cuba, 47. Mataró)

RUTes i VisiTes

museu arxiu de santa maria 
Visita guiada a les seccions del Museu.
Dissabte 8 novembre l 18h l Museu 
Arxiu de Santa Maria (C. Beata Maria, 
3. Mataró)

fesTes i fiRes

fira de Brocanters
Associació Col·leccionisme Nou i Vell 
(Crisàlide).
Diumenge 2 novembre l 10h l La Riera 
(Arenys de Mar)

setmana cultural de 
cerdanyola
Del 14 al 23 novembre l Barri de 
Cerdanyola (Mataró)
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Cicle de conferències a càrrec de 
Joan Vives, músic i locutor-redactor de 
Catalunya Música. Primera sessió: La 
“Passió segons Sant Mateu” (1727) de 
Johann Sebastian Bach.

CICLE DE xErrADES

‘5 grans obres de la 
història de la música’

Dimarts 11 novembre l 18h l Col·legi 
d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics 
(Can Xammar, 2. Mataró) l Preu: 5e.

FESTA SOLIDàrIA

Després de l’actuació històrica de la 
setmana passada a Vilafranca, la Colla 
Castellera Capgrossos de Mataró actua 
a casa. Compartiran plaça amb els 
Castellers de Lleida i els Castellers de 
l’Alt Maresme.

Diada castellera Mariona 
Galindo Lora

Dissabte 8 novembre l 20h l Davant 
l’Ajuntament de Mataró 

 cLica i omple el formulari 

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


exposicionsexposicions

Arquitectura Viva
Obra de Liliya Trukhyna. 
Centre Cívic Pla D’en Boet (C. Juan 
Sebastián Elcano, 6. Mataró) l Inaugu-
ració: divendres 7 a les 19:30h. Fins 
al 28 de novembre.

Records i aquarel·les
Aquarel·les d’Anna Maria Doy Vergés.
Sala d’Exposicions del CC Calisay (Ri-
era del Pare Fita, 31. Arenys de Mar) l 
Inauguració: divendres 7 a les 20:30h. 
Fins al 30 de novembre.

‘Principis’
Pintures de Miguel Reyes.
Estudi Aurum (C. Montserrat 33. Mata-
ró). Inauguració: dissabte 8 a les 19h. 
Fins al 19 de desembre.

Imatgeria popular del 
ferrocarril de Mataró
Museu Arxiu Santa Maria (C. Beata Ma-
ria, 3. Mataró) l Inauguració: dijous 13 
a les 19:30h. Fins al 13 de desembre.

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

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

100 anys d’escola d’estiu 
a Catalunya
Ateneu Fundació Iluro. La Riera, 92. 
Mataró. Fins al 30 de novembre.

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

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

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

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

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

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

www.totmataro.cat/exposicions
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Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes 
Tècnics (Pl/ d’en Xammar, 2. Mataró) 
l Inauguració: divendres 7 de 
novembre a les 19:30h. Fins al 30 de 
novembre. 

EXPOSICIÓ

“Nostàlgies” 
Exposició d’obra inèdita de Rafael 
Romero, artista plàstic, doctor en Belles 
Arts i professor de la Universitat de 
Barcelona.

Exposicions 1648.indd   2 05/11/14   13:11



Associació de gent gran la 
Gatassa. Av. de La Gatassa, 25. 
Mataró. Telf: 93.757.87.30.
• 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 a les 17h: ac-
tuació de la coral del Casal Municipal 
del Tivoli de Vilafranca del Penedes. 
• Dimarts 25 novembre a les 17h: 
Actuació del grup de teatre “Encara hi 
som” de l’associació Gent Gran Jaume 
Terradas amb l’obra “Davant l’Empire”. 
• 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.

UGT sindicato jubilados y 
pensionistas del Maresme. 
pl. de les tereses, 17. Mataró. Telf: 
93.755.14.17.
NOVEMBRE: • Dia 9, visita a Agra-
munt i la Fàbrica de turrons (esmorzar 
i dinar). • Dies 22 i 23, cap de setma-
na 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 ma-
nualitats (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. 
• Festes del Casal Jaume Terradas (del 
8 al 21 de novembre). Dissabte 8: 17h 
al Teatre Monumental, Actuació “Cors 
alegres”. Diumenge 9: 11.30h, Balla-
da de sardanes, a càrrec de la Cobla 
Premià. 17h, Ball al Casal Aliança. 
Dimarts 11: 10.15h, Inici Campio-
nat social de Petanca. 17h, Recital 
poètic foto-musical a càrrec del grup 
‘Somni’. Dimecres 12: 16h, “Juguem 

gent grangent gran
www.totmataro.cat/gentgran
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tots especial”. Dijous 13: 10.15h, 
Final Campionat social de Petanca. 
12h, Lliurament de premis i aperitiu 
del Campionat social de Petanca. 
17h, Tarda d’Espontanis. Divendres 
14: 10h, Xocolatada amb melindros. 
17h, ball d’aniversari al casal, amb 
el trio Bona Nota. Dissabte 15: 18h 
al Foment Mataroní, obra “Helmut” a 
càrrec del grup de teatre “Encara hi 
som” del nostre Casal. Diumenge 16: 
17h al Casal l’Aliança, el grup Remor 
de mar, ofereix un viatge musical per 
la mediterrània. Divendres 21: 17h, 
Tarda d’espectacles amb el Grup de 
Playback i Coral La Gatassa.

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.  

Gent Gran 1648.indd   1 05/11/14   11:15
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córrer a fàrmacs ni cirurgia.

Per la seva acció sobre el sistema 
nerviós, la quiropràctica propor-
ciona un veritable esclat d’energia 
a l’organisme. Els ajustos propis 
d’aquesta disciplina per exemple 
han estat vinculats a l’enfortiment 
del sistema immunitari. 

També és important saber que 
avui dia, són pocs els atletes d’alt 
nivell que no recorren a la quiropràc-
tica per millorar el seu rendiment de 
manera natural.  

La missió de la Quiropràctica és 
detectar i corregir les subluxacio-
nes. En restituir a les vèrtebres la 
seva posició natural, s’eliminen les 
interferències i el sistema nerviós 
recupera el seu funcionament co-
rrecte. Per tant, els dolors i trastorns 
desapareixen i es restableix la salut.

A diferència de la medicina tra-
dicional, la quiropràctica no només 
tracta un símptoma, com per exem-
ple el dolor. Al contrari, localitza i 
tracta l’origen del problema, i això 
ho fa de manera natural, sense re-

Per què és necessària la quiropràctica?
ILURO QUIROPRÀCTIC
PUBLIRREPORTATGE

publicitatpublicitat www.totmataro.cat
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CENTRE ACREDITAT
PER LA GENERALITAT

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

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

Valorem cada cas individualment

...amb tots els
serveis assistencials
necessaris per al
seu benestar
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M. BARBERÀ 
 c/Gatassa, 10 / 93.798.29.15
E. BARREDA PALLARÈS 
 c/Alemanya, 6 / 93.757.34.21
EL TORRENT       
c/Torrent, 7 / 93.798.70.04
E. COLL 
Sant Josep, 30 /  93.796.50.58 (diss. tarda)
T. COLL (CREU BLANCA) 
Plaça Xica, 1-3 93.796.09.08
M.R. CORONA - C. SUBIRANA 
 Pg. R. Berenguer, 75 / 93 757.90.93
J. FARRÉ
 c/Esteve Albert, 43 / 93.757.84.91
M. FERRÉ 
 Rda. Pres. Macià, 61-63  93.741.16.66
B. FITÉ                
Riera, 57 93.790.10.30 (diss. alterns tot el dia)
C. YÁÑEZ    
Camí Ral, 110 / 93.790.43.69
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

JOSEP ARACIL I XARRIÉ
 PRESIDENT D’EUROSÈNIOR

L’Europa dels 
pobles

sèniors

  joarxa@gmail.com

Els actuals estats-nació es van conso-
lidar als principis del segle XIX i van 
aconseguir el seu màxim exponent 
en el XX. Les lluites econòmiques i 
territorials, sota els principis de la 
revolució francesa i la revolució in-
dustrial, van propiciar la seva creació, 
incorporant en el seu territori alguns 
dels seus pobles. Aquests estats, 
pretenien inculcar el patriotisme 
nacional als seus súbdits, per a ser 
utilitzats com l’exèrcit necessari 
per combatre el dels estats enemics 
fronterers. Aquesta defensa estatal del 
territori, difícil de fer-ho en territoris 
més petits, en aquests moments no té 
cap raó històrica de ser. La II Guerra 
Mundial s’ha convertit en la vacuna 
necessària per posar fi  a les guerres 
territorials en l’àmbit europeu.

Els nous plantejaments d’auto-
sufi ciència territorial, sustentats en 
les noves formes de comunicació 
global via Internet, les noves fonts 
energètiques basades en les energies 
renovables i el replantejament relatiu 
de la ciència basat en la física quànti-
ca, estan fent possible un retorn a la 
cultura mil·lenària dels diferents po-
bles d’Europa, constituïts com a eco 
sistemes culturals, en una nova orga-
nització territorial que faci possible 
recuperar l’Europa dels Pobles. El més 
difícil d’aquesta recuperació, demana 
trencar les barreres interposades pels 
estats-nació, per part de qualsevol 
dels diferents pobles europeus que 
avui dia pretenen aconseguir-ho. Una 
vegada travessada aquesta barrera, 
el seguiment dels altres pobles serà 
molt més ràpid i totalment imparable.
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Mataró posa en marxa l’ampliació del 
servei de policia de barri   

La Policia Local de Mataró recupera 
bona part dels agents de proximitat 
que tenia la ciutat el 2012, quan 
la Policia de Barri es va desdoblar 
per crear un ‘quart torn’ nocturn. 
L’Ajuntament ha pogut cobrir ara 
les vacants existents a la plantilla 
i els nous reforços es destinaran a 
reforçar l’horari diürn d’aquest ser-
vei, entre dos quarts de vuit del matí 
i les nou del vespre. La Policia de 
Barri passa a tenir deu agents per 
torn pels deu districtes policials en 
què es divideix la ciutat -fi ns ara hi 
havia només cinc districtes i tres 
subdistrictes. El ‘quart torn’ no es 
veurà afectat i també es manté com 
fi ns ara, amb catorze agents més que 
donen cobertura de set de la tarda a 
tres de la matinada.

SEGURETAT
NOTÍCIA REDACCIÓ -ACN

Es dobla la presència d’agents 
al carrer i hi haurà deu agents 
per torn  

Xavi Penela és el nou 
president local de 
Convergència a Mataró 

L’assemblea local de CDC a Mataró 
va donar dimecres, 29 d’octubre, 
el seu suport a la candidatura de 
Xavi Penela com a nou president 
de l’agrupació local de Convergèn-
cia. Penela agafa el relleu de Quim 
Fernàndez, que ha decidit renunciar 
a la presidència local del partit per 
centrar els seus esforços en la seva 
candidatura com a alcaldable de CiU 
per Mataró.

Suport a Fernàndez
Penela, per la seva banda, va agrair 
en el decurs de l’assemblea, el 
suport rebut i va expressar el seu 
compromís amb el partit i amb el 
país en “uns moments complexos 
a nivell social i polític”. “Per a mi 
és un orgull presidir convergència a 
Mataró i més encara en els moments 
transcendentals i històrics que 
vivim. És un orgull i una responsabi-
litat que em prenc molt seriosament. 
Treballaré amb i per a tots vosaltres, 
per enfortir encara més el nostre par-
tit”, va assegurar.  Penela encapçala 
un equip amb nous membres de 
l’executiu, un grup que va descriure 
com a “dinàmic, compromès i prou 
ampli en coneixements i experiència 
per a tirar endavant el partit amb ga-
ranties i donar incondicional suport 
al nostre candidat a l’alcaldia”. 

 

POLÍTICA
NOTÍCIA REDACCIÓ

Es marca com a objectiu 
donar suport al candidat a 
l’Alcaldia J oaquim Fernàndez     

ciutatciutat www.totmataro.cat/ciutat
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El model de Policia de Barri era 
un dels punts de desavinença en-
tre CiU, al govern, i el PSC que ha 
celebrat la recuperació de tots els 
efectes d’aquesta fi gura.

El desplegament de la Policia de 
Barri de Mataró s’apropa a nivells 
de 2012 a partir de dissabte 1 de 
novembre. La nova dotació d’agents 
permetrà completar la plantilla i om-
plir les 173 places de Policia Local 
que té la ciutat. L’ampliació del ser-
vei suposa també una redistribució 
de la ciutat en deu districtes. Aquest 
canvi es fa amb l’objectiu d’acotar 
molt més les zones de patrullatge, 
ja que actualment la Policia de Barri 
treballava amb la ciutat dividida en 
només cinc districtes, el que pro-
vocava que el pas dels agents per 
determinats llocs no fos tan cons-
tant. Amb la nova distribució es posa 
l’accent en els “nuclis d’atracció de 
confl ictivitat”. 

  Atenció a Cerdanyola i Rocafonda

El cap de la Policia Local, Mateo Sánchez, detalla que el barri de Cer-
danyola tindrà dos districtes i que hi haurà un districte exclusiu per 
al barri de Rocafonda i un altre per al barri del Palau. Són zones, diu 
Sánchez, amb un índex de confl ictes més alt que a la resta de la ciutat. 
En total, la unitat de la Policia de Barri tindrà una vintena d’agents que 
es distribuiran en torns de matí -de 7.30h. a 14.30h.- i tarda -de 14h. 
a 21h.- i patrullaran preferentment a peu. Per la seva banda els agents 
del ‘quart torn’ mantindran la seva tasca entre les set de la tarda i les 
tres de la matinada.  

CEDIDAACN

tot ciutat policia.indd   1 04/11/14   18:44



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

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

2014
LVI CONVOCATÒRIA

PRESENTACIÓ DE LES OBRES GUARDONADES EL 2013
LECTURA DEL VEREDICTE DEL JURAT DEL PREMI ILURO 2014

dimarts, 11 de novembre del 2014 a les 19.30 h
Sala d’Actes de la Fundació Iluro

carrer de Santa Teresa 61 - Mataró
www.premiluro.cat

 el Tot 1648.indd   3 04/11/14   19:46



Proposta d’ordenances fi scals amb 
congelació general de tributs   

Les ordenances fi scals, taxes i preus 
públics per l’any que ve a Mataró 
van superar el primer tràmit, dijous 
passat, al Ple Municipal. L’aprovació 
inicial de les ordenances va ser fàcil 
des del moment en què la majoria 
dels tributs municipals no experi-
menten cap variació respecte del 
2014, a excepció de l’Impost de 
Béns Immobles (IBI) i de la taxa de 
cementiris. Les tarifes de l’aigua 
també queden congelades respecte 
a aquest any. Només PxC i CUP van 
votar en contra de les ordenances 
mentre que PSC, PP i ICV-EUiA es 
van abstenir per facilitar el tràmit 
i esperar a valorar políticament les 
ordenances en el marc del paquet 
complet, amb el pressupost, a pre-
sentar en les properes setmanes.

 L’impacte de la modifi cació de 
les ordenances sobre el contribuent 

PLE MUNICIPAL
NOTÍCIA REDACCIÓ

És el darrer any que 
l’Ajuntament pot aplicar el 
topall perquè no pugi l’IBI   

Un nou dipòsit d’aigua 
per abastir els Bombers 
en cas d’incendi 

El Servei d’Espais Públics de 
l’Ajuntament ha començat la cons-
trucció d’un dipòsit d’aigua que 
servirà per abastir els mitjans aeris 
dels Bombers en cas de necessitat 
davant possibles incendis forestals 
que tinguin lloc en el municipi. 
L’existència d’aquest tipus de di-
pòsits facilita molt la tasca dels 
equips d’extinció d’incendis, ja que 
són equipaments específi cs per a 
aquest propòsit.

Sobre el CAAD
El dipòsit està situat en un re-
cinte tancat amb accés des del 
carrer de Galícia, just per sobre 
de les instal·lacions del Centre 
d’Acollida d’Animals Domèstics. La 
instal·lació, que forma part del Pla 
de prevenció d’incendis, està situa-
da en terrenys qualifi cats ara com a 
sòl no urbanitzable, però s’ha consi-
derat adient la seva realització donat 
l’evident interès públic.

 Es tracta d’un dipòsit de planxa 
d’acer galvanitzat plastifi cat en co-
lor verd, de 10,25 m de diàmetre i 
amb una capacitat de 162 m³. La 
instal·lació és desmuntable de ma-
nera que es podrà traslladar a una 
altra ubicació quan sigui necessari. 
El dipòsit s’abastirà amb la xarxa 
d’aigua potable del mateix carrer. 

 

SOCIETAT
NOTÍCIA REDACCIÓ

L’Ajuntament el construeix 
just sobre el Centre d’Acollida 
d’Animals Domèstics     

ciutatciutat www.totmataro.cat/ciutat
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mitjà de cara a l’any que ve pot 
representar un increment d’uns 
14,86 euros i de 13,19 euros en 
el cas que el contribuent sigui una 
empresa amb xifra de negocis su-
perior a 1 milió d’euros. Els rebuts 
de l’IBI s’incrementen com a màxim 
un 3,855 per cent, tal com estava 
previst, ja que per tercer any con-
secutiu s’ha establert aquest topall 
per pal·liar els efectes de la revisió 
cadastral. 

El 2016 pujarà l’IBI
Es dóna la circumstància que aquest 
és el darrer any que la normativa 
permet aplicar aquest topall pel 
que el proper govern municipal 
haurà de dur a aprovació, a fi nals 
de 2015, una pujada d’ordenances 
obligada. La taxa de cementiris 
s’incrementarà d’acord amb l’IPC 
més 2 punts, en compliment del 
plec de clàusules del contracte amb 
l’empresa que és la concessionària 
d’aquest servei. 

  Noves taxes i preus públics

Entre les novetats hi ha l’establiment de noves taxes en l’establiment 
de llicències ambientals, autoritzacions ambientals i comunicacions 
prèvies per telefonia mòbil i també s’aplicarà un nou escalat per a les 
ocupacions ocasionals de la via pública que té en compte els m2 em-
prats.  Quant als preus públics, els de la brossa comercial es mantenen, 
però s’introdueix com a novetat una reducció del 50 per cent de la tarifa 
vigent per a tot aquell comerç que tingui un horari d’obertura de tres o 
menys dies a la setmana.  

ALUART CEDIDA
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LA SISENA GENERACIÓ
DEL LÀSER AMARIS  

VISIÓ 6.0 

DR. EMILIO JUÁREZ
DIRECTOR MÈDIC DE

L’INSTITUT OFTALMOLÒGIC
TRES TORRES

POTS CONSULTAR-NOS EN:

SKYPE: DOCTOR. EMILIO. JUAREZ
FACEBOOK: INSTITUT OFTALMOLOGIO TRESTORRES
TWITTER: @IOTT

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

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

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

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

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

http://www.iott.net

T. 901 30 40 40

SENSE COMPLICACIONS, 
RÀPIDA I EFECTIVA: 
LA CIRURGIA REFRACTIVA 
ASSOLEIX L'EXCEL · LÈNCIA 
AMB EL LÀSER AMARIS

“ L'aposta d’ IOTT per la millor
tecnologia làser del mercat és

clara. Pensem que oferir-la, forma part
de la nostra obligació professional

envers els usuaris. Ells poden
assegurar així el millor tractament per als

problemes de refracció de l'ull,
amb un temps curt d'intervenció i

una ràpida recuperació de la visió.”

VEURE BÉ PRESCINDINT D'ULLERES O LENTS DE 
CONTACTE ESTÀ AVUI, A L'ABAST DE LA MAJORIA DE 
PERSONES AMB diòptries GRÀCIES A LES INTERVEN-
CIONS QUIRÚRGIQUES AMB LA TECNOLOGIA LÀSER

La sisena generació del làser AMARIS permet realitzar interven-
cions de cirurgia refractiva més ràpides i fiables que la resta de làsers del 
mercat, arribant fins i tot a eliminar graduacions de vuit diòptries i ampliant 
l'espectre de persones que poden ser operades.

Per què és millor el làser AMARIS? La tecnologia d'Amaris 
escurça els temps d'intervenció de la cirurgia refractiva per a persones amb 
miopia, astigmatisme, vista cansada i hipermetropia. En tot just uns cinc 
minuts per ull, els oftalmòlegs de la clínica asseguren als usuaris una 
recuperació visual del 90% en les primeres 24 hores.  A més, les característiques 
del  làser atorguen als cirurgians d’IOTT un control total de l'ull durant la inter-
venció, ja que permet ajustos més precisos, personalitzats, segurs i efectius.

El doctor Emilio Juárez , director mèdic d’IOTT, es mostra satisfet amb els resul-
tats que permet el làser Amaris, considerats òptims. "Abans, per exemple, 
operar a persones amb graduacions altes era impensable i el postoperatori 
era llarg i incòmode.  Afortunadament, això ja no és així ", assegura. El doctor as-

senyala que, avui , fins i tot 
persones amb poc temps o amb 
vuit diòptries poden ser opera-
des. " De fet , el làser disminueix 
micra a micra el volum per anar 
retornant la correcta refracció 
a l'ull i això permet que la cirur-
gia sigui les més segura que 
existeix", conclou.
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      VUIT DE DIFERÈNCIA
El Quadis reacciona amb un gran partit 

davant el CN Barcelona

o s t e o p a t i a

f i s i o t e r à p i a

Montserrat Cabré Esteve
Osteòpata i fisioterapeuta / col. 5162

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

Centre Osteopatia
Montserrat Cabré

Solucionem la majoria de casos a la primera visita

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

o s t e o p a t i a

f i s i o t e r à p i a

ntserrat Cabré Esteve
col. 5162
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Xevi Blanco
Xevi Blanco de l’SPAS Mataró 
es va proclamar la setmana 
passada campió del món de 
pesca submarina.

“Hat-trick” Uri
Urí Martínez va fer un “hat-
trick”, el darrer que s’havia vist 
al camp del Mataró l’havia fet 
Lluís Sauras, ja fa nou anys.

 AGENDA STAFF    EL TOT ESPORT

PERIODISTA

CUGAT COMAS

Dimarts molts dels que ens agrada el 
rugbi vam rebre la confi rmació d’una 
notícia amb la qual s’havia especulat 
molt de temps. Paul Goze, expresi-
dent de la USAP de Perpinyà i actual 
manaire de la Lliga Nacional de Rugbi 
se sortia amb la seva i el Camp Nou 
serà l’escenari de la Final de la Lliga 
Francesa  –el Top 14– el 2016. Sí. 
El Camp Nou. Per primera vegada 
des de la seva ostentosa inauguració 
no serà l’Stade de France de Saint 
Denis l’escenari del partit més seguit 
de l’any a Fança sinó el camp barce-
lonista. La Lliga busca el rècord de 
persones en un partit de rugbi amb les 
98.000 i escaig butaques del recinte 
dels culers.

Em feia tocar de peus a terra –jo, 
incrèdul, tot alegre de la notícia– un 
amic que sovint em retreu que vagi 
un parell de cops l’any fi ns a Perpin-
yà a veure la USAP i que en canvi no 
freqüenti més el Baldiri Aleu, el camp 
de la Santboiana, el gran referent sud-

català de la pilota ovalada. No li faltava 
raó. Però jo seguia dalt del núvol.

Estava parlant amb el de Sant Boi 
quan, de cop, com un recordatori emer-
gent d’aquests que al mòbil et recorden 
alguna cosa, se’m va aparèixer el Rugby 
Club Mataró. Bons companys, quant fa 
que no els vaig a veure? Massa. Miro 
de seguir-los, en conec algun jugador i 
me’n sento afi cionat sentimental, però 
em costa enmig la voràgine de cites 
en la que sovint estic immers, trobar 
el forat per anar al camp del Camí del 
Mig a gaudir del rugbi que, òbviament, 
m’hauria de ser proper.
Facin sempre que puguin aquest rao-

nament i mirem d’admirar amb una mà 
els grans referents dels esports i cuidar 
amb l’altra aquells que, a prop de casa, 
dignifi quen la mateixa passió. 
Seré al Camp Nou a la fi nal del rugbi 

francès, seguiré anant a la USAP, mira-
ré d’anar a Sant Boi. Però també aniré 
un dia a animar els nostres nanos, que 
segurament s’ho mereixen més. 

A propòsit de la fi nal del Top14 al Camp Nou
    Sovint idolatrem referents llunyans de l’esport que obviem prop de casa

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 FEMENINA. CN MATARÓ LA 

SIRENA - CN SANT ANDREU. Dissabte a les 
12:45 hores al CN Mataró.

HOQUEI
OK LLIGA FEMENINA.  CH MATARÓ - SANT 

CUGAT. Dissbte a les 16 hores al Pavelló 
Jaume Parera.

BÀSQUET
COPA CATALUNYA MASCULINA.  BOET MATARÓ 

- SANT CUGAT. Dissabte a les 19:15 hores al 
Pavelló Eusebi Millan.

HOQUEI
OK LLIGA.  MIS IBERICA CH MATARÓ - VI-

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

BÀSQUET
COPA CATALUNYA FEMENINA . PLATGES MATARÓ - 

GRUP BARNA. Diumenge a les 16 hores al Palau 
Josep Mora.

BÀSQUET
COPA CATALUNYA MASCULINA . PLATGES MATARÓ 

- MOLLET. Diumenge a les 19 hores al Palau 
Josep Mora.

FORA

FUTBOL
SEGONA CATALANA. CANYELLES - CE MATARÓ. 

Diumenge a les 12 hores al Municipal de 
Canyelles.

FUTBOL
SEGONA CATALANA. CATALÒNIA - UD CIRERA. 

Diumenge a les 12:30 hores  al Municipal de 
la Barceloneta.
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5A JORNADA 1 NOVEMBRE

CN MATARÓ - Barcelona . 12-4
Sabadell - Navarra . . . . . . . . 16-7
Barceloneta - Mediterrani . 19-6
Terrassa - Catalunya . . . . . . 18-6
Canoe - Sant Andreu . . . . . . .6-4
Poblenou - Concepción . . . 13-3

CLASSIFICACIÓ. Terrassa 13; 
Barceloneta, Sabadell, Canoe  
12, Mediterrani 9; CN Barcelo-
na, Sant Andreu 7; CN MATARÓ 
QUADIS 6; Catalunya 4; Nava-
rra i Poblenou 3; Concepción 0.

6A JORNADA 8 NOVEMBRE

Concepción - CN MATARÓ

Partit molt assequible 
El Quadis, si demostra altre cop 
el nivell de joc del passat dissa-
bte, té un partit fàcil a Madrid 
davant el cuer, equip que enca-
ra no ha puntuat i que té una 
diferència de 44 gols en contra.
La temporada passada s’hi va 
guanyar per 8-12. 

4A JORNADA 8 NOVEMBRE

CNM LA SIRENA - Sant Andreu

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

A continuar guanyant
Després de perdre en el primer 
partit davant el poderós CN 
Sabadell, l’equip del Centre 
Natació Mataró La Sirena ha 
guanyat dos partits, i aquest 
dissabte (12:45 h), després 
de la jornada de descans, ha 
de continuar guanyant davant 
un perillós CN Sant Andreu 
que sempre ho posa difícil al 
conjunt mataroní.  

Reaccionen amb tot un recitalReaccionen amb tot un recital

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

CN BARCELONA.  Royo, Noguera, Contreras, Van 
der Hosrt (1), Winkelhorst (1), Cànovas, Esteller 
(1), Oneto, Flores (1), Gasulla, Bofi ll, Del Toro, Ariño.

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

El CN Mataró Quadis va reaccionar i, després 
de tres derrotes, es va desfer amb amb molt 
bon joc, del CN Barcelona, degà de waterpolo 
estatal, que s’esperava que fos un rival compli-
cat, ja que, tot i no tenir el potencial que anys 
enrere, sí que ha fet un gran inici de temporada 
destacant l’empat que va treure a la piscina del 
líder, el Terrassa.

El partit va començar amb un primer quart 
igualat en el qual el Quadis replicava als 

DIVISIÓ D’HONOR MASCULINA

WATERPOLO   
DIVISIÓ HONOR MASC

WATERPOLO    
DIVISIÓ HONOR FEM

CRÒNICA REDACCIÓ

A.A

Jornada de 
golejades

Torna la 
competició 

CN MATARÓ 
QUADIS

CN 
BARCELONA12 4

gols visitants amb dos de Bach i Estrany. 
El segon quart va començar bé, Eski va co-
mençar a aturar-ho tot, el Quadis es va animar 
imposant un bon ritme, ben diferent del dels 
darrers partits, i la responsabilitat del xut es 
va repartir millor, i els gols de Marc Corbalán 
i Víctor Fernàndez, amb un tercer de Marzouki 
de penal al mig, van permetre que el Quadis 
arribés al descans amb un bon avantatge de 
dos gols (5-3).

A la represa, Diakonow va continuar enorme 
sota pals i va impulsar el seu equip cap amunt 
en un tercer quart sensacional, en el qual un 
gran gol del francès Marzouki i un d’Estrany, 
dels quals ja s’espera la seva aportació, però 
també amb gols de Pol Barbena i Pau Schni-
zler, afegint-se a la festa golejadora, obriren 
la diferència als sis gols (9-3) sentenciant el 
partit. El darrer quart ja va sobrar i, davant un 
equip cenebista enfonsat totalment, el Quadis 
va tancar el partit amb tres gols més i al fi nal 
“va deixar” fer el quart gol als visitants. 

Destacar que vuit dels jugadors locals han 
marcat en el millor partit de la temporada.  

Des del 31 d’octubre i fi ns el 2 de novembre 
es va celebrar a la ciutat de Lima, la capital 
del Perú, el 29è Campionat del Món de Pesca 
Submarina 2014, organizat per CMAS i la Fe-
depasa, i allà en Xevi Blanco (SPAS Mataró) ha 
aconseguit una fi ta a la qual mai havia arribat 
cap català, proclamar-se campió del món indi-
vidual, i també per equips, amb el combinat 
espanyol que completaven Samuel Tomàs i Santi 
López, i que van copar el podi de la competició 
individual, cosa que no succeïa des de l’any 
1969 quan ho van fer els italians.

La classifi cació individual va quedar així: 
1. Xevi Blanco 187,658; 2. Samuel Tomàs 
146,213; 3. Santi López 126,065; 4. Concetto 
Felice (Itàlia) 108,235; 5. Pedro Domingues 

Portugal) 104,980; 6. Jody Lot (Portugal) 
103,287; 7. Daniel Gospic (Croàcia) 87,738; 
8. Andriï Lagutin (Ucraïna) 80,818; 9. Sterjko 
Cresic (Croàcia)  80,486; 10. Radoslav Jaku-
povic (Croàcia) 78,820, fi ns a 52 participants.

A la classifi cació per equips Espanya va 
dominar per davant de Portugal i Croàcia. 

Xevi Blanco doble campió del món
PESCA SUBMARINA
CAMPIONAT DEL MÓN REDACCIÓ
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7A JORNADA 1 NOVEMBRE

Ceset - Cerdanyola . . . . . . 94-48
Castellar - Onyar  . . . . . . . . .59-79
MASNOU - Granollers . . . .76-49
Vic - PLATGES . . . . . . . . . . .88-78
Sant Cugat - Barberà . . . . .81-74
Artés - Sabadell . . . . . . .100-105
Manresa-ARGENTONA . 106-11
Mollet - BOET . . . . . . . . . . . 65-67

CLASSIFICACIÓ. MASNOU, 
Ceset, BOET, Mollet, ARGEN-
TONA, Barberà i Sant Cugat 
12; Onyar 11; Salle Manresa, 
PLATGES i Artés 10; Vic, Na-
tació Sabadell i Castellar 9; 
Cerdanyola i Granollers 8.

8A JORNADA 9 NOVEMBRE

PLATGES - Mollet
BOET - Sant Cugat

Dissabte a les 19:15 hores el 
Boet Mataró rep la visita del 
Sant Cugat, un altre dels forts 
de la categoria que, com els 
taronges, lluitaran per jugar 
les fases d’ascens a Lliga EBA. 
EL Platges, per la seva part, 
rep diumenge a les 19 hores el 
Mollet, un dels set equips que 
encapçala la classifi cació i que 
ve de perdre amb el Boet.  

7A JORNADA 1 NOVEMBRE

Lima Horta - Gramenet . . 64-62
Cerdanyola - PLATGES . . .47-54
Barna - Lleida . . . . . . . . . . . 66-45
Reus Ploms - Sese . . . . . . .52-57
Reus - ARENYS . . . . . . . . . 80-90

CLASSIFICACIÓ. LIima Horta i 
Gramenet 13; Cerdanyola i Sese 
12; Barna 11; PLATGES i Reus 
Ploms 10; ARENYS 9; Lleida 8; 
Reus Deportiu 7.

8A JORNADA 9 NOVEMBRE

PLATGES - Barna
Lima Horta - ARENYS

Diumenge a les 16 hores el Plat-
ges rep la visita del Grup Barna 
al que s’ha de guanyar per 
superar-lo a la classifi cació.  

Es trenca la ratxa

BOET. Carles Canals (10), Quim Franch (4), Marc 
Hermoso (13), Marc Forcada (8), Sergi Homs (18) 
cinc inicial; Marc Arnau (3), Jordi Belzunces,  Mar 
Rubio (6), Albert Llanos (2), Joan Navarro (3), Joan 
Carceller.

MARCADOR. 13-17, 27-37, 44-53, 65-67.

Tercera victòria consecutiva, i segona seguida 
fora de casa, de l’Auto Net&Oil Boet Mataró que 
va guanyar 65-67 a la pista del Mollet, un dels 
dos equips que encapçalava la categoria fi ns 
a aquesta setmana. Enguany la categoria està 
més igualada que mai i després dels resultats 
d’aquesta jornada, set equips, entre ells el Boet, 
encapçalen la taula amb 5 victòries i 2 derrotes.

El conjunt mataroní va tornar a sortir molt 
endollat i amb un parcial 7 a 16 en els primers 
sis minuts de joc, donava el primer cop a la 
taula per emportar-se el partit. Després el Mollet 
va retallar diferències, però el Boet Mataró no 

COPA CATALUNYA FEMENINA

BÀSQUET    COPA CAT.

COPA CATALUNYA FEM

El Boet és un dels sets equips que 
encapçalen la classifi cació amb 5 
victòries i 2 derrotes 

va perdre mai el nord i va marxar al descans 
guanyant de deu punts (27-37).

A la represa, l’equip mataroní sabia que el 
Mollet sortiria a per totes, però un cop més, 
l’Auto Net&Oil va portar el ritme de partit i 
va acabar el tercer quart guanyant 44-53. A 
l’inici de l’últim quart el Mollet va intensifi car 
la seva defensa i va anar retallant diferències. 
Però en els darrers instants de joc, un triple de 
Marc Forcada i dos tirs lliures anotats per Sergi 
Homs, van certifi car la victòria mataronina.   

BOET. Nacho Ariño (17), David Romero (17), Ibe Oji 
(14), Eric Mañes (8), Ferran Tardio cinc inicial; Conrad 
Varela (2), Jordi Serra (4), Sergi Ventura (3), Rafa 
Prats, Marc Coll, Pau Cuixart (9).   

MARCADOR . 19-15; 35-31, 61-50, 88-78.

El masculí del Platges de Mataró va veure 
trencada la seva ratxa de victòries a la pista 
del Vic, un dels que fi ns ara era un dels cuers 
de la categoria. Els mataronins, des de l’inici 
del matx, sempre van anar a remolc d’un equip 
local que, empès pel seu públic, va sumar la 
segona victòria de la temporada. Al descans 
el Platges perdia de quatre punts (35-31), a 
la represa s’esperava una reacció mataronina, 
però en el tercer quart els grocs no van exisitir 
en defensa i van encaixar un parcial de 26-19 
que va encarrilar la victòria local. En el darrer 
quart es va intentar, però els osonencs no es van 
deixar sorprendre i es van emportar el matx.  

Set equips 
igualats a dalt

 Reacció groga

El Platges perd a la pista d’un 
dels cuers

CB         
MOLLET

AUTO NET&OIL 
BOET65 67

COPA CATALUNYA MASCULINA

Tornen a guanyar

PLATGES. S. López, C. López (11), Núria Talavera (12), 
Teresa Gómez (9), i Carolina del Santo (4) cinc inicial; 
E. Domínguez, Helena Esteve (4), Madison Woods 
(10), L. Rovira (4)..

MARCADOR. 13-13, 23-27, 28,42, 47-54.

Després de quatre derrotes seguides, el femení 
del Platges es va retrobar amb la victòria a 
la pista del Cerdanyola, un dels equips més 
forts de la categoria, que fi ns ara només havia 
perdut un partit. Després d’un primer quart 
molt igualat, que va acabar amb empat a 13, 
el Platges va començar a créixer en defensa i va 
acabar la primera part 23-27 a dalt. En el tercer 
període les mataronines van continuar creixent 
i només van deixar anotar 5 punts a les locals 
per arribar al darrer quart 28-42. En els darrers 
minuts les de casa van intentar, sense sort, la 
remuntada, davant un Platges molt seriós que 
va saber mantenir el seu avantatge.  

El femení del Platges es retroba 
amb la victòria

CB  
CERDANYOLA

PLATGES 
MATARÓ47 54

Tercera victòria 
consecutiva

BÀSQUET
COPA CATALUNYA REDACCIÓ

CB             
VIC 88 78 PLATGES 

MATARÓ
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 Reacció groga

7A JORNADA 1 NOVEMBRE

JOVENTUT-Sant Cugat  . 23-28
S.Joan Despí - S.Martí  . . . 23-24
Palautordera - S.Quirze. . . 24-29
Vendrell - Montcada . . . . . 25-25
Gavà - Granollers B . . . . . . . . . sus.
Sesrovires - OAR Gràcia . 27-27
Stàdium - Sarrià . . . . . . . . . 30-38
Esplugues - Dominicos . . . 25-24
CLASSIFICACIÓ. Adrianenc 14, 

Montcada, Sant Cugat 12, Gra-
nollers B, Sant Joan Despí i 
Sarrià 10, OAR  9; JOVENTUT 8, 
Sesrovires, i Esplugues 5; Palau-
tordera 4; Vendrell 3; S. Quirze, 
Dominicos, Gavà, Stàdium 2.

8A JORNADA 9 NOVEMBRE

Sant Quirze - JOVENTUT MAT.
Han de reaccionar
El Joventut ha de reaccionar  a 
la pista del Sant Quirze, que era 
cuer, però no serà fàcil, ja que 
ve de guanyar a Palautordera.  
La temporada passada derrota 
mataronina per 27-25. 

5A JORNADA 1 NOVEMBRE

Vilanova C. - S.Vicenç . . . . 13-32
Canovelles-OAR GràciaB 22-23
Sesrovires - Vilamajor . . . . 23-26
JOV. MATARÓ - S.Quirze . 18-21
SJ Despí - Ascó . . . . . . . . .20-15 
Gavà - Molins  . . . . . . . . . . . 42-16
CLASSIFICACIÓ. Gavà, Vilamajor, 

Granollers B 8, Canovelles, 
S.Vicenç, S.Quirze 6; Sant Joan 
Despí 4; JOVENTUT, OAR B 
3; Sesrovires, Ascó, Vilanova 
2, Molins 0.

6A JORNADA 8 NOVEMBRE

 Vilamajor - JOVENTUT MAT. 
ALTRES RESULTATS. 2a Cat. M.: 

Sant Llorenç - JHM B 33-25; 
3a Cat. Pref.:  JHM Atlètic - Vic 
27-24. Tomben el líder. Juvenil: 
Gavà - JHM 23-27; Cadet masc. 
(Lliga Cat.): Sarrià - JHM 30-
35; (2a Cat) JHM B - Terrassa 
39-31; Infantil masc (Lliga Cat.): 
Sarrià - JHM  24-21; Cadet fem: 
JHM - Palautordera 22-21. 

Derrota del Llavaneres
Fluix partit del Maresme Week 
a Cardedeu caient per 31-16. 

Van anar sempre a remolcVan anar sempre a remolc

Perden a casa el guanyat fora

JOVENTUT MATARÓ. Alberto Ruiz (10 aturades) i Oriol 
Mas (11 aturades) porters; Roc Segarra (1), Toni Bus-
quets (4), Bernat Bonamusa (5), Eric Martínez, Jan 
Bonamusa (1), Dani Aguilera (1), Guillem Fàbregas 
(3), Àlex Bosch, Berenguer Chiva, Marc Castilla (1), 
David Pedragosa (5), Marc Martínez (2).

PARCIALS. 1-3, 3-4, 4-9, 6-11, 6-14, 10-16 descans; 
11-17, 13-20, 15-23, 16-24, 17-27, 23-28.

L’equip del Joventut Mataró va perdre el seu 
primer partit a casa de la temporada, en caure 
derrotat davant el Sant Cugat, un equip nou a la 
categoria però que està del tot integrat, amb una 

JOVENTUT MATARÓ. Laia Argelic, Cristina Moreno 
(1), Cristina Pi (1), Marta Sànchez (2), Lorena Fer-
nàndez (1), Isa Latorre (3, 1 de p.), Mar Gómez, Irene 
Hernàndez (1), Judith Pérez, Saray Romero (5), Alba 
Segarra (4), Dana Torres

L’equip femení del Joventut va perdre a casa 
davant el Sant Quirze el que havia guanyat a 

1A ESTATAL MASCULINA

HANDBOL    
1A DIV. ESTATAL MASC.

HANDBOL   
LLIGA CATALANA FEM.

CRÒNICA REDACCIO

gran intensitat defensiva i amb gran qualitat en 
atac, sobretot per part de Lluís Calvera que, en 
l’absència de Marc Jordan, el màxim golejador 
de la categoria, es va posar l’equip a l’esquena 
i va fer estralls en la defensa local.

Des del primer moment es van veure les 
enormes difi cultats de l’atac local, que només 
va poder fer 4 gols en 18 minuts, i arribà al 
descans amb un 10-16 desfavorable, tot i la 
bona aportació de Bernat Bonamusa en els 
darrers minuts.

A la represa es podia esperar la remuntada, 
però no va ser així i els santcugatencs van 
continuar jugant amb la mateixa intensitat i la 
defensa 6:0 local no els va poder frenar, i van 
fer pujar la diferència fi ns als 10 gols a cinc 
minuts del fi nal i es van relaxar permetent que 
el Joventut  maquillés una mica el resultat.  

A.A

El Sant Martí 
continua líder

 Tres líders

JOVENTUT 
MATARÓ

HANDBOL  
SANT CUGAT 23 28

JOVENTUT 
MATARÓ

HANDBOL  
SANT QUIRZE18 21

L’equip mataroní va patir la primera 
derrota a casa davant un molt bon rival

Ascó una setmana abans. El Joventut no va 
estar encertat, va cometre excessives erra-
des, de passada i de xuts fàcils, sobretot a 
la segona part, i podríem dir que va regalar 
el partit, més que no pas el guanyés el rival.  
La primera part va ser molt igualada amb 
clar predomini defensiu, i al descans es va 
arribar amb un ajustat 9-8 favorable a les 
locals, però després, quan el Sant Quirze es 
va posar per davant, van arribar els nervis i 
les precipitacions i es va acabar cedint.  

1A ESTATAL MASCULINA
CRÒNICA REDACCIO

NIEVES FERNÁNDEZ
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9A JORNADA (2 NOVEMBRE)
UD CIRERA - Canyelles . . . . 1-0
CE MATARÓ - Carmelo . . . . . 4-1
SJ Montcada - Catalonia . . . . 1-2
Lloreda - Sarrià  . . . . . . . . . . . . 1-0
Equipo Ja  - Din. Batlló . . . . . . 1-0
Ripollet - Ol. Can Fatjó  . . . . . 2-0
Llefi à - Catalana . . . . . . . . . . . . 0-2
Singuerlín - Guineueta . . . . . . 1-1
PREMIÀ - SANT POL . . . . . . 2-1
CLASSIFICACIÓ. Ripollet 20; CE 

MATARÓ i Lloreda 18; Llefià, 
Singuerlín i Guineueta i PREMIA 
MAR 17, Equipo Ja i SANT POL 
13; Olímpic Can Fatjó i SJ Mont-
cada i CIRERA 11;  Catalònia 8; 
Sarrià  i Canyelles 7, Carmelo 6; 
Catalana 4; Dinàmic Batlló 3.

10A JORNADA (9 NOVEMBRE)
Catalònia - CIRERA
Canyelles - CE MATARÓ

Busquen un altre doblet
Els dos equips mataronins es 
desplacen el diumenge al mig-
dia a Barcelona, on buscaran un 
altre doblet i sis punts com els 
aconseguits la setmana passa-
da, que els hi van anar la mar de 
bé per als seus respectius ob-
jectius, d’ascens i permanència.
Per al Cirera és el primer des-
plaçament al camp del Cata-
lònia ja que és equip nou a la 
categoria i en canvi el Mataró 
ja ha visitat el camp del Canye-
lles, amb mal record, ja que fa 
dues temporades hi va perdre 
per 5-0.  

Es mengen el Carmelo Es mengen el Carmelo 

Primera victòria del Cirera a casa 

CE MATARO EF. Joel, Lluís, Koke, Pintor, Willy, Parri, 
Fiti, Baba (Jaume Gras 70’), Cristian (Sergi Sànchez 
83’), Uri Martínez, Marc Aranyó (Dídac Bancells 85’).

GOLS. 33’ URI (1-0); 45’ Aitor (1-1); 68’ MARC ARAN-
YÓ (2-1); 84’ URI (3-1); 90’ URI (4-1).

El CE Mataró va aconseguir una victòria al 
Municipal del Centenari, cosa que no succeïa 
des del primer partit a casa de la temporada i 
d’això ja fa quasi dos mesos. La primera part va 
ser del millor que s’ha vist en tota la temporada 
a l’equip groc-i-negre, amb bon joc i molt po-
ques pèrdues de pilota, amb els laterals pujant 
constantment, el centre del camp dominador, i 

SEGONA CATALANA

FUTBOL    
SEGONA CATALANA

CRÒNICA REDACCIO

L’equip groc-i-negre va patir més del 
que indica el resultat, però va acabar 
golejant 

En un partit igualat va acabar 
superant el Canyelles

creant fi ns a vuit clares ocasions de gol, davant 
un equip rival desbordat, ... però el que són 
les coses del futbol, va acabar en empat a 
un gol. El Mataró només va poder marcar en 
una bona rematada de cap d’Uri Martínez a 
centrada de Cristian, i en el temps afegit, en 
la primera arribada a l’àrea dels visitants, va 
arribar l’empat a la sortida d’un córner.

A la represa la situació va canviar i el partit 
es va anivellar amb molt de joc al centre del 
camp. Però quan més semblava que el Mataró 
estava afl uixant, Marc Aranyó va fer el segon.

El Carmel buscava l’empat, però deixant 
espais al darrere i el Mataró ho va aprofi tar bé. 
Ja passada la mitja hora, Uri es va escapar i el 
porter visitant va tallar amb les mans fora de 
l’àrea la seva incursió i va ser expulsat. Uri va 
transformar la falta directa en el 3-1 amb el 
porter suplent visitant sota pals, i poc després, 
en un altre contraatac, va signar un “hat-trick” 
per col·locar el 4-1 al marcador.  

UD CIRERA. Toni Rodríguez, Isaac Ramos, Miguel 
Fernàndez, Óscar Castillo, David Jiménez (Fran 
Carrasco 46’), Albert Sànchez, Remo, Albert Rubio 
(Jesús Maldonado 79’), Angel Vega (Ibu Baldeh 
65’), Aleix Tarrés “Peque” (Pau Hernàndez 89’), 
Cristian Romero (Joel Pérez 65’).

GOLS. 6’ ALEIX TARRÉS “PEQUE” (1-0).

Per fi , el passat dissabte a la tarda, va arribar 
la primera victòria de la UD Cirera davant de 
la seva afi ció, ja que va derrotar per 1-0 el 
Canyelles barceloní, equip que la temporada 
passada jugava a 1a Catalana, però que des-
prés d’aquesta jornada només ha fet un punt 
dels darrers 15 possibles. Com ja fa pensar 
el resultat, va ser un partit molt igualat i que 

El Mataró torna 
al segon lloc

es va decidir gràcies a un gol molt matiner de 
l’oportunista Aleix Tarrés “Peque” que, amb 
aquest, ja n’ha fet cinc aquesta temporada, 
convertint-se en un dels màxims golejadors 
de la categoria.

Després del gol es va veure un partit intens 
amb oportunitats per als dos equips, i fi ns al 
fi nal l’emoció es va fer present per la incerte-
sa del resultat, però sense que cap dels dos 
equips tingués l’encert sufi cient per fer pujar 
algun gol més a marcador.  

CE      
MATARÓ

CF     
CARMELO4 1

UD CIRERA CANYELLES1 0
FUTBOL    
JUVENIL NACIONAL

Blanca Subur-CE MATARO . 1-2
El Mataró va escalant posicions 
i després de guanyar a Sitges 
és 13è amb 11 punts.

Altres resultats: Pref. juve-
nil: CEM B - Granollers   0-2. 
Estan situats a la 12a plaça.
Cadet (Div.Honor): CEM - Gi-
rona 1-2. Ocupen la 13a plaça. 
Infantil (Pref.): CEM - Lloret 5-0. 
Continuen líders amb 5 victòries 
en 5 partits jugats. 

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

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

Renueve su ducha

NUEVA EXPOSICIÓN DE COCINAS 
antalia
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Renueve su ducha

DUCHÓN SUPERIOR
EFECTO LLUVIA 25Ø

GRIFERÍA
TERMOSTÁTICA

TEXTURA PIZARRA

LA OFERTA INCLUYE:
Plato de ducha hasta 160x70cm ó 160x80cm
Kit ducha con rociador 25cm y termostático
Fijo ducha cristal 8 mm hasta 100x195cm

450€
Por sólo 
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Vine, fes-te soci
i no paguis fins l’Abril del 2015!
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FUTBOL    
SEGONA CATALANA

FUTBOL    
JUVENIL NACIONAL

MATARONESA. Pedro, Kiko, Navarro (Aitor 
57’), Soufi ane, Ito (Zaka 66’), Palanco, Simon, 
Othman (Omar 77’), Carlos, Mosquera, Said 
(Manuel 8 8’) i  M iguel.                                                                                           

La Mataronesa va empatar a zero al camp 
del Bufalà i no va aprofi tar l’empat del dia 
abans de l’Alella al camp del Juventus per 
posar-se líder en solitari. Una setmana 
més els mataronins són líders empatats a 
punts amb l’Alella, però ara només tenen 
a un punt el Cabrils, que és tercer.

El conjunt mataroní va sortir a fer-se 
amb el partit, sabent que la victòria els 
col·locaria primers en la classifi cació. 
Les primeres ocasions van arribar aviat, 
cada jugada d’atac de la Mataronesa es 
convertia en una ocasió de gol, les més 
clares una de Palanco, que no va poder 
aprofi tar una bona jugada col·lectiva que 
el va deixar davant del porter local, i una 
altra de Soufi ane que va enviar la pilota a 
la creueta de la porteria rival. A la primera 
meitat els visitants van donar tres pals 
mentre els locals arribaven amb perill en 
jugades a pilota aturada.

La segona meitat del partit va co-
mençar amb un Bufalà més ofensiu que 
va posar contra les cordes el conjunt 
mataroní que es defensava amb ordre. 
En els últims compassos del partit les 
ocasions s’alternaven d’àrea a àrea, sense 
que cap dels dos equips tingués la sort 
de marcar. Al fi nal repartiment de punts 
que no va deixar content a cap dels dos. 

LLÀNTIA - TURÓ PEIRA 2-0
La Llàntia va guanyar a casa 2-0 el Turó 
Peira amb gols d’Aitor Moreno i Javier 
Fernández i escala fins a la cinquena 
posició. Ara el conjunt verd és 5è quatre 
punts dels líders de la categoria.

LIVERPOOL - ARGENTONA 2-2
El Liverpool va empatar 2-2 a casa amb 
l’Argentona després de remuntar un 0-2 
en contra. Els argentonins es van avançar 
0-2 abans dels primers 20’ minuts de 
joc, però Lluís Vallverdú, amb dos gols, 
va empatar el partit pel conjunt mataroní.

JUVENTUS - ALELLA 2-2
La Juventus va donar la sorpresa de la 
jornada després d’empatar 2-2 a casa 
davant el líder. Els visitants es van 
avançar, però Marc Fernàndez i Joaquin 
Hernández van capgirar el marcador, però 
a les acaballes del partit el líder va fer el 
defi nitiu 2-2.   

JORNADA 9
Cabrera - Empenta . . . . . . . . . . . . . . . 3-1
Bufalà - MATARONESA . . . . . . . . . . . 0-0
Arenys Mar - Tiana  . . . . . . . . . . . . . . . 3-2
LLÀNTIA - Turó Peira . . . . . . . . . . . . . 2-2
Pineda - Poble NOu . . . . . . . . . . . . . . 1-0
JUVENTUS - ALELLA . . . . . . . . . . . . 2-2
Llavaneres - Gramenet B . . . . . . . . . . 6-2
Premià Dalt - Cabrils . . . . . . . . . . . . . . 2-4
LIVERPOOL - Argentona . . . . . . . . . 2-2

CLASSIFICACIÓ. Alella i MATARONESA 21; 
Cabrils 20; Pineda i LlÀNTIA 17; Argentona 
16; Llavaneres, Arenys Mar i Bufalà 15; Ca-
brera i Turó Peira 14; LIVERPOOL 13; Poble 
Nou 9; Empenta 8; JUVENTUS 5; Premià 
Dalt 3; Tiana 2; Gramenet B 1.

Tot i l’empat, el conjunt mataroní 
continua invicte i comparteix el 
primer lloc amb l’Alella

CF       
BUFALÀ

UD MATA-
RONESA0 0

La Mataronesa empata i perd 
l’oportunitat de ser líder en solitari 

FUTBOL
TERCERA CATALANA REDACCIÓ

El Molinos guanya el 
derbi davant el Pla d’en 
Boet i és líder

FUTBOL
QUARTA CATALANA REDACCIÓ

El Molinos va guanyar 4-0 el derbi mata-
roní davant el Pla d’en Boet i és el nou 
líder del grup V de Quarta Catalana. Els 
mataronins van aprofi tar la derrota del 
Susannenc davant l’Arenys de Mar per 
fer-se amb el primer lloc.

Del derbi hem de dir que, tot i el 
resultat final de 4-0, el matx va ser 
força anivellat i no es va decantar fi ns al 
minut 68’ quan Luis Pérez va fer l’1 a 0 
de penal. En aquesta acció els visitants 
es van quedar amb 10 homes. Els altres 
tres gols dels de casa van ser obra d’Aitor 
Pombo, Marc Garcia i Yousef.    

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

CLASSIFICACIÓ. MOLINOS i Susannenc 16; 
Vilassar Dalt B 15; Arenys de Mar B i Canet 
13; Santvicentí 12; Sant Pol B 11; Masnou 
Atlètic B 10; ATHLETIC MATARÓ 8; PLA 
D’EN BOET i ROCAFONDA 7; SALESIANS, 
JUVESPORT, ILURO i Llavaneres B 6; 
VALLDEMIA 5

portada ete 1353.indd   7 05/11/14   18:32
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8A JORNADA 8 NOVEMBRE

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

Toca guanyar
Aquest dissabte 8 de novembre 
a les 20:30h el CH Mataró rep el 
Vilafranca, en un partit en què 
els locals buscaran els primers 
punts de la temporada, ja que 
fi ns ara han encaixat set derro-
tes consecutives. Els del Pene-
dès tampoc han començat gaire 
bé i sumen quatre punts, per 
tant, a priori, és un dels partits 
que a casa no es poden deixar 
escapar. A més, la darrera visita 
del Vilafranca va ser dolorosa, 
fa dues temporades, ja que 
van guanyar per un contundent 
1-7 a falta de tres jornades per 
acabar, deixant sense ascens 
als homes de Vadillo. 

CLASSIFICACIÓ. FC Barcelona 
21, Liceo 18; Reus i Igualada 15, 
Vic 14; Cerceda i Alcoi 13; Noia 
11; Calafell 10; LLeida i Voltregà 
7; Manlleu, Vilafranca i Vendrell 
4; Tordera 3; CH MATARÓ 0.

Els pals i l’arbitratge condemnen l’equipEls pals i l’arbitratge condemnen l’equip

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

El Mis Ibèrica CH Mataró no va poder trencar la 
mala ratxa inicial en el seu retorn a l’OK Lliga, 
en el partit endarrerit de la tercera jornada 
contra el CP Vic, i va acabar caient un cop més 
plantant cara davant d’un històric. L’arbitratge 
va perdre els papers a la recta fi nal del matx, 
i l’equanimitat va brillar per la seva absència, 
perjudicant l’equip local i impedint que po-
guessin optar a puntuar. Després d’uns primers 
minuts de tempteig, Ordeig aconseguia obrir 

OK LLIGA

HOQUEI   
OK LLIGA

CRÒNICA REDACCIÓ

El CH Mataró va fer mèrits per 
puntuar davant del Vic, posant-se per 
davant a la segona meitat 

el marcador superant per sota a Esteve, però 
el Mataró no es va deixar intimidar i atacava 
amb insistència un Vic que es defensava amb 
ordre. Però un xut d’Oliana, aturat en primera 
instància pel porter visitant, va acabar entrant, 
suposant l’empat a un gol. Els osonencs van 
tenir bones ocasions, però l’encert de Jordi 
Esteve sota pals va permetre al Mataró marxar 
amb l’empat al vestidor.

A la segona meitat Casas va fer el 2-1. Poc 
després un penal dubtós va servir als visitants 
per empatar de nou. Al minut set de la represa 
Font va aconseguir el 2-3, poc després Mangas 
va veure la blava directa i el Vic va fer el 2-4 
gràcies a un altre penal molt discutible. Casas 
va fer el 3-4, però Torres contestaria ràpida-
ment fent el 3-5. Amb els nervis a fl or de pell 
el CH Mataró es va quedar amb dos homes a 
pista per les expulsions per blava directa de 
Florenza i Oliana, fet que aprofi taria el conjunt 
osonenc per fer el defi nitiu 3-6.  

Pols entre Barça 
i Liceo

MIS IBERICA 
CH MATARÓ

CP            
VIC3 6

Arriba l’esperat debut a l’OK Lliga Femenina

Aquest dissabte 8 de novembre finalment 
comença la competició femenina d’OK Lliga, i 
el Club Hoquei Mataró rep el Sant Cugat, a les 
16h, al pavelló Jaume Parera i León. L’equip 
mataroní s’estrena en aquesta competició crea-
da la temporada 2008/09 només amb equips 
de la resta de l’Estat, a la que s’hi van afegir 

OK LLIGA
NOTÍCIA REDACCIÓ

els equips catalans la temporada següent, 
dominada clarament pel Voltregà, campió en 
les quatre darreres edicions. Les noies d’Oriol 
Feliu comencen a casa contra un equip que 
va acabar a mitja taula la temporada passada, 
una bona ocasió per intentar començar amb 
bon peu i sumar.  

HOQUEI   
OK LLIGA FEMENINA

1A JORNADA 8 NOVEMBRE

CH MATARÓ - Sant Cugat
Igualada - Voltregà
Vilanova - Gijón
Bigues i Riells - Alcorcón
Palau de Plegamans - Santa 
Maria del Pilar
Manlleu - Girona
Descansa el Ripollet

Dels 13 equips 10 són catalans, 
amb els únics desplaçaments 
fora de Catalunya a Gijón, i dos 
a Madrid (Santa Maria del Pilar 
i Alcorcón). 

portada ete 1353.indd   8 05/11/14   18:32
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HOQUEI   
OK LLIGA

HOQUEI   
OK LLIGA FEMENINA

Aquest passat cap de setmana es va cele-
brar a Lanzarote el Campionat d’Espanya 
de Triatló de llarga distància. El Centre 
Natació Mataró hi va participar amb tres 
triatletes, Lluís Vila, Oriol Gili i German 
Garrote que van haver de nedar 3.000 
metres, fer 120 km en bicicleta i 30 km  
de cursa a peu. 

Lluís Vila va ser el millor dels tres 
triatletes del CN Mataró, Vila va acabar 
en una magnífi ca quarta posició amb un 
temps de 6:45:30. Va ser una llàstima, ja 
que durant el tram de natació va cometre 
un petit error desviant-se d’una de les 

boies  que senyalitzava el circuit i va 
perdre un temps que li va impedir lluitar 
per les medalles. També va tenir una gran 
actuació Oriol Gili que va acabar 15è 
amb un temps de 7:49:56. El mataroní 
va estar entre els primers en el tram de 
natació i de bicicleta, però va patir uns 
problemes digestius en el tram de cursa a 
peu que van fer que acabés 15è i no optés 
a fi nalitzar en el “Top Ten” de l’estatal. 

Per acabar, esmentar que German 
Garrote que va fer una cursa molt regular 
va acabar en 18a posició amb un temps 
de 8:07:50.   .

Xavier Peral campió 
del classifi catori per 
l’Estatal 

TENNIS TAULA
NOTÍCIA REDACCIÓ

El passat cap de setmana es va jugar a 
Bàscara, el torneig zonal classifi catori per 
l’estatal i per part del CN Mataró, Xavier 
Peral va quedar campió en sub23, Cati 
Zamorano va quedar tercera en infantils 
i Emilia Panova va ser també tercera en 
benjamins. També s’han classifi cat: Toni 
Prados (sub23) i Jordi Fradera (juvenil), 
4ts; Oriol Lario i Irene Delgadillo, 6ns en 
infantils, Yordi Jason Ramos (sub23) i 
Laia Lario (juvenil), 7ns; i Núria Gebellí, 
8a infantil.

Torna la Superdivisió
Aquest cap de setmana torna al Super-
divisió Estatal. L’equip masculí avança 
el seu partit a avui divendres a la tarda, 
a Rivas, (Madrid), mentre que l’equip 
femení jugarà el diumenge al matí al País 
Basc, en concret a Irun.   

Lluís Vila quart al Campionat d’Espanya 
de triatló de llarga distància

TRIATLÓ
CAMPIONAT D’ESPANYA REDACCIÓ

El juvenil Futsal Aliança Mataró 
tuteja el Barça, però acaba cedint

FUTBOL SALA
DIVISIÓ D’HONOR NACIONAL REDACCIÓ

El juvenil del Futsal Aliança Mataró va 
perdre la seva imbatibilitat a la Ciutat 
Esportiva Joan Gamper davant el FC 
Barcelona, l’únic equip invicte que queda 
a la categoria i ara líder en solitari. Els 
mataronins van plantar cara a un equip 
que porta més de dos anys sense perdre 

FC 
BARCELONA

FUTSAL 
ALIANÇA9 5

a casa, però van acabar cedint. Al des-
cans el resultat era de 3-1, a la represa 
els locals es van posar 7-2, tot i això, 
els vermells van arribar a posar-se 7-5 i 
van tenir diverses ocasions per igualar el 
partit. Però no van tenir sort i en el darrer 
minut els blaugranes van sentenciar amb 
dos gols més. Diumenge els mataronins 
defensaran la segona plaça davant el 
tercer classifi cat  

El CB Mataró comença 
la Lliga Nacional amb 
dues victòries

BILLAR
LLIGA NACIONAL REDACCIÓ

Després de descansar la primera jornada 
de lliga, el Club Billar Mataró va començar 
la Lliga Nacional de Billar a Tres Bandes 
amb dues victòries a casa. Els mataronins 
van derrotar 8-0 el CB Sueca i 6-2 el CB 
València. Pel CB Mataró van jugar Jordi 
Garriga, Antonio Montes, Esteve Mata i 
Pau Benítez. Ara, aquest cap de setmana, 
el conjunt mataroní viatjarà a terres valen-
cianes per enfrontar-se novament al CB 
Sueca (dissabte) i al València (diumenge).

Hem de recordar que els mataronins 
són els actuals subcampions de lliga des-
prés de perdre l’any passat la fi nal davant 
el Coral Colon de Sabadell.  

portada ete 1353.indd   9 05/11/14   18:32
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NOTÍCIES BREUS

ATLETISME
Inici de la temporada de cros 
El passat diumenge es va celebrar la 
41a edició del Cros de Santa Coloma de 
Farners. Per part del Laietània cal citar 
l’atleta de Canet Ibrahim Azzouz que 
va quedar segon en la categoria sènior- 
promesa. I per part del GA Lluïsos cal 
destacar la victòria de Marc Fernàndez 
en infantils.
També es va disputar el Cros de Calldete-
nes i en aquest Sergi Adalid (GA Lluïsos) 
va quedar segon en categoria cadet.  

NATACIÓ ADAPTADA
Lliga Catalana
Aquest dissabte a partir de les 16 hores, 
les instal·lacions del CN Mataró acolliran 
la primera jornada de la Lliga Catalana de 
Natació Adaptada. A la cita hi participa-
ran les primeres espases de la natació 
adaptada mundial i els millors nedadors 
i nedadores de casa nostra. Per part del 
CN Mataró hem de destacar la participa-
ció de Júlia Castelló, medalla de plata al 
darrer europeu i de Jordi Gordillo que es 
va penjar la medalla de plata a l’estatal, 
formant part del relleu català de 4x50 
metres lliures.    

FUTBOL SALA
El Futsal rep el Ripollet B
El sènior masculí del Futsal Aliança 
Mataró, després de descansar el passat 
cap de setmana, torna a la competició 
aquest diumenge a les 19 hores visitant 
la pista del Ripollet B, uns dels equips 
de la part baixa de la classifi cació. Els 
mataronins esperen guanyar el matx per 
trencar la ratxa de mals resultats de les 
darreres setmanes.    

VOLEI
Derrota del CV Mataró
El sènior masculí del CV Mataró va perdre 
el derbi maresmenc de Primera Catalana 
2-3, d’avant l’Arenys de Munt. Després 
de sis jornades de lliga els mataronins 
són quarts amb 3 victòries i 3 derrotes. 
El femení per la seva part va guanyar 
3-2 el Molins, tercer classifi cat i suma el 
segon triomf de la temporada. Tot i això, el 
conjunt mataroní  continua penúltim.    

Mario González i Anna 
Artacho guanyen el 
Trofeu Generalitat

TIR
TROFEU GENERALITAT REDACCIÓ

El passat cap de setmana es va celebrar 
el Trofeu Generalitat per a Joves Prome-
ses, torneig on es decideix qui formarà 
part de les diferents seleccions catala-
nes que participaran en el Campionat 
d’Espanya.  A la cita hi va participar el 
Tir Esportiu Mataró (TEM) aconseguint 
molt bons resultats. 

Mario González del TEM no va de-
fraudar i va aconseguir guanyar amb 
comoditat en les dues modalitats que 

va participar, pistola velocitat i pistola 
precisió. El mataroní serà el líder de 
la selecció catalana en aquestes dues 
modalitats. 

Anna Artacho, jove promesa del TEM, 
va aconseguir la victòria en categoria 
infantil femenina en la modalitat de 
pistola d’aire de 10 metres, aconseguint 
un lloc a la selecció catalana. També 
van entrar a formar part de la selecció 
catalana, Arnau Palou, que va ser 
segon en categoria infantil de pistola 
d’aire de 10 metres i Unai Gámez que 
va ser segon en categoria aleví. Óscar 
López va completar l’actuació del Tir 
Esportiu Mataró acabant 5è en categoria 
cadet .   
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Cinemes Arenys
93 792 33 90 · Golfes:  dissabtes.

Interestellar 

Dixie y la rebelión zombi 

El amor es extraño 

La desaparición de Eleanor Rigby

Rec 4

Los Boxtrolls

Ninja Turtles

Perdida

El corredor del laberinto

El niño

Omar (vo)

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

16:00   18:00

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

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

20:15 [exc. dmc.]                   22:30   00:30

16:00   18:00

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

(12 de novembre) 20:15

Cinesa Mataró Parc

Operación cacahuete

Guardianes de la galaxia

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

La gran seducción 18:00   20:15 (8 i 10 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

Interestelar 

Alexander y el día terrible, horrible, espantoso, horroroso 

Rec 4

Caminando entre las tumbas

Serena

Drácula, la leyenda jamás contada

Vamos de polis

El juez

Los Boxtrolls

The equalizer

Ninja Turtles

Relatos salvajes

Perdida

Annabelle

Torrente 5

La isla mínima

El corredor del laber...

El niño

12:00   12:30   15:45   17:00   18:00   18:55   20:30   21:30   22:05   00:00

12:15   16:00   18:00   20:00

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

12:15   16:00   20:20   22:35   00:50

16:00

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

22:50   01:00

20:00   00:45

12:15   18:05      [En català] 16:00

20:10   22:00   00:40

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

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

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

16:10   18:00   22:45   00:45

18:15   01:00

22:45

20:30

12:15   00:30
[Continua]
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Qui és l’autora del llibre infantil 
en que es basa ‘Alexander’?

Pregunta de la setmana:

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

Resposta del núm. 1646
‘La Batalla de los Cinco Ejércitos’

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 
Juani Jiménez Ruíz,
Pere Gómez Ayala.

Més de dos milions d’entrades venudes 
durant la Festa del Cine

La Festa del Cine, que va tenir lloc 
de dilluns a dimecres de la setma-
na passada, va vendre un total de 
2.196.101 entrades, un 15% més 
que en l’anterior edició, que es va fer 
a l’abril; i un 38% més que la que es 
va fer a l’octubre del 2013. Durant 
aquests tres dies, 364 cinemes i un 
total de 3.118 pantalles de l’estat 
espanyol es van sumar a aquesta 
promoció que venia les entrades a 
2,9 euros. Les 10 pel·licules més 
vistes pels espectadors de la Festa 
del Cine han estat, per aquest ordre, 
‘Drácula, la leyenda jamás conta-
da’, ‘Torrente 5’, ‘The Equalizer’, 
‘Perdida’, ‘Relatos Salvajes’, ‘La 

CINEMA
NOTICIA REDACCIÓ - ACN

UNA SECCIÓ 
PATROCINADA PER

 Més cinema a: www.totmataro.cat

Concurs de Cine
2 entrades dobles
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Isla Mínima’, ‘Annabelle’, ‘Tortugas 
Ninja’, ‘El Juez’ i ‘Vamos de Polis’.
Segons un comunicat de la Festa del 
Cine, en aquesta edició s’han acre-
ditat a la web per gaudir d’aquesta 
promoció 2.370.980 persones, cosa 
que ha suposat “un nou rècord”. 
La iniciativa ha estat organitzada 
per la Confederación de Produc-
tores Audiovisuales (FAPAE), la 
Federación de Distribuidores de 
Cine (FEDICINE), la Federación de 
Cines de España (FECE) i l’Instituto 
de la Cinematografía y las Artes Au-
diovisuales (ICAA) per reivindicar el 
cinema a com “la millor oferta cul-
tural i d’oci del país”.
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Les estrenes
Interstellar

Quan els elements comencen a fer 
imposible viure a la terra, un grup 
d’exploradors fa servir forats de cuc 
acabats de descobrir per superar les 
limitacions dels viatges espacials 
tripulats i així superar les immenses 
distàncies d’un viatge interestel·lar.
Direcció: Christopher Nolan
Intèrprets: Matthew McConaughey, 
Anne Hathaway, Jessica Chastain.
169min

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

Alexander y el día...

Alexander es desperta amb un xiclet 
enganxat al cap. Aquest només és el 
principi d’un dia horrible en què tot 
li surt malament. La seva família, 
però, sembla viure un dia perfecte. 
Aviat el dia horrible es contagiarà a 
pares i germans.
Direcció: Miguel Arteta
Intèrprets:  Steve Carrell, Jennifer 
Garner, Dylan Minnette, Kerris Dorsey.
81min

Rec 4: Apocalispsis

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.
95min

El amor es extraño

Quan l’any 2011 es legalitza el ma-
trimoni homosexual a Nova York, una 
parella que porta junta 39 anys de-
cideix casar-se. Aviat, però, un d’ells 
es queda sense la seva feina en una 
escola catòlica i perden el seu pis.
Direcció: Ira Sachs
Intèrprets: John Lithgow, Alfred 
Molina, Marisa Tomei
94min

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

http://www.totmataro.cat/oci/cinemes
https://www.youtube.com/embed/UoSSbmD9vqc
https://www.youtube.com/embed/k35AKChOoSw
https://www.youtube.com/embed/F2xvMAct718
https://www.youtube.com/embed/E--ikoM4wSI
https://www.youtube.com/embed/sQ8lyPUz8NM
https://www.youtube.com/embed/YFWjQqd89tg


David Bote marca distàncies de forma 
contundent amb Carlos Fernàndez    

“No es pot tenir cap actitud com-
prensiva ni tolerant davant les 
irregularitats ni la falta de rigor. 
Els ciutadans estan fastiguejats de 
comportaments inacceptables de 
representats polítics”. Amb aques-
ta contundència es va expressar el 
candidat del PSC a l’alcaldia de 
Mataró, David Bote per explicar la 
reacció de l’agrupació local al ces-
sament de Carlos Fernàndez. Bote, 
que ha apartat Fernàndez del comi-
tè de campanya i ha garantit que 
no anirà a les llistes electorals, va 
mostrar una actitud de ‘tolerància 
zero’ per l’exsecretari d’Organització 
del PSC Maresme. Va demanar que 
s’aclareixin els fets i va voler parlar 
de “possibles errors” i “presump-
tes irregularitats”. Però no es va 
mossegar la llengua en concloure 

POLÍTICA
NOTÍCIA CUGAT COMAS

“No es pot tenir cap actitud 
comprensiva ni tolerant 
davant les irregularitats”, diu  

Rafael Montserrat dimiteix 
de President de la 
Fundació Iluro 

La Fundació Iluro s’ha quedat sense 
President. Dimecres passat va trans-
cendir el que era un secret a veus els 
darrers dies i és que Rafael Montse-
rrat, la seva cara visible des de la 
constitució, havia presentat la di-
missió. No se’n coneixen els motius, 
però el mateix Montserrat hauria 
traslladat a la Junta que el càrrec 
tenia una caducitat i que aquesta 
havia arribat. Montserrat ha estat el 
primer President d’aquesta Fundació 
privada especial encarregada de ges-
tionar el patrimoni de l’antiga obra 
cultural de Caixa Laietana. 

En el seu mandat es va constituir 
pròpiament l’entitat i es van cedir 
diferents locals com l’Espai Gatassa 
del barri de Cerdanyola.

Roser Salicrú que era fi ns ara 
vicepresidenta de l’entitat, assu-
meix interinament les funcions del 
President. Conviuen en el Patronat 
de l’entitat dos representants de 
l’Ajuntament de Mataró –Ramon 
Manent i Jordi Surinyach– i els 
representants de cinc entitats. La 
vicepresidenta ho és a proposta del 
Museu Arxiu de Santa Maria mentre 
que són vocals també Antoni Blanch 
Joseph, Isabel Llaquet, Albert Roy 
i Pere Carles representant el Centre 
Catòlic, Sant Lluc per l’art, el Fo-
ment Mataroní i Òmnium Cultural. 

 

SOCIETAT
NOTÍCIA REDACCIÓ

El també expresident d’Aigües 
de Mataró ho va comunicar a 
la junta del patronat     
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que “la política va lligada a la mo-
ral i ha d’estar regida també per les 
normes ètiques. I és a la política 
local on cal ser més estrictes amb 
el comportament públic i privat, i 
cal una exigència màxima de rigor i 
transparència”.

El PSC del Maresme i el partit 
en l’àmbit català investiguen les 
presumptes irregularitats i tota la 
comptabilitat que va passar per les 
mans del regidor dimitit.

“Si hi ha sospita, s’actua”
Xesco Gomar, primer secretari del 
PSC de Mataró, va assegurar que en 
un màxim de 15 dies podran cloure 
aquesta investigació.  Sense esperar, 
però, a aquesta investigació el PSC 
de Mataró ha volgut transmetre la 
imatge de “si hi ha sospita, s’actua” 
i Bote va voler llegir una declaració 
amb elements prou contundents: 
“no es pot tapar res ni ningú i cal 
aclarir tots els fets”. 

  Assessor del PSC a la Diputació

L’única vinculació amb càrrecs institucionals o de partit que manté 
Carlos Fernández a hores d’ara en el si del PSC, és el d’assessor del 
grup socialista a la Diputació de Barcelona. Des del PSC de Mataró no 
s’han volgut posicionar sobre aquesta situació, ja que consideren que 
es tracta d’una responsabilitat de la direcció nacional del partit. Tot i 
això, Gomar diu que a Mataró no hi ha dubtes sobre el que cal fer i s’ha 
fet: “Nosaltres hem estat transparents amb la nostra agrupació i seria 
contradictori que ara dubtéssim davant les accions que hem de prendre. 
Nosaltres, davant els dubtes, acció”, va dir Gomar.  

ALUART ALUART
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Menú diario
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“Vam néixer amb la idea de reha-
bilitar l’edifici en desús de Can 
Fugarolas per convertir-lo en un 
taller de reparacions socials, cultu-
rals i sostenibles”, assegura Marta 
Dalmau, una de les fundadores del 
projecte i coordinadora del Taller 
d’Idees. Són tres plantes d’una 
antiga nau industrial del barri de 
l’Havana que ha calgut buidar de 
brutícia i andròmines. “La il·lusió 

ens va portar a iniciar el procés molt 
ràpid i al cap de tres mesos alguns 
col·lectius com Cronopis ja hi fèiem 
activitats”, recorda Jordi Mas, del 
col·lectiu de circ.  

Feinada increïble

“Avui ja podem parlar en present, 
perquè el projecte s’ha fet realitat”, 
reconeix Dalmau. I tot, segons Mas, 

ENTITATS
REPORTATGE FOTOS: ANNA ALUART

TEXT: MIREIA BIEL

Fa prop d’un any naixia Can Fugarolas. Aleshores era 
un antic concessionari ple de deixalles, restes de cotxes i 
brutícia. Era un futur espai social que volia obrir-se a la ciutat 
per convertir els 4.000 metres quadrats de la nau en un taller 
d’activitats, de creativitat. Avui, ja són nou els col·lectius que 
conviuen a Can Fugarolas, en un projecte autònom en gestió 
i fi nançament que celebra el primer any de vida de la millor 
manera: iniciant activitats. 
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gràcies a la “feinada increïble que 
s’ha fet des dels quatre col·lectius 
que ens hi vam implicar des de 
bon començament, Taller d’Idees, 
Cronopis, Estudi i Mig i el viver 
d’empreses coworking”. 

Cronopis necessitava un espai 
abans del desembre, quan havien 
d’abandonar el local del carrer Chu-
rruca on desenvolupaven les seves 
activitats després de marxar de 
Can Fàbregas. Can Fugarolas es va 
convertir en el refugi perfecte d’un 
projecte de circ que volia créixer. 
Però la nau del Carrer Tolón agrupa, 
no només diversos col·lectius de la 
ciutat, sinó també un concepte molt 
més ampli d’espai de treball. 

Autogestió: punt clau

Posar en marxa la nau ha suposat 
assumir un per 10 anys con-
vencional i, en conseqüència, 

L’espai autogestionat de l’Havana inicia la majoria d’activitats dels 12 col·lectius que hi conviuen 

Un any a Can Fugarolas:   
de projecte a realitat 
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gestionar la totalitat de l’espai. 
“Funcionem de forma horitzontal i 
això ens agrada perquè creem una 
xarxa d’entitats diferents, però que 
treballen per un objectiu comú”, 
afirma Mas, que valora molt po-
sitivament l’experiència, “ja que 
l’hem autogestionat des de la base”. 
Aquesta organització obliga a tots 
els col·lectius a adquirir un compro-
mís i a assumir un paper concret per 
tirar endavant el projecte. “L’únic 
problema amb què ens trobem és 
que hi ha projectes que són de vo-
luntariat i altres que no, de manera 
que a vegades treballem a ritmes 
diferents”, concreta Mas, que tot 
i així considera que “malgrat que 
ens ha costat posar-ho en solfa, ara 
ja rutlla”.
 

Verkami: l’impuls

El gran impuls per a la consolidació 
d’aquest projecte va ser la posada 
en marxa d’una macro campanya 
de micromecenatge “per arreglar 
les goteres, arranjar les fi nestres i 
tancaments i fer les instal·lacions 
elèctrica i d’internet”, tal com va 
explicar un altre dels fundadors, Ri-
card Jornet, el desembre de 2013. 
El Verkami posat en marxa va tenir 

un èxit aclaparador: van recollir 
fi ns a 8.630 euros i els va ajudar a 
“arrencar”. Un any després, tots els 
diners recaptats han estat invertits 
en la rehabilitació de la nau. “Han 
servit, sobretot, per netejar i treure 
material, però també ens han per-
mès fer la instal·lació elèctrica, per 
exemple”, explica Dalmau. Sense 
oblidar tampoc l’impuls que va su-
posar aquella campanya, “que ens 
va projectar a la ciutat”.  

Hora de créixer

Una projecció que també els va 
servir per establir nous contactes 
amb col·lectius de la ciutat i unir 
esforços. Alguns han acabat incorpo-
rant-se a la xarxa de Can Fugarolas i 

han fet més gran el projecte inicial. 
“Des d’un principi volíem obrir-nos i 
així ho hem fet”, es felicita Mas, que 
valora molt positivament l’entrada 
de noves iniciatives. El Laborato-
ri d’Aprenentatge Científi c (LAC), 
Musicoop i dues cooperatives de 
consum, Ecoopirativa i L’Estrella, 
són alguns dels darrers fi txatges de 
Can Fugarolas, un fet que “agilitza 
la coordinació de l’espai i crea molta 
vida”, tal com diu Dalmau. 

Fa un any era un projecte. Ara, 
una realitat, un punt de trobada 
d’iniciatives socials, culturals i 
sostenibles. L’antic concessionari 
segueix en construcció, però s’obre 
a la ciutat per dotar-la d’un projec-
te innovador, transversal i únic. Can 
Fugarolas ja té vida pròpia.  

1 any a la fuga
Per celebrar aquest primer any de vida, Can Fugarolas organitza una festa 
els pròxims 14, 15 i 16 de novembre. Una celebració que en cap cas vol 
ser una inauguració, perquè el projecte encara ha de madurar. “Celebra-
rem que estem en un bon procés”, bromeja Dalmau. Durant els tres dies 
es podrà gaudir de concerts i àpats populars i tots els col·lectius de Can 
Fugarolas donaran visibilitat a les seves activitats de forma altruista mit-
jançant tallers, exposicions o concerts. Una forma de conèixer què passa 
dins d’uns 4.000 metres quadrats que engloben una varietat d’activitats 
que “volen arribar al conjunt del barri i la ciutat”. 
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Associació d’Integració Social

Col·lectivització del consum

Creació en belles arts

Cooperativa Intregal Catalana

Companyies de circ

Productes proximitat

Art i audiovisuals 

Creació d’un pati d’horts 

Espai de promoció de ciència

Viver d’empreses eco

Espai de creació i exposició

Espai de treball i creació

Associació Taller 
d’Idees

Cooperativa
L’Estrella

Col·lectiu 
Fugart

Ecoxarxa 
Maresme

Cronopis, 
espai de circ

 Ecoopirativa,
consum ecològic

Estudi i Mig, 
taller audiovisual

Horts socials i 
urbans

Laboratori Apre-
nentatge Científic

Espai de treball 
Coworking

Escultors
Morrut 7

Taller de ferro
i fusta

Qui hi ha a Can Fugarolas? Els 12 col·lectius
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El TecnoCampus escalfa motors per 
una versió renovada del Fòrum del 
Talent a la qual ja han confi rmat la 
participació vint-i-cinc empreses i 
institucions públiques i privades, a 
les quals s’hi afegiran noves com-
panyies els pròxims dies. L’objectiu 
de la trobada, que tindrà lloc el 
dia 13 de novembre, és que les 
empreses coneguin el talent dels 
estudiants del TecnoCampus, on 
actualment cursen els seus estudis 
de grau prop de 2.500 joves. 

Els participants al Fòrum vénen 

www.totmataro.cat/empentaamb empenta

El TCM escalfa motors pel 
Fòrum del Talent

1

a Mataró a buscar, per fi txar-los, 
estudiants i graduats A més de 
connectar aquest capital humà dels 
estudiants amb les empreses que 
s’hi interessin, el Fòrum del Talent 
proporcionarà eines als estudiants 
per ajudar-los en el seu procés 
d’inserció laboral.  

De la mà de la televisió del Ma-
resme, M1TV, els estudiants que 
ho vulguin podran gravar el seu 
videocurrículum, i també es faran 
tallers sobre treball en xarxa o sobre 
com afrontar, amb l’actitud adequa-

da, una entrevista de feina.

El dia 13 també es faran els diàlegs 
amb directius de grans empre-
ses: Jaume Gurt, director general 
d’Infojobs; Francesc Baqué, cap 
del departament de persones de 
Bon Preu; i de Almudena Gallo, 
Human Resources & IT Director a 
Criteria CaixaHolding. I s’introduirà 
els estudiants en el Talent Speed 
Networking, una nova tècnica de 
preselecció de possibles candidats 
mitjançant entrevistes ràpides, de 
10 minuts, amb l’empresa.

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

tot empenta 1,2 1648.indd   2 05/11/14   18:43



NÚM. 1648
DEL 7 AL 13 DE NOVEMBRE DE 2014

amb empenta 2

Oliveras defensa distribuir el 
treball per sortir de la crisi

El professor d’Economia Aplicada 
a la UAB Arcadi Oliveras encarna 
una de les mirades més crítiques 
sobre el sistema econòmic actual. 
Ho va demostrar a Mataró en la 
conferència que obria el 3er Cicle 
de Conferències sobre Economia, 
que organitza l’Escola Superior de 
Ciències Socials i de l’Empresa 
del TecnoCampus. Oliveras va cri-
ticar la inacció dels governs des de 
l’atac a la lliura esterlina per part de 
l’especulador George Soros a princi-
pi dels anys 90, cosa que va abonar 
el terreny, al seu entendre, per a la 

crisi actual, que segons va dir, té un 
origen fi nancer.

Oliveras va destacar que el repar-
timent del treball pot ser una eina 
útil per reduir la taxa d’atur, igual 
que el reconeixement salarial de 
les persones que cuiden persones 
dependents o el foment del coope-
rativisme. Per aconseguir recursos, 
va reclamar que es persegueixi el 
frau fi scal, que segons va dir es 
concentra en les grans empreses i 
en les grans fortunes. I en la part 
de la despesa del pressupost públic, 

va demanar la racionalització de la 
despesa militar.

El Cicle de Conferències sobre Eco-
nomia continua dijous que ve, dia 
12, amb la conferència del Dr. Jordi 
Catalan, catedràtic d’Història Econò-
mica de la Universitat de Barcelona. 
El 26 de novembre serà el torn de-
Javier Sanjulian, professor lector de 
Pensament Econòmic també de la 
UB i el tancarà l’exconseller Antoni 
Castells, catedràtic d’Hisenda pú-
blica de la mateixa universitat el 3 
de desembre.

Tienda: Francesc Macià, 9, Mataró

655 464 104
937 586 828

www.i-manmataro.com

I-MAN
SERVICIO TÉCNICO INFORMÁTICO PARA

EMPRESAS Y PARTICULARES

FEMCRÉIXER 
LES IDEES

TÀCTIC.CAT MÉS QUE WEBS
www.TACTIC.CAT - 93 790 97 73
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Portes i Automatismes Enric està de 
celebració. L’empresa de Teià cele-
bra els seus 20 anys, dues dècades 
de servei professional i atenció al 
client durant les quals han acumu-
lat l’experiència i el bagatge que fa 
d’Automatismes Enric un dels noms 
més respectats del país quan hom 
vol apostar per la màxima qualitat 
en la fabricació, la instal·lació i la 
reparació de portes i automatismes.

Amb un ampli ventall de serveis i 
productes per a vivendes, comerços, 
comunitats i indústria, l’empresa 
treballa per a la incorporació cons-
tant de les noves tecnologies a les 
seves instal·lacions. Amb una gran 
oferta d’automatització de tota clas-
se de portes, ja siguin d’ús industrial 
o comercial. Automatismes Enric 
treballa perquè la qualitat dels seus 
productes es combini amb una fàcil 

utilització i uns costos raonablement 
baixos de manteniment. Un altre tret 
d’identitat de l’empresa és l’alta 
qualifi cació professional de tots els 
seus treballadors. 

Entre tota la gamma de productes 
podem trobar un ventall d’allò més 
ampli d’accessoris per la porta au-
tomàtica o manual i senyalització de 
seguretat per a pàrquings. Disposen 
també de tot tipus de motors per po-
der automatitzar les seves portes, ja 
sigui de forma basculant, batents, 
corredisses, enrotllables, seccionals, 
de llibret o, fi ns i tot, persianes. 
Adapten sempre el producte a les 
necessitats del client.

Automatismes Enric, posa a la dis-
posició del client un ampli servei 
postvenda, i dóna l’opció de con-
tractar el manteniment d’un gran 
ventall de portes i equips electrò-
nics. Tots els productes, les portes, 
mecanismes de vidre o pilones, i els 
seus motors, compleixen les normes 
tècniques de la Comunitat Europea, 
assegurant així un servei de qualitat 
al client.

Automatismes Enric:
20 anys de plena garantia

C. Indústria, 14 · Pol. Ind. Buvisa ·  Teià
T. 935 559 388 ·  F. 935 406 174
info@automatismesenric.com
www.automatismesenric.com

Particima amb hashtag #automatismesenric20
i podràs guanyar un sopar; més informació a la nostra web

NO TOTES LES PORTES SÓN IGUALS
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Premis per la bona gestió 
pública de l’Ajuntament

L’Ajuntament de Mataró ha ob-
tingut dos accèssits dels Premis 
Alfons Ortuño, creats per l’Escola 
d’Administració Pública de Ca-
talunya (EAPC) per reconèixer 
honoríficament les actuacions 
d’innovació i bones pràctiques en 
matèria de gestió pública de les 
administracions catalanes.

Els projectes guardonats de Mataró 
són el servei d’atenció ciutadana a 

través de missatgeria instantània 
WhatsApp en l’àmbit de políti-
ques sectorials i serveis fi nalistes 
i l’eina de seguiment del Programa 
d’Actuació Municipal per Internet 
(e-PAM) en l’àmbit de gestió pressu-
postària, avaluació i transparència.

Els guardons, que no tenen dotació 
econòmica, s’atorguen bianualment 
i enguany celebren la segona edició. 
En aquesta segona convocatòria, es 

van presentar 28 projectes. El jurat 
dels premis ha atorgat un premi i 
dos accèssits per a cadascun dels 
tres àmbits en què s’han adscrit les 
candidatures: Polítiques sectorials 
i serveis fi nalistes; Gestió pressu-
postària, avaluació i transparència; 
Organització i Recursos Humans.
 
A l’àmbit de polítiques sectorials i 
serveis fi nalistes el premi ha estat 
per a l’Ajuntament de Molins de Rei, 
pel projecte Consell de seguiment de 
la crisi econòmica. En l’àmbit de la 
gestió pressupostària, avaluació i 
transparència el premi ha estat pel 
Banc de Sang i Teixits pel projecte 
Creació, organització i implantació 
de l’activitat d’auditoria interna.

En l’àmbit d’organització i recur-
sos humans, el premi ha estat pel 
Departament de Governació i Re-
lacions Institucionals pel projecte 
Eines per a l’execució de progra-
mes de millora a la Generalitat de 
Catalunya: l’exemple de l’Ofi cina de 
Racionalització del Sector Públic 
Instrumental.

GOMMA MOTORS SERVEI OFICIAL
i AGENT AUTORITZAT

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

VENDO MAMPARA BAÑO. Nueva, color 
blanco, 1,40cm. 100€. 626.529.009 

COMPRA  VENDA  
IMMOBILIÀRIA

¿LE URGE VENDER su piso? disponemos 
del dinero al contado para comprarlo 
inmediatamente a partir de 3 días. F. 
escrituras y entrega de llaves. Cualquier 
zona. Su Casa 93.757.12.82 
COMPRAMOS CASAS: Centro Mataró, o 
garajes, locales, pequeños solares, etc. 
No importa estado. Buscamos cual-
quier sup. edifi cable para promoción 
de viviendas. También Permutas, bus-
cando la mejor rentabilidad para Ud. 
Máxima seriedad y discreción demos-
trada. Pago inmediato contado. Su Casa 
93.757.12.82
VENC PÀRQUING. Avda. Recoder (cotxe 
petit). 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 pla-
ya 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
PL. FIVALLER Loft amueblado y equipa-
do, 390€. 626.529.009 
CENTRE. Piso tercero, 2h. cocina, baño, 
conservado, 390€. 651.862.517 
CIRERA. Bajo de 2h. con terraza arriba 
de 15m2. 450€. 651.862.517 
CERDANYOLA. Local de 78m2. ideal cual-
quier actividad, 250€. 626.529.009 
ES LLOGUEN LOCALS comercials als Mo-
lins. 659.780.322 
TRASPASO BAR. Rda. Cerdanya. Mataró. 
610.992.434

TRASPASSEM DUES SALES per celebrar 
festes d’aniversari, comunions, festes 
de nit , tots tipos d’esdeveniments, molt 
bon negoci en meyns de dos anys amor-
titza l’inversió. 600.700.803 
ALQUILO HABITACIÓN. 674.471.893 
SE TRASPASA BAR  en  Mata ró . 
652.577.371 
SE TRASPASA BAR/CAFETERÍA en Ma-
taró Centro. Interesados llamar al 
622.907.273 
CHICA BUSCA PISO compartir. Con perro 
mediano. Económico. 671.120.026

TREBALL

SE OFRECE SEÑORA catalana para servi-
cios domésticos. 620.582.940
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA fi ja mañanas 
/tardes. 7€/h. 631.331.317. Expe-
riencia
CHICA BUSCA TRABAJO limpieza, cui-
dado ancianos, niños. 698.472.504 
LIMPIEZA, PLANCHA, COCINA, cuidado 
niños. 631.838.333
BUSCO LIMPIEZA 6€. 631.282.404
BUSCO TRABAJO cuidado abuelos, lim-
pieza, ayudante cocina. 620.073.766 
SE OFRECE AYUDANTE de cocina con 
experiencia. 640.016.243 
TALLER ROPA CICLISMO busca faena. 
698.294.401 
HAGO PATRONES Y escalados de punto y 
plana. 654.548.573 
LIMPIEZA, CUIDADO DE niños, plancha. 
602.027.714 
SEÑORA BUSCA TRABAJO canguro, lim-
pieza. 658.097.370 
ME OFREZCO LIMPIEZA. Noches no. 7€/h. 
631.171.814 
LAVAMOS EDREDONES. Recogida domi-
cilio. 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 
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. 
Posibilidad de formar parte de la ma-
yor red en franquicia del sector. Enviar 
currículum al email kbaj0@kiron.es 

TRASPASSOS 
LLOGUERS

 CENTRE: PUBLICITAT FERMALLI MARESME: Muralla Sant Llorenç, 2

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

 MOLINS: LLIBRERIA NINOTS: Ps. Carles Padrós, 91

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

anuncis econòmicsanuncis econòmics

 MATARÓ
www.totmataro.cat/economics

PER INSERIR ANUNCIS A:

 CERDANYOLA: 
             ESTANCO INDIANO: Carrer Roselló, 4

   

PRECISA:

CAPTADOR
A MITJA JORNADA

GORRIZ ASSOCIATS

• S’ofereix: Alta S.S. Sou fix + comissions
• Es necessita: Experiència en el sector 
   i vehicle propi
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CHICA DE 30 con experiencia en cuidado 
de personas mayores y limpieza. Busca 
trabajo. 698.306.927 
ES BUSCA MANICURISTA amb expe-
riència d´ungles de gel i porcel.lana. 
609.840.940 

PROFESSIONALS

GRUP D’HAVANERES Mestre d’Aixa. Hava-
neres, cançó marinera. Festes majors, 
festes de carrer, festes privades, ca-
saments, aniversaris, etc. Informació 
605.68.62.69 (www.mestredaixa.
com). havaneres@mestredaixa.com
CASAMENTS. SOPRANO posa el cant 
a la teva cerimònia. Fes que aquest 
dia tan especial sigui inoblidable. 
625.947.230 Rosa
LAMPISTERIA, FONTANERIA, Electricidad. 
aparatos eléctricos, reparación lavadoras, 
calentadores, calderas. 697.725.158
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
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
M U D A N Z A S  B A R A T A S .  X a v i . 
698.596.394
RECOGIDA, VACIADO DE muebles gratis. 
632.734.890
PINTOR PROFESIONAL. Pintura en general 
y decorativa. 635.106.282 
PINTOR. Presupuestos ajustados. 
607.480.942 
ORDINADORS, TABLETS, SMARTPHONES, 
reparem. 662.599.273 
INFORMÁTICO A DOMICILIO. Repara tu 
ordenador desde casa. 607.665.679 
MASAJES ORIENTALES. 688.009.231  

CLASSES

REFORÇ  ESCOLAR  e xpe r i ènc i a . 
667.534.065
CLASSES PARTICULARS. JORDI Barros. 
ESO, batxillerat, cicles. 662.556.928 
UNIVERSITÀRIA D’ÚLTIM CURS d’educació 
primària. Ofereix donar classes particu-
lars 9€/h. Gemma 655.195.474 

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

(junto estación)

COMPRA -VENTA 
SEGUNDA MANO

TREBALL

 CENTRE: PUBLICITAT FERMALLI MARESME: Muralla Sant Llorenç, 2

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

 MOLINS: LLIBRERIA NINOTS: Ps. Carles Padrós, 91
 CERDANYOLA: 

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

TRUCA AL 93.796.16.42
T’HO POSEM FÀCIL!

 VIA EUROPA: 
             LLIBRERIA PAPERERIA MEDITERRANI: 

                                                                 Carrer Alemanya, 2

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

T 937 904 905 · M 687 069 636

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

08349 Cabrera de Mar
info@rehabilitacionstotart.com

10 ANYS
DE GARANTIA

REHABILITACIONS

S.L.

www.rehabilitacionstotart.com
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TAROT  VIDÈNCIA...

CONSULTA IMMA PARAPSICOLOGÍA. Horas 
concertadas. 93.755.09.75 
TAROT MATARÓ. 666.639.976 
TAROT MAYTE 806.575.516 VISA econò-
mica 93.113.54.52 /674.080.838. 30 
años de experiencia. 

VARIS

POR UNA GRACIA concedida ánima sola.
BUSCO SEÑORA (40-50A.) Que guste 
viajar a naturaleza y vivir en pareja. 
676.382.335 (11-19h.) 

CONTACTES

KAREN JOVENCITA. Servicio completo. 
688.290.749
MASAJES CON FINAL feliz. 632.673.621
ESPAÑOLA 20 AÑOS. 632.640.376
SOY TU AMANTE perfecta, tu putita pre-
ferida. 632.236.369
LAIA  42 CATALANA .  Besucona . 
687.072.165 
ASIÁTICAS, JOVENCITAS, GUAPAS. Nue-
vas en Mataró. 24h. Salidas domicilio. 
688.560.112 
KAREN 26, PECHO GRANDE. Sexo, pla-
cer, mucho morbo. Piso Particular. 
631.287.774 

C A L E F A C C I Ó
AIRE CONDICIONAT  BOMBA DE CALOR  INVERTER

Camí Ral, 572· Mataró· Tel. 937 574 943· Fax. 937 990 903 · www.maresmesertec.com · info@maresmesertec.com

36 SERVEI ASSISTÈNCIA PROPI
tècnics especialitzats en:

Reparació
Manteniment
Projectes

OFERTES
DE TEMPORADA

Pressupostos sense compromis

Finançament en 12 mesos sense interessos

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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Som globals. Som locals

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

El món gira molt ràpid. La teva ciutat també. 
Llegint i compartint el Tot Mataró fas possible un mitjà 

local, independent i gratuït. Gràcies!



Setmana de Música Antiga 
entroncada al Tricentenari

La XXXII edició de la Setmana de 
Música Antiga de Mataró arranca 
aquest cap de setmana, entroncada 
en la commemoració del Tricentena-
ri, amb una programació que gira al 
voltant del so de 1714. Una vegada 
més la Basílica de Santa Maria serà 
la seu central de la programació de 
la Setmana, amb un concert a la 
Capella del Roser i dos a la Capella 
dels Dolors, a la qual es poden veure 
les antològiques pintures que Anto-
ni Viladomat va acabar poc després 
dels esdeveniments bèl·lics. 

Enguany s’hi suma un nou espai, 
el Convent de la Immaculada Con-
cepció de les Carmelites Descalces 
de Mataró.

La Setmana de Música Antiga 
començarà aquest dissabte 8 de 

novembre amb “La Cobla de Mi-
nistrers” a càrrec dels Ministrers 
del Sabre i amb la col·laboració 
dels Ministrils de l’Àliga de Mataró. 
Junts proposen un viatge a la Cata-
lunya dels segles XVII i XVIII, però 
també arribant fi ns al segle XXI per 
entendre la vigència de la música 
dels ministrils avui en dia. Els mu-
sicòlegs Rafel Mitjans i Teresa Soler 
oferiran una xerrada prèvia per con-
textualitzar la fi gura dels ministrils. 
Les xerrades prèvies són un dels 
clàssics de la Setmana.
 
El que escoltava l’arxiduc
El 9 de novembre a la Capella dels 
Dolors s’hi podrà veure el concert 
“Elissa, gran reyna”. Un trio format 
per Mireia Latorre, Peter Krivda i 
Núria Jaouen interpretaran el reper-
tori musical que escoltava l’arxiduc 
Carles d’Àustria a Barcelona durant 
el seu breu govern. 

MÚSICA
NOTÍCIA BORJA REVERT

La Diada Mariona Galindo 
Lora, aquest dissabte 
davant de l’Ajuntament

La Riera, just davant l’Ajuntament, 
on per Santes s’hi fa la Dormida, és 
l’escenari que acollirà aquest dis-
sabte a la tarda la Diada Mariona 
Galindo Lora dels Capgrossos de 
Mataró, al costat dels Castellers de 
Lleida i els de l’Alt Maresme, fi llols 
dels blaus més coneguts com a 
‘Maduixots’. 

L’actuació s’iniciarà a les sis de 
la tarda i s’hi esperen castells de 9 
dels de la camisa blava, que arriben 
en ratxa després de fer dissabte a 
Vilafranca la millor actuació de la 
seva història.

Cartell dedicat a la Mariona
L’artista Regina Puig ha estat 
l’encarregada de fer el cartell de 
la Diada, que fa quatre anys duu el 
nom de la canalla dels Capgrossos 
morta el 2006. “He volgut dedicar 
el cartell a la Mariona. Des de la 
base: la terra, les arrels que fan com 
una ‘X’ igual que els castellers puja 
i puja cap amunt. És una paradoxa 
entre l’orgànic i la vida, fi ns al cel, 
l’enxaneta que ja ha arribat al cap-
damunt i en aquest cas la Mariona 
s’apropa fi ns al cel amb un ocell. És 
pot veure el somriure de la Mariona 
d’una manera molt subtil”, explica 
Puig. 

CASTELLS
NOTÍCIA REDACCIÓ

Regina Puig fa el cartell de 
l’actuació, amb Capgrossos, 
Lleida i Maduixots

Doble cita als Dolors aquest 
cap de setmana amb aires 
musicals de 1714

culturacultura www.totmataro.cat
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CEDIDA

 Dues cites més el pròxim cap de setmana

La Setmana seguirà el 15 de novembre al Convent de les Carmelites on el 
Cor Ciutat de Mataró presentarà “Els mestres de capella de Santa Maria 
de Mataró i la música a Europa al tombant del segle XVIII”. El musicòleg 
Francesc Cortès oferirà una xerrada prèvia per contextualitzar el recital.
El cicle s’acabarà el 16 de novembre a la Capella del Roser de Santa 
Maria amb “Barcellona alla moda”. Vuit músics i dos ballarins oferiran 
un espectacle de música i dansa lligades a la Barcelona d’entre 1707 
i 1714, amb anècdotes i fets històrics reals d’aquella època. 
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per María Olga Cid Cuadras Parapsicòloga, diplomada i col·legiada
l'hi ofereix els serveis de Tarot, Clarividència, Hipnosi, Mediumnitat, Cartes Astrals, 
Amulets de protecció, Solució de problemes Paranormals, Anàlisi de somnis, 
tècniques de relaxació i desenvolupament de facultats psíquiques.

Tlf. 609 301 320                            
Solidària contra la crisi

horòscopshoròscops www.totmataro.cat/horoscop

Horòscop per Centre Parapsicològic Acuario

ARIES (21/3 al 20/4)

Evita el joc dels retrets, els enfron-
taments acabaran malament. Ca-
nalitza les teves emocions i relaxa’t. 
Treball: comptes amb l’aprovació 
de persones que t’ajudaran a tirar 
endavant els teus projectes, apro-
fi ta, tiraràs endavant.

TAURE (21/4 al 21/5)

Evita forçar les coses, sobretot si 
la persona a la qual pretens seduir 
no s’aclareix i et demana pacièn-
cia. Treball: acumular tasques, 
compromisos i encàrrecs que 
no es poden assumir et passarà 
factura, organitza’t.

BESSONS (22/5 al 21/6)

Una relació d’amistat pot con-
vertir-se en alguna cosa més, 
si t’atreveixes a creuar el límit. 
Pensa què et convé més. Treball: 
la solució està en el diàleg cons-
tructiu, medita molt les paraules 
abans de reunir-te.

CRANC (22/6 al 23/7)

Si la visió de les coses que té la 
teva parella difereix de la teva, 
no tractis de canviar-la, sinó de 
comprendre el seu punt de vista. 
Treball: no et tanquis al teu món, 
tot se solucionarà per si sol. 
Col·labora i tot anirà millor.

LLEÓ (24/7 al 23/8)

Si hi ha alguna cosa que no vols 
que se sàpiga, no ho vagis expli-
cant i després et queixis. Sigues 
més prudent. Treball: controla els 
teus impulsos en quelcom que no 
és cosa teva, ja que pots provocar 
un confl icte i sortir mal parada.

VERGE (24/8 al 23/9)

Allibera la teva ment i el teu cor 
i centra’t en els moments dolços, 
en les persones que t’estimen. 
Treball: no vagis a massa velocitat 
si el que desitges és entregar un 
projecte impecable. Les presses 
poden fer-te fallar.

BALANÇA (24/9 al 23/10)

Hi ha gent que cuida de tu, per-
què tu també et saps entregar-te 
quan els altres et necessiten. 
Treball: estàs donant el màxim 
de tu i demanen més. No forcis 
el ritme, tot acabarà sortint a 
cor què vols.

ESCORPÍ (24/10 al 22/11)

La teva força de voluntat, la teva 
tenacitat, les teves ganes d’estar 
bé i de construir els teus objectius 
et portaran a l’èxit. Treball: bon 
moment per prendre decisions i 
sortir de l’aclaparament o de la 
inseguretat si estàs a l’atur.

SAGITARI (23/11 al 21/12)

Estigues atenta als consells que 
et donaran, ja que t’ajudaran a 
enfocar una situació sentimental 
des d’un altre angle. Treball: as-
sumeix els errors que hagis comès 
i reprèn els teus projectes amb 
il·lusió i molt compromís.

CAPRICORN (22/12 al 20/1)

No esperis facilitats, genera-les 
tu mateixa, amb voluntat acon-
segueix que la sort acompanyi 
els teus avanços. Treball: hi ha 
queixes justifi cades, no has fet bé 
les coses, assumeix-ho i pren-t’ho 
com una bona lliçó.

AQUARI (21/1 al 19/2)

Estàs obligada a gaudir del que 
tens, perquè hi ha persones molt 
properes que no ho estan passant 
bé. Treball: pensa molt el que 
vas a fer abans de llançar-te a 
emprendre un negoci. Traça un 
pla de viabilitat.

PEIXOS (20/2 al 20/3)

Resulta molt complicat controlar 
una situació emocional des-
bordada, pregunta’t què t’està 
ofuscant. Treball: estaràs absent 
en un moment decisiu, però no 
t’atabalis. Demana que et facin 
costat i tiraràs endavant.

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

Gabinet d’estètica
científica i osteopatia

120€ Cames senceres, 
engonals i aixelles*

*Preu sessió comprant abonament de 6 sessions.

De màxima qualitat i més econòmica. 
Una revolució!

Depilació Làser de Diode

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

240€240€240€240€240€240€
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Un únic treball opta al 
Premi Iluro 2014 

Vivències’ és l’únic treball que s’ha 
presentat enguany a la convoca-
tòria del Premi Iluro. Dimarts que 
ve, 11 de novembre, es farà l’acte 
de proclamació del guardó, que or-
ganitza la Fundació Iluro per segon 
any consecutiu. L’acte també servirà 
per presentar tant el Premi Iluro com 
l’accèssit del 2013.

La 56a edició del Premi Iluro 
només ha rebut un títol original, 
‘Vivències’, que optarà al guardó. La 

Fundació Iluro ho ha fet saber en la 
convocatòria per a l’acte d’entrega 
del premi que es farà dimarts vinent 
a la sala d’actes de la Fundació Iluro 
al carrer Santa Teresa. 

Per segon any consecutiu, la fun-
dació és l’encarregada d’organitzar 
el premi, fi ns aleshores en mans de 
la desapareguda Obra Social Caixa 
Laietana. La dotació econòmica, de 
4.500 euros, es manté en relació a 
l’any passat, quan la Fundació Iluro 
es va veure obligada a rebaixar-la a 
aquesta xifra per culpa de les condi-
cions econòmiques de l’entitat. Fins 
a l’edició del 2012, el premi era de 
9.000 euros. 

PREMI ILURO
NOTÍCIA MIREIA BIEL

L’acte de proclamació 
del veredicte se celebrarà 
dimarts que ve

Suited: refl exió sobre el poder

Mataró Art Contemporani presen-
ta ‘Suited’, la darrera exposició de 
l’artista mataroní Eduard Novellas. 
Es tracta d’una mostra de 20 di-
buixos de litopolièster aplicats al 
dibuix que refl exionen al voltant del 

ART
NOTÍCIA MIREIA BIEL

El Ball de bastons de 
Mataró, a la Festa del 
Flabiol d’Arbúcies

 El passat diumenge, 2 de novem-
bre, el Ball de bastons de Mataró 
–que es va presentar aquestes San-
tes amb motiu de l’any Esteve 
Albert– va participar en la cercavila 
que se celebra al poble d’Arbúcies al 
voltant de la 30a Festa del Flabiol. 
Aquesta cercavila, on també hi eren 
el gegant Mossèn Biscúter i el cap-
gròs d’en Quirze Perich –també de  
Mataró–, té la particularitat de reu-
nir balls i fi gures que dansen al so 
del fl abiol. 

Cal destacar la bona acollida 
que va rebre el ball de bastons per 
part del públic i fl abiolaires que el 
veien per primer cop. La cercavila 
va fi nalitzar a la Plaça de la Vila, on 
juntament amb la resta d’elements 
festius, el Ball de bastons va arro-
donir la seva presència donant pas 
a la ja popular roda de fl abiols on 
participen tots els fl abiolaires as-
sistents a l’acte.

De Can Fugarolas
Les properes actuacions del Ball de 
bastons de Mataró seran el pròxim 
dia 15 a la festa del primer aniver-
sari del taller de reparacions socials, 
culturals i sostenibles de Can Fuga-
rolas –espai on assagen– i el 30 de 
novembre a la festa major d’hivern 
d’Òrrius. 

FESTES
NOTÍCIA REDACCIÓ

El grup assaja a Can Fugarolas, 
on actuaran el dia 15 abans de 
ser a la Festa d’Hivern d’Òrrius

culturacultura

ALUART

CEDIDA

poder. Novellas s’interroga sobre a 
qui li correspon el poder i quins són 
els models que ens representen. 
Novellas ha utilitzat el dibuix i s’ha 
valgut, a més a més, de noves tèc-
niques d’expressió i fotogravat. 

www.totmataro.cat
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El passat 31 d’octubre va fina-
litzar el període per tramitar les 
sol·licituds d’ajuts pel pagament 
del lloguer. Una convocatòria que 
ha tingut dos terminis de presenta-
ció segons el tipus de sol·licitant. 
Durant aquesta convocatòria, PUM-
SA ha tramitat un total de 624 
sol·licituds, de les quals, 432 són 
renovacions, 141 són sol·licituds 
que havien quedat fora de pressu-
post el 2013 i 51 corresponen a 
nous sol·licitants amb contractes 
obtinguts a través de borses de me-
diació o administracions públiques.
 
Facilitar l’accés a l’habitatge
L’objectiu d’aquests ajuts, que ofe-
reix l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya i, a Mataró, els gestiona 
l’empresa municipal PUMSA mit-
jançant l’Ofi cina Local d’Habitatge, 
és facilitar l’accés a l’habitatge als 
ciutadans de Mataró amb difi cul-
tats econòmiques i evitar l’exclusió 
social per motius residencials, amb 
especial atenció a les famílies mo-
noparentals i dones en situació de 
violència de gènere.

Són prestacions per fer front 
al pagament del lloguer davant 
d’ingressos baixos o moderats, i van 
des d’un import mínim de 20 euros 
fi ns un màxim de 240 euros per an-
tics perceptors, i de 20 a 200 euros 
per a nous benefi ciaris. 

ciutat

L’Ofi cina Local 
d’Habitatge tramita 624 
sol·licituds d’ajuts al 
lloguer

SOCIETAT
NOTÍCIA REDACCIÓ

3 plantes
2.000m2

135x190 cm

189€

150x190 cm

199€

visco!
135x190 cm

339€

150x190 cm

369€

molles!
90x190 cm

59€

135x190 cm

342€

150x190 cm

368€

visco!
135x190 cm

368€

150x190 cm

399€

visco!
135x190 cm

349€

150x190 cm

389€

visco!

obiprix
mobles . sofàs . matalassos

bons
matalassos

de totes
les mides

i preus!
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commiseració. Pere Vàzquez, a més, 
ha tingut la destresa d’optar radical-
ment per la proximitat i la senzillesa. 
En les dimensions minúscules de La 
Saleta ha disposat un espai confi gu-
rat per una passarel·la en forma de 
creu amb el públic a quatre bandes, 
pràcticament absorbit per una acció 
dramàtica que té a frec i que passa 
a un ritme impetuós.

El muntatge resulta molt acurat, 
fruit de les bones pautes de la di-
recció i d’un treball coral, artesà i 
sense cap efectisme banal per part 
del conjunt de l’equip amb què 
s’ha acompanyat. Tots els intèrprets 
donen satisfactòriament els seus pa-
pers, que en la majoria de casos són 
diversos. I s’ha de destacar sobretot 
l’actuació del jove Sergio Campos 
en el personatge central. Essent la 
primera obra que fa, és d’admirar 
l’agudesa amb què construeix i man-
té el seu Christopher: rotundament 
excepcional.

En l’apartat tècnic –que a la Sala 
sempre és un valor segur– s’ha fet 
també un exercici de precisió. Ves-
tuari senzill i canviant quan cal, 
poc utillatge, una llum ben jugada 
per defi nir situacions i un ambient 
sonor creat oportunament per aju-
dar l’espectador a comprendre la 
subjectivitat del protagonista. En 
resum, ‘El curiós incident del gos a 
mitjanit’ és una demostració diàfana 
de com una pràctica teatral amateur 
de format reduït pot arribar a ser 
qualitativament gran. 

dres a partir de 2012. 
El protagonista és un noi de quinze 
anys, de nom Christopher, que viu en 
una ciutat del sud-oest d’Anglaterra 
i va a una escola especial perquè 
pateix la síndrome d’Asperger, un 
trastorn neurobiològic relacionat 
amb l’autisme que comporta di-
ficultats en la relació social, en 
l’expressió de sentiments i emocions 
i en la interpretació del llenguatge 
fi gurat o gestual. Un vespre desco-
breix que algú ha matat el gos d’una 
veïna i l’altercat que té amb la in-
tervenció posterior de la policia el 
motiva a investigar pel seu compte 
qui pot haver sigut. D’aquest ma-
nera anirà escrivint un llibre amb 
tots els detalls de les seves indaga-
cions i sofrences, principalment les 
renyines amb el seu pare arran de 
descobrir que l’ha enganyat dient-li 
que la seva mare és morta, quan en 
realitat se n’ha anat a viure a Lon-
dres amb l’home de la veïna. Més 
endavant també aclarirà que preci-
sament el seu pare ha estat l’autor 
de la mort del gos.

Sergio Campos, l’estrella
Amb molt d’encert, la transposició 
escènica de tota aquesta història 
està feta a base d’un joc metateatral 
que permet una mirada còmplice i 
del tot normalitzada als confl ictes 
de conducta o a les difi cultats en 
els moviments i en la parla que té 
en Christopher. Un recurs adient, 
que l’allunya del melodrama o la 

Pere Vàzquez és segurament un dels 
directors més interessants d’entre 
els encara anomenats joves del plan-
ter de Sala Cabanyes. D’idees clares 
i propostes creatives, en les seves 
posades en escena sap aprofi tar molt 
bé elements del gran equip actoral 
de què disposa la casa per anar uns 
quants passos més enllà del que hi 
és habitual. Pel que fa al repertori, 
també depassa els productes que 
més hi sovintegen. Ni els musicals 
clonats, ni les comedietes corrents, 
ni els infantils redundants són la 
seva preferència. Ell es decanta pel 
teatre de text, de factura contem-
porània. I fa bé.

Després de ‘L’habitació del nen’ 
de Benet i Jornet, l’any 2008, i 
‘Adulteris’ de Woody Allen, el 2010, 
els dos darrers caps de setmana ha 
presentat a La Saleta del Centre 
Catòlic ‘El curiós incident del gos 
a mitjanit’, la tercera obra que di-
rigeix. Per als propers 7, 8 i 9 de 
novembre ja se n’han hagut de pro-
gramar noves funcions a causa de la 
bona acollida que ha tingut.

Muntatge d’actualitat
L’espectacle té el seu origen en 
la novel·la del mateix títol que 
l’escriptor britànic Mark Haddon va 
publicar l’any 2003 i que de seguida 
va ser un gran èxit, tant pel nom-
bre de traduccions i vendes, com 
pels premis aconseguits. El text va 
ser adaptat al teatre pel dramaturg 
Simon Stephens i representat a Lon-

TEATRE
CRÍTICA COMAS SOLER
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Teatre d’envergadura a La Saleta 
L’èxit fa que ‘El curiós incident del gos a mitjanit’ hagi de prorrogar
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NOU RANGE ROVER SPORT

DE 0 A 4.300 METRES
SENSE TURBULÈNCIES
landrover.es

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

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

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

www.landroverbarcelona.com

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

www.landrovervalles.com
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DIMARTS 2DIUMENGE 30televisiótelevisió m1tv

16:00 HOQUEI PATINS
 CH Mataró – CP Vilafranca
18:00 MAGAZINE 1MON.CAT
20:00 EN JOC
21:30 ESPECIAL 9N
23:00 L’ENTREVISTA
23:30 EN JOC
1:00 PANTALLA OBERTA
2:00 L’ENTREVISTA
 

7:00 NOTICIES EN XARXA
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 RESUM SETMANAL
11:00 L’ENTREVISTA
11:30 CREURE AVUI
12:00 AVENTURA’T
12:30 LA SETMANA RADIAL
13:00 RESUM SETMANAL
14:00 AL DIA MIGDIA
14:30 MAGAZINE 1MON.CAT
 REEMISSIÓ DISSABTE
16:30 ÚLTIMA SESSIÓ
17:00 A PROP + QUE MAI
17:30 WATERPOLO
18:30 CAMINANT x CATALUNYA
19:00 NOTICIES EN XARXA
19:30 ESPORTS EN XARXA
20:00 CARNET ESPORTIU
20:30 INFORM. 24H MARESME
21:00 AVENTURA’T
21:30 1714, LA GUERRA A 
 COMARQUES
22:00 CARNET ESPORTIU
22:30 INFORM. 24H MARESME
23:00 LA SETMANA RADIAL
23:30 DOSOS AMUNT
0:00 INFORM. 24H MARESME
0:30 NOTICIES EN XARXA
1:00 ESPORTS EN XARXA
1:30 INFORM. 24H MARESME

 

7:00 NOTICIES EN XARXA

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

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

13:30 INFORM. 24H MARESME
14:00 AL DIA MIGDIA
14:30 AQUA
14:45 PERSONATGE VALORS
15:00 CAMINANT x CATALUNYA
15:30 ÚLTIMA SESSIÓ
16:00 ESPAI D’ART
16:30 INFORM. 24H MARESME
17:00 DOSOS AMUNT
17:30 HOQUEI PATINS
 CH Mataró – CP Vilafranca
19:00 NOTICIES EN XARXA
19:30 ESPORTS EN XARXA
20:00 CARNET ESPORTIU
20:30 INFORM. 24H MARESME
21:00 PANTALLA OBERTA
22:00 CARNET ESPORTIU
22:30 INFORM. 24H MARESME
23:00 PANTALLA OBERTA
0:00 INFORM. 24H MARESME
0:30 NOTICIES EN XARXA
1:00 ESPORTS EN XARXA
1:30 INFORM. 24H MARESME

7:00 NOTICIES EN XARXA
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 INFORM. 24H MARESME
10:30 CARNET ESPORTIU
11:00 PANTALLA OBERTA
12:00 INFORM. 24H MARESME
12:30 L’ENTREVISTA
13:00 CARNET ESPORTIU
13:30 INFORM. 24H MARESME
14:00 DOSOS AMUNT
14:30 HISTÒRIES PARTICUL.
15:00 DIARI DE LA MÚSICA
15:15 PERSONATGE VALORS
15:30 PANTALLA OBERTA
16:30 INFORM. 24H MARESME
17:00 CARNET ESPORTIU
17:30 PANTALLA OBERTA
18:30 GAUDEIX LA FESTA
19:00 NOTICIES EN XARXA

19:30 ESPORTS EN XARXA
20:00 DE TEE A GRENN
20:30 INFORM. 24H MARESME
21:00 LA FÀBRICA
22:30 INFORM. 24H MARESME
23:00 SET DIES
0:00 INFORM. 24H MARESME
0:30 NOTICIES EN XARXA
1:00 ESPORTS EN XARXA
1:30 INFORM. 24H MARESME

7:00 NOTICIES EN XARXA
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 INFORM. 24H MARESME
10:30 LA FÀBRICA
12:00 INFORM. 24H MARESME
12:30 DE TEE A GREEN
13:00 HISTÒRIES PARTICUL.
13:30 INFORM. 24H MARESME
14:00 AL DIA MIGDIA
14:30 ESPAI D’ART / 
 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
0:00 INFORM. 24H MARESME
0:30 NOTICIES EN XARXA
1:00 ESPORTS EN XARXA
1:30 INFORM. 24H MARESME

Programació facilitada per m1tv
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dissabte

diumenge

dilluns

dijous

divendres

9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 INFORM. 24H MARESME
10:30 CARNET ESPORTIU
11:00 1714, LA GUERRA A 
 COMARQUES
11:30 L’ENTREVISTA
12:00 INFORM. 24H MARESME
12:30 AVENTURA’T
13:00 CARNET ESPORTIU
13:30 INFORM. 24H MARESME
14:00 AL DIA MIGDIA
14:30 MAGAZINE 1MON.CAT
REEMISSIÓ DIUMENGE
16:30 INFORM. 24H  MARESME
17:00 CARNET ESPORTIU
17:30 HOQUEI PATINS
 CH Mataró – CP Vic
19:00 NOTICIES EN XARXA
19:30 ESPORTS EN XARXA
20:00 L’ENTREVISTA
20:30 INFORM. 24H MARESME
21:00 ESPAI D’ART 
21:30 PERSONATGE VALORS
21:45 GAUDEIX LA FESTA
22:00 L’ENTREVISTA
22:30 INFORM. 24H MARESME
23:00 ESPAI D’ART
23:30 1714, LA GUERRA A 
 COMARQUES
0:00 INFORM. 24H MARESME
0:30 NOTICIES EN XARXA
1:00 ESPORTS EN XARXA
1:30 INFORM. 24H MARESME

7:00 NOTICIES EN XARXA
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 INFORM. 24H MARESME
10:30 AQUA
10:45 PERSONATGE VALORS
11:00 CAMINANT x CATALUNYA
11:30 ESPAI D’ART
12:00 INFORM. 24H MARESME
12:30 HISTPÒRIES PARTICUL.
13:00 DOSOS AMUNT

dimarts

dimecres

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

 3    4 6 8 1 9 

 8  6  1 9 3  2 

  9 1 3 8   6  

     5 7 4 2  

    4  3   5 

 5   9      

  6      5  

   7   4 6  1 

  3  6 7  2  8 

sudokusudoku www.totmataro.cat
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  jpatuel@copc.cat

apunts psicològics

1648

JAUME PATUEL I PUIG
PEDAPSICOGOG. PSICOANALISTA 
PSICÒLEG-PSICOTERAPEUTA

El sentiment d’identitat d’un poble: 
9N votar SÍ o NO, però votar: és un dret natural

La identitat és un sentiment molt pro-
fund, d’arrels molt pregones que abraça 
tota la personalitat i col·lectivitat. La 
vivència de la pròpia identitat, que es 
viu, a vegades, és difícil d’explicar-la. La 
raó en pot donar una explicació, però no 
n’és la causa. La identitat és com la fe, 
confi ança en un mateix i es mostra. I a 
més, un sentiment de pertinença a una 
terra, llengua i cultura. Una antropologia 
(concepció de l’ésser humà) pròpia, 
volguda i conreada.

I un sentiment d’identitat no es pot 
comprendre només des de la interpretació 
racional i economicista i del «imperi de 
la llei». La identitat de pertinença porta 
a una transformació, no únicament de 
l’economia i altres dimensions, sinó a una 
consciència diferent dels altres. Ni millors 

ni pitjors; sinó diferents i autònoms.
La ment tancada i no dialogant, plena 

de poder, ambició (cobdícia) i invasora, 
només admet el domini; mai el pacte i 
l’alteritat. Cap llengua és superior a una 
altra. El valor d’una llengua no el fa la 
quantitat sinó la qualitat. Com cap iden-
titat de pertinença és superior a una altra. 
La raça humana és única, però amb mol-
tes ètnies. Cada ètnia té una visió del món 
diferent. Quan mor una llengua, també 
mor una visió del món (una cosmovisió). 
Un veritable sentiment d’identitat no 
exclou sinó que inclou. No ataca, sinó que 
respecta. No és només del burgès o de 
l’elit, sinó del Poble. És el sentiment de la 
Societat Civil sencera, no parcial. Parteix 
d’enfocaments de partits diferents, però 
amb una base comuna: Els interessos 
del Poble abans que els del partit. Hi ha 
nacionalisme fanàtic i excloent així com 
pensament de dreta o esquerra excloents. 

Però també hi ha identitat incloent i 
respectuosa. I sobretot transformadora 
de la societat i no escanyant. I aquesta 
és travessada per generacions. Nascudes 
aquí i vingudes de fora, però arrelades a 
aquesta terra. Junt amb la seva Història, 
Tradicions, Costums i Lleis.

Diàleg i no imposició. Diàleg i no 
crits. Diàleg i no monòleg. Respecte i 
no domini. Llibertat i no dictadura de 
legalisme: 9N: Dret a votar amb un sí o 
un no, però VOTAR. És un dret natural. 
La doctrina catòlica, apostòlica, romana 
i teologia clàssica com la Doctrina social 
de l’Església afi rma que la Consciència 
està per sobre la Llei. Així ho confi rma 
Salvador Novell, bisbe de Solsona, en 
la seva carta pastoral del 7 de setembre 
d’enguany (2014). De lectura obligada... 
per superar reticències, resistències 
davant d’una situació clara i palesa. Qui 
pot negar el dret a votar?
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La temporada de caça major i me-
nor va començar el 12 d’octubre 
i s’allargarà fi ns al primer cap de 
setmana de febrer. La proliferació 
dels porcs senglars és un problema, 
sobretot pels pagesos de la zona, 
que veuen com aquests animals 
els fan malbé la collita. El caçador 
Joan Valls, membre de la Societat 
de Caçadors d’Argentona, ha expli-
cat que “l’any passat es van caçar 
80 exemplars i enguany, amb el que 
portem, ja n’hem caçat 30, però és 

insufi cient perquè crien molt”. Els 
porcs senglars, sobretot, però tam-
bé els cabirols són un problema no 
només pels pagesos, també pels 
conductors que sovint hi topen. Valls 
recorda que si no és dia de caça, 
l’impacte va a càrrec del conductor.
La Societat de Caçadors ha minvat 
el nombre de socis, i si fa unes dè-
cades havien arribat als 300, ara en 
són uns 70 socis. Segons Valls “falta 
regeneració, la gent jove va en hora-
ris diferents dels nostres, quan ells 
es recullen, per a nosaltres és l’hora 
que sortim de cacera”.

La caça petita és sobretot el co-
nill, ja que se’n fan repoblacions. 

SOCIETAT
NOTÍCIA REDACCIÓ

La temporada de caça major 
i menor va començar el 12 
d’octubre

argentonaargentona www.totmataro.cat/argentona

La Societat de Caçadors caça 30 porcs 
senglars i fa repoblacions de conills

Ràdio Argentona se suma 
a la Marató de TV3 amb 
un programa especial  
 

En directe des del Casal 
d’Avis i amb la col·laboració 
de l’Àrea Bàsica de Salut

L’emissora municipal Ràdio Argen-
tona s’adhereix enguany a la Marató 
de TV3 realitzant una programació 
especial. El divendres 12 de des-
embre el magazín matinal, A Mig 
Matí, es farà en directe des del Ca-
sal d’Avis. L’espai comptarà amb la 
col·laboració de professionals de 
l’Àrea Bàsica de Salut d’Argentona 
però, també, d’especialistes i afec-
tats per la malaltia que es vol 
combatre aquest any: les malalties 
del cor. 

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: ENRIC BACAS AMORES

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:

mtmetal.es

+

INTERESSOS
• 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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El passat dilluns es va celebrar la 
sessió ordinària del ple municipal de 
l’Ajuntament, que va tenir com a un 
dels punts més destacats l’aprovació 
dels ajuts de la Diputació de Barce-
lona per a impulsar els projectes de 
millora del control energètic i la re-
novació de més de 400 lluminàries 
de la via pública, així com les obres 
per a la construcció d’una rotonda 
a la intersecció de la carretera C-
1415c amb la carretera d’Òrrius 
(BV-5106).

Un dels punts de major fricció 
entre el govern i l’oposició va ser 
la relativa a la modifi cació del Re-
glament Orgànic Municipal, per 
tal d’introduir major capacitat de 
decisió al plenari en la col·locació 
d’imatges al saló de plens, així com 
regular els temps d’intervenció. Fi-
nalment es va decidir retirar el punt 
del ple i presentar-lo de nou en la 
propera sessió, amb major consens 
dels grups. Des del PP es va denun-
ciar que la proposta era nul·la de ple 
dret i excedia les competències del 
plenari i també d’altres grups de 
l’oposició van traslladar les seves 
reticències. 

POLÍTICA
NOTÍCIA REDACCIÓ

El ple aprova una sèrie d’ajuts 
provinents de la Diputació de 
Barcelona
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Fricció per la modifi cació del 
Reglament Orgànic Municipal

L’exalcalde Pep Masó 
absolt del delicte de 
prevaricació  
 

L’exregidor no adscrit Jaume 
Uribe també ha quedar absolt 
dels càrrecs

L’exalcalde, Pep Masó, cap de Tots 
per Argentona ha quedat absolt 
dels delictes de prevaricació i des-
obediència a l’autoritat per haver 
organitzat una botifarrada durant la 
precampanya electoral dels darrers 
comicis municipals fent cas omís a 
una ordre de la Junta electoral de 
zona. La denúncia també anava di-
rigida a l’actual regidor no-adscrit, 
Jaume Uribe, que també ha quedat 
absolt dels càrrecs que se li impu-
taven.  

POLÍTICA
NOTÍCIA REDACCIÓ

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

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

CABRERA DE MAR:
Pis en lloguer de 3 habitacions, un bany, 
menjador amb sortida a balcó i cuina. Al 
centre del poble, al costat del transport pú-
blic i comerços.  Ref. 5110

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

comajuan@comajuan.com

MOSTRA DELS NOSTRES PRODUCTES

www.comajuan.com
Especialistes immobiliaris
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tat sempre per posades en escena 
amb elements senzills. Aquí, però, 
necessita fer-hi jugar bastants re-
cursos tecnològics. Grans pantalles 
on es projecten videoconferències, 
esquemes i filmacions, són tan 
imprescindibles com els mateixos 
actors. Jocs de llum, amb moments 
de penombra, s’alternen oportu-
nament amb la claror freda de la 
zona de treball dels investigadors. 
L’amplifi cació de les veus dels mis-
satges interceptats, els sorolls que 
s’hi barregen i els subratllats musi-
cals ajuden a crear amb encert un 
ambient inquietant que embolcalla 
la notable interpretació de tota la 
companyia.

El crit fi nal de Charlie, quan des-
cobreix que ha perdut el seu fi ll en 
un dels atemptats, es produeix en 
paral·lel amb el gemec de Dolorosa 
que dóna a llum el fi ll engendrat 
amb Valéry. El doble xiscle, de do-
lor i d’esperança, clou aquesta obra 
amb aires de thriller però que en 
realitat és una narració consterna-
da, plena de soliloquis paradoxals 
sobre l’art, la bellesa i la poesia com 
a potencials factors de destrucció. 
Tanmateix ‘Cels’ no vol donar cap 
resposta a les moltes qüestions que 
planteja amb un cert barroquisme. 
Això no obsta perquè el públic entri 
en la seva complexa trama i quedi 
colpit per tot el que s’hi diu i per 
l’evidència de les contradiccions 
d’un món on tot pot ser espiat i on 
res no és garantia de res. 

en les paraules i en la història na-
rrada, que no deixa ningú indiferent.

 ‘Cels’ situa l’acció en un lloc 
aïllat i secret, on quatre homes –
Blaise, Charlie, Valéry i Vincent– i 
una dona –Dolorosa– que estan a 
les ordres d’una gran potència mun-
dial investiguen la signifi cació d’un 
seguit de comunicacions intercep-
tades amb la sospita que poden ser 
el senyal imminent d’una cadena 
d’atemptats a escala planetària. Un 
d’ells, Valéry, l’especialista a des-
encriptar els missatges, se suïcida 
i ha de ser substituït per Clément, 
un amic seu que és aliè a la missió. 
Això pertorba la dinàmica del grup i 
dels seus components, que són indi-
vidualitats molt reservades, cadascú 
amb els seus problemes personals 
i un passat impenetrable. En un 
clima de retrets, tots els seus esfor-
ços s’hauran de centrar a accedir al 
contingut de l’ordinador de Valéry 
i a descobrir el motiu de la seva 
mort. Quan fi nalment desxifraran 
l’enigma a partir d’interpretacions 
matemàtiques i literàries d’un qua-
dre de Tintoretto, ja serà massa 
tard, perquè un grup internacional 
haurà provocat una massacre fent 
esclatar una sèrie de bombes a vuit 
grans ciutats amb el pretext d’una 
revenja de tots els joves sacrifi-
cats en les guerres propiciades per 
l’imperialisme.

Oriol Broggi, que té la seva base 
d’operacions a l’espai planer de la 
Biblioteca de Catalunya, havia op-

 Bona entrada també al Monumental 
l’endemà de Tots Sants. S’hi presen-
tava ‘Cels’, el segon text de Wajdi 
Mouawad que ha muntat Oriol Brog-
gi amb la seva companyia La Perla 
29. Les expectatives eren molt altes 
pel precedent d’autèntica admiració 
que arreu de Catalunya havia causat 
‘Incendis’, l’obra del mateix autor, 
que també va venir a Mataró.

Mouawad és un escriptor, ac-
tor i director nascut al Líban l’any 
1968 que de molt petit es va haver 
d’exiliar amb la família a França a 
causa de la guerra civil que hi havia 
al seu país. La falta d’acollida el va 
forçar més tard a emigrar al Que-
bec, on va poder cursar una àmplia 
formació en arts escèniques. Actual-
ment és una fi gura reconeguda a 
banda i banda de l’Atlàntic, creador 
d’unes dramatúrgies molt singulars, 
imbuïdes de poesia i de tragèdia i 
marcades per les circumstàncies 
personals viscudes, sobretot pels 
confl ictes bèl·lics.  

Trama enigmàtica
Acabada d’escriure el 2009, ‘Cels’ 
és la peça que tanca una tetralogia 
iniciada quan tot just tenia 25 anys 
–a la qual pertany també ‘Incendis’– 
que l’autor ha anomenat ‘La sang 
de les promeses’. Tot i que ara tant 
la temàtica com la forma expositiva 
són molt diferents de les que tenen 
les tres obres anteriors, Mouawad hi 
continua practicant una teatralitat 
molt especial, rotunda en les idees, 

TEATRE
CRÍTICA COMAS SOLER

culturacultura www.totmataro.cat
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Bellesa i destrucció 
Amb ‘Cels’ el Monumental viu més de dues hores de tensió dramàtica

CEDIDA
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ZONA EIXAMPLE: Planta baja de 2 dormi-
torios y pequeño patio cubierto. Cocina in-
dependiente, amplio salón comedor. Baño 
completo, con calefacción. Oportunidad 
por precio y zona.

Ref. 2669  59.000€

ZONA MOLINOS- JTO. PISCINA MUNICIPAL: 
Piso grandes dimensiones completamen-
te exterior y sol. Actualmente 3 dormito-
rios (2 dobles), amplio salón comedor con 
balcón, cocina o�  ce independiente con 
galería, 1 baño completo, suelos de terrazo.

Ref. 2653  80.000€

Z. CAMÍ DE LA SERRA: Fantástico piso de grandes 
dimensiones, reformado, exterior y soleado. 4 
dorm., 1 baño 4 piezas, cocina indep. con galería 
anexa, amplio salón comedor con balcón tipo 
terracita. Calefacción, ventanas de aluminio. 

Ref. 2600  118.000€

Z. CENTRO-ENTRE RONDAS: Piso alto con 
ascensor, semi-reformado, 3 dormitorios (2 
dobles), amplia cocina reformada con galería, 
salón comedor con balcón exterior tipo te-
rracita, calefacción, aire acondicionado, ven-
tanas de aluminio. 

Ref. 2599  120.000€

ZONA CENTRO-CASCO ANTIGUO: Oportunidad 
de mercado, piso de 3 dormitorios, cocina o�  ce 
independiente con galería anexa, salón comedor 
con salida a balcón tipo terracita, baño completo 
4 piezas. Armarios empotrados.

Ref. 2627  85.000€

ZONA MOLINOS: Piso alto con ascensor, 
grandes dimensiones, exterior y soleado. Todo 
refor. 3 dor (2 dobles), 1 baño 4 piezas, cocina 
indep.galería, amplio salón comedor con balcón 
exterior a la calle, ventanas de aluminio, suelos 
de gres, calefacción, aire acondicionado.

Ref. 2591  120.000€

ZONA CENTRO-PZA. TERESES: Piso de mediana 
altura, completamente reformado y con terraza. 
3 dormitorios (2 dobles), cocina o�  ce indepen-
diente, baño con ducha, amplio salón comedor 
con salida a balcón, calefacción, aire acondicio-
nado, suelos de parket, ventanas de aluminio. 

Ref. 2569  155.000€

SI QUIERE VENDER O ALQUILAR SU PISO...

CENTRO. Piso de 1 hab, amueblado, electrodomésticos, nuevo.....................................425€
MOLINOS. Piso de 3 hab., cocina independ., balcón, sin muebles.................................450€
CENTRO. Piso 3 hab, origen-conserv., cocina indep., balcón exterior...........................500€
CENTRO. Piso semi-reformado, 3 hab., cocina independ., semi amueblado.................550€
MOLINOS. Planta baja 3 hab., con patio, semi reform., semi amueblada.......................550€
MOLINOS. 1er piso 3 hab., cocina indep., 1 baño, balcón, parking..................................600€
CENTRO. Casita independiente, 2 hab. y estudio, terraza, 1 baño y 1 aseo.......................650€

ALQUILERES

mataropisos.esGRUP SOREIN JURÍDIC IMMOBILIARI

Grupo

C/ Sant Cugat, nº 2 ( jto. Pl. Cuba) - MATARÓ · info@mataropisos.es 

API Nº 3524 EXPERT IMMO. 855PERIT JUDICIAL 324

ZONA CIRERA: Piso completamente reformado, 
exterior y soleado. 3 dormitorios (2 dobles), cocina 
o�  ce independiente con galería, amplio salón 
comedor con salida a balcón, 1 baño con ducha, 
calefacción, suelos de gres, ventanas de aluminio. 

Ref. 2593  95.000€

Z.CIRERA-MOLINOS: Primer piso con ascensor 
y terraza de 50m2, 3 dormitorios, 1 baño com-
pleto, cocina semi-integrada en el comedor 
nueva a estrenar, ventanas de aluminio, suelo de 
terrazo, calefacción. Oportunidad de mercado. 

Ref. 2638  136.000€

OPORTUNIDAD

Z. CENTRO-C/ARGENTONA: Primer piso esqui-
nero, de obra nueva con acabados de 1ª calidad 
y terraza de 60m2. Completamente exterior y 
soleado en fi nca de solo 3 vecino. 2 dormito-
rios, 1 baño completo, suelos de gres, ventanas 
de aluminio eléctricas, cocina independiente. 

Ref. 2614  179.800€

SANT CEBRIÀ: Casa de 320m2 en parc. 800m2. 
Compl. reformada con garaje y piscina. 2 plantas 
y apart. 2 dor. 1 baño completo y salón comedor 
con cocina integrada. Casa pral. 4 dormitorios, 2 
baños, cocina o�  ce, sala estar y salón comedor 
a parte. Posibilidad alquiler con opción a compra.

Ref. 2646  285.000€

Z.TIANA-MASNOU: Casa de cuerpo entero de 
170m2, en 2 plantas más 70m2 en planta sótano. 
4 dormitorios (3 dobles) 1 baño y 1 aseo, cocina 
o�  ce completamente reformada, suelos de gres 
y parket. Pequeño jardín delantero y terraza. 

Ref. 2667  220.000€

...CONFÍE EN LA INMOBILIARIA DE SIEMPRE, UN EQUIPO DE EXPERTOS A SU SERVICIO!

T. 93 799 42 80

(Sorein Jurídic): ASESORAMIENTO 
FISCAL, LABORAL Y CONTABLE 
SOLUCIONES HIPOTECARIAS.
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Pl. Cuba, 48, Mataró
Tel. 93 757 12 82 | info@sucasa.es
www.sucasa.es

4129

OPORTUNITATS

Consulti a la 1a pàgina altres ofertes a Mataró

78.000€

REF. 11825 CERDANYOLA-C/ROSSELLÓ. 
En zona altamente comercial.Piso total-
mente actualizado,Impecable,de altura 
media, bien orientado y  perfectamente 
distribuido.Ocupa una superfi cie de 86 
m2.3 dormitorios. Amplio salón,cocina 

totalmente equipada. Muy bonito. 

159.000€

REF. 11812  RDA. O’DONNELL. Ocasión 
por sus características.Vivienda 100m2 
con patio a nivel de 25m2.La vivienda 
esta en perfecto estado. Dispone de 
4 dorm.Salón comedor 26m2,cocina 

equipada.2 baños. Cualidades 
realmente destacables.

96.000€

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

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

 y ajardinada.

OPORTUNITATS DEL MES

123.000€99.000€

115.000€

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

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€

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.

3

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

PCB9833  ROCABLANCA. OCASIÓ 
UNICA, Pl. baixa 85m2, 2 habs dob, exteri-
or,  sol, semi-reformat i pati interior de 12m2. 

PCB10012- CAMI MIG - ESPECIALIS-
TES. Pis tot reformat molt maco, 84m2, 3 
hab (2dob), exterior ,sol i llum natural, balcó 
terrasseta, a/a., Pis de mitjana alçada.

74.000€

CB9900-BIADA-PIZARRO. Ideal Inversió.
Pis per reformar, 100m2  3 hab, menjador 
gran, balcó, molt bona orientació, ascensor. 

59.000€

90.000€ 99.000€

CB6970-MOLINS. Baix 90m2 tot reformat 
impecable, entrar a viure, 4 hab (actual 3 )
molt bona zona, sense escales.Oportunitat!

CB9491-MOLINS-VELODROM. Pis alt 
amb ascensor, exterior, reformat, 3 hab, 
zona molt tranquil·la, molt bona compra.  

100.000€ 100.000€

PCB8411-CENTRE PZA ESPANYA. Pis 
alt exterior, molta llum, amb ascensor, ideal 
inversió per zona, per actualitzar bany i 
deixar a gust, 75m2 amb 3 habs. 

PCB9604 VIA EUROPA-PZA ITALIA 
Preciós pis de 85m, 3 habs, exterior, 
saló menj. 27m2, balcó, cuina office, 
galeria, traster i terrat comunitari. Ocasió! 

149.000€130.000€106.000€

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€
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El director arenyenc Lluís Danés 
s’ha encarregat de l’últim anunci 
de la campanya que vol aconseguir 
animar a la participació pel proper 
9N. En l’anunci es busca recordar 
personalitats desaparegudes que 
han lluitat per la democràcia i la 
catalanitat. Fins a 20 personalitats 
del món de la cultura, així com po-
lítics, s’han posat davant la càmera 
i recorden fi gures com Carles Saba-
ter, Teresa Pàmies, Lluís Companys, 
Francesc Macià o Guillem Agulló. 
Per això, cada participant apareix 
amb una fotografi a i pronuncia la 
frase “Votaré per tu”. El president 
de la Generalitat, amb una imatge de 
Pau Casals, obre una peça que tanca 
simbòlicament un nadó de només 
tres setmanes. Danés ha explicat 
que l’objectiu és recordar totes les 
persones que votarien “si avui fossin 
aquí”. Danés afegeix que tenim el 
“deure” de defensar la democràcia 
per “aquells que vindran”.

Mur ie l  Casa ls ,  pres identa 
d’Òmnium Cultural, i Carme For-
cadell, presidenta de l’ANC, que 
han participat també en el rodatge 
de l’anunci, diuen que l’objectiu és 
aconseguir que la gent surti a votar 
per dignitat democràtica i perquè 
es respecti la llibertat d’expressió i 
participació. 

MARESME
POLÍTICA REDACCIÓ

Lluís Danés dirigeix 
l’espot publicitari “Votaré 
per Tu” del 9N

Fins a 20 personalitats del 
món de la cultura i la política 
s’han posat davant la càmera

Dies de Festa Major a Arenys de Munt

Ja són aquí, les Festes de Sant Mar-
tí. Entre paperetes de la consulta, 
Arenys de Munt està a punt per ce-
lebrar la seva Festa Major, i aquests 
dies ens convida a participar en el 
conjunt d’actes que enguany tornen 
a presentar novetats. Per aquestes 
festes, que han arribat en unes dates 
que de ben segur seran recordades, 
l’alcalde de la vila fa una crida a  
compartir la festa major, com no 
pot ser d’una altra manera, amb els 
conceptes d’alegria, amistat, famí-
lia, cultura, tradició, esport, dansa, 
marxa, rialla i abraçades, com a 
protagonistes.

Música per a tots
Alguns dels actes més destacats de 
la programació, ja avui divendres 
7, destaca “La nit jove”, un enve-
lat a Can Globus, amb The Papas 
and the Mamas i Hotel Cochambre. 
Més música, en aquest cas amb 
el concert de “Macedònia”, demà 

ARENYS DE MUNT
SOCIETAT REDACCIÓ

Hotel Cochambre, Macedònia, 
Pep Plaza o Ràdio Flaixbac 
passaran per la vila

dissabte 8, que tindrà lloc també a 
l’envelat de Can Globus a dos quarts 
de set de la tarda. I la mateixa nit 
de dissabte torna a ser ‘Jove’ amb 
els professionals de Ràdio Flaixbac 
i Urtica Sound.

Teatre i esport
Situats ja en diumenge, és el torn 
del teatre amb l’actor maresmenc 
Pep Plaza que s’acostarà a Arenys 
de Munt per presentar el seu últim 
espectacle: “I ara què?”. Més enllà 
del cap de setmana, la de dilluns 10 
és ‘La Nit de l’Esport’, un sopar de 
germanor obert a tots els vilatans, 
amb la presència de Núria Picas 
i Ferran Latorre, on es reconeixe-
ran els esportistes més destacats 
de l’any.

Finalment, les Festes de Sant 
Martí arriben al seu punt fi nal amb 
el concert de l’Orquestra Maravella 
dimarts 11. Un clàssic que animarà, 
des de l’envelat de Can Globus, el 
Ball de Festa Major. Com sempre, 
després del castell de focs. 
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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

VIA EUROPA. PISO 
SEMI NUEVO. Dis-
pone de 2 habita-
ciones, un baño 
completo con ba-
ñera, cocina lacada 
blanca, galería, con 
calefacción central, 
ascensor. Parking 
opcional.

RE
F.2

36
3

Z. CENTRO. Piso totalmente re-
formado con terraza de 12m2 
y con trastero, tiene 3 hab. (1 
doble), baño completo, calefac-
ción, solo 3 vecinos. OCASIÓN.

C.
E.

 en
 tr

ám
ite

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

RE
F. 

42
76

ROCABLANCA. 1er piso refor., 
3 hab. 1 doble, baño completo 
con ducha, cocina roble, gale-
ría, salón com. con balcón ex-
terior, aire acondic. OCASIÓN.

67.000€ 

RE
F. 

70
16

RE
F. 

22
31

LLANTIA. OPORTUNIDAD. Gran piso de 120m2, cocina offi ce de 
roble de 15m2, salon comedor con chimenea y galería anexa, 
suelos de marmol, 4 hab. 2 dobles, 2 baños completos (uno tipo 
suite), 2 balcones. 

146.000€

ZONA RDA. EXTERIOR. OCA-
SIÓN. Cocina y baño reforma-
dos,  galería, balcón exterior, 
cocina offi ce, 2 habitaciones 
dobles.

RE
F. 

43
12

60.000€ 

C.
E.

 en
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ite

VIA EUROPA-LLANTIA. PISO EX-
TERIOR CON PK Y TRASTERO. 3 
hab.(1 suite), 2 baños,  cocina 
cerezo y galería, calefacción,  
impecable. comunidad reduci-
da. OPORTUNIDAD PRECIO.

229.000€

RE
F. 

23
41

CIRERA. EXCELENTE PISO REFOR-
MADO. Con terraza a nivel de 54 
m2, baño completo con bañera 
y ducha, 3 hab. 2 dobles, salón 
com. 40m2 con cocina tipo ame-
ricana, comunidad reducida.

118.000€

93.900€ 

RE
F. 

22
35

RDA. 0’DONNELL. EXCELENTE 
PISO. 100% reformado y patio 
de 10m2, tiene 2 habitaciones 
(antes eran 3),  baño con du-
cha, a.a. con bomba de calor. 

C.
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C.
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35

146.000€146.000€
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ZONA VALLDEMIA. Piso  que 
tiene 100m2 tiene 4 habitacio-
nes (2 dobles), baño y aseo, 
cocina reformada de haya, el 
salón de 22m2 con balcón ex-
terior, con ascensor. OCASIÓN. 

Z. CENTRO. Piso totalmente re-

C.
E.

 en
 tr

ám
ite

RE
F. 

12
95

137.000€

C.
E.

 en
 tr

ám
ite

RE
F.4

29
1

126.000€ 138.000€

ZONA EIXAMPLE. OCASIÓN ZONA 
Y PRECIO. 3hab. 1 doble, baño 
con ducha, cocina offi ce de ro-
ble, salón comedor con balcón 
exterior, ascensor.  OCASIÓN.

RE
F. 

23
33

Ahora:

ROCABLANCA. SIN VECINOS. 
Planta baja tipo casa, con te-
rraza independiente de 70m2 
de superfi cie y patio de 12m2, 
tiene 3 hab., baño y aseo, coci-
na formica, trastero.

C.
E.

 en
 tr

ám
ite

160.000€

RE
F. 
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27
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174.000€
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F. 
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149.900€

RE
F. 
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42
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F. 
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53

CERDANYOLA. Piso exterior con 
mucha luz , refor.,  3 hab. 2 dob., 
1 baño, cocina de roble, galeria 
anexa, a.a. bomba de calor, 
trastero. OPORTUNIDAD.

74.000€ 
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T1.50269 - Mataró-Centre. En exclusiva per als 
nostres clients pis al torrent de 70 m ², 3 hab., 1 Bany, 
cuina, galeria, balcó ¡per reformar al seu gust! Més 
centric impossible !!                                         87.300€

T1.09577 - Mataró - Pla d’en Boet. Àtic de 
90m2 de superfície, disposa de 3 habitacions, 2 
banys, cuina offi ce, aa/cc, tot exterior, amb terras-
seta i espectaculars vistes amb plaça de parking!!  
Abans 200.000€                             Ara 126.000€ 

T1.09329 - Mataró-Centre. Àtic dúplex al centre 
de mataró per fer al seu gust de 120m2, amb 2 
terrasses de 30m2, amb instal·lacions completa-
ment noves, fi nca en molt bon estat i cantonera, 
amb tan sols un veí.                                   142.000€

T1.50250 - Mataró-Els Molins. Pis de 85m² 
de superfície, disposa de 4 habitaciones (2 són 
dobles), un bany complet, amb una cuina gran 
totalment equipada, amb galeria i balcó ¡¡Molt 
assolellat!!                                                   132.270€ 

T1.50250 - Mataró-Els Molins. Pis de 85m² 
de superfície, disposa de 4 habitaciones (2 són 

T1.09329 - Mataró-Centre. Àtic dúplex al centre 
de mataró per fer al seu gust de 120m2, amb 2 

 Àtic dúplex al centre 
de mataró per fer al seu gust de 120m2, amb 2 

 Àtic dúplex al centre 

T1.50269 - Mataró-Centre. En exclusiva per als T1.09577 - Mataró - Pla d’en Boet. Àtic de 
90m2 de superfície, disposa de 3 habitacions, 2 

Assegurances

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

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

Vendes

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

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

Agents de la
Propietat immobiliària

T1.50235 - Mataró-Centre. Piso refor. 90 m2. 3 
Habs.(2 dobles) 1 baño. Cocina offi ce. Calefacción. 
Aa/cc. Cierres aluminio. Parquet. Balcon y galeria. 
Tza 10m2. Pl. parquing coche y moto. Trastero. So-
leado. Zona inmejorable!!!!                     147.260€

T1.50284 - Mataró. Centre. Costat Plaça Tereses. 
Pis de 85 m² de superfi cie, disposa de 2 habita-
cions, Bany complet, cuina offi ce, balco, aa/cc,amb 
els terres de parket, i els tancaments d’alumini, 
¡¡terrassa de 12m2!!                                 159.000€ 

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

  

T1.50251 - Mataró. Centre. 1er pis 70m2, terras-
sa a nivell 25m², 2 hab., 2 Banys complets, cuina 
gran totalm. equipada, aa/cc, terres parket, tanc. 
alumini, ascensor, traster i pl. aparc. opc. ¡¡Molt 
assolellat!! Oportunitat!!                          138.000€

OPORTUNITAT
DE LA SETMANA

T2.50077 - Mataró. Can Vilardell.  Casa d’origen 
tota a nivell de 140m² de superfície, disposa de 5 
habitacions, Bany, cuina offi ce, galeria, terrassa 
de 50 m², i amb un garatge per a 2 cotxes ¡¡Jardí 
de 600 m² amb piscina!!                           280.000€      

2P CASTELLÀ (MODEL 1).indd   2 04/11/14   09:54



T1.09577 - Mataró - Pla d’en Boet. Àtic de 
90m2 de superfície, disposa de 3 habitacions, 2 
banys, cuina offi ce, aa/cc, tot exterior, amb terras-
seta i espectaculars vistes amb plaça de parking!!  
Abans 200.000€                             Ara 126.000€ 

T1.09329 - Mataró-Centre. Àtic dúplex al centre 
de mataró per fer al seu gust de 120m2, amb 2 
terrasses de 30m2, amb instal·lacions completa-
ment noves, fi nca en molt bon estat i cantonera, 
amb tan sols un veí.                                   142.000€

 Àtic dúplex al centre T2.02596  Vilassar de Mar.  Espectacular torre de 
359 m² en 2 plantas + otras edificaciones anexas con 
zona ajardinada de 1.070 M², 5 hab., 3 Baños, cocina 
office, gran salon con chimenea - cerca de la playa y 
todos los servicios !!!!!                                 2.000€/mes

T2.02547  Mataró. Can Bruguera. Espectacular 
torre a 4 vientos de 350m2 de superfície, dispone 
de 4 habitaciones + estudio, tiene 3 baños, tras-
tero, garaje para dos coches. Jardin con piscina. 
Torre de alto standing!!!                        1.300€/mes

T1.50284 - Mataró. Centre. Costat Plaça Tereses. 
Pis de 85 m² de superfi cie, disposa de 2 habita-
cions, Bany complet, cuina offi ce, balco, aa/cc,amb 
els terres de parket, i els tancaments d’alumini, 
¡¡terrassa de 12m2!!                                 159.000€ 

Lloguers

T1.09123 Mataró. Semi Centre. Bonito piso de 50 
m² con 2 hab., Baño, salon, cocina con barra ame-
ricana, todo amueblado y electrodomesticos. Pocos 
vecinos. Gastos incluidos!!                        500€/Mes

T1.09287 Mataró. Salesians. Piso de 80 m2 de 
superfi cie, completamente reformado, tiene 3 hab, 
baño, cocina offi ce, aacc frio calor, galeria, balcon. 
Amueblado. Gastos incluidos !!!!            575€/Mes

T1.04175 Mataró. El Rengle. Z. Tecnocampus. 
Apart. 40 m², 1 hab. doble, baño, pequeña cocina 
- amueblado y equip.- parking y trastero y piscina, 
vistas - ideal cortas estancias - estudiantes, ejecu-
tivos y adaptados para mayores!!           470€/Mes

Un equip de professionals al seu servei

Truqui’ns: 93 757 83 83
T1.09863 Mataró. Centro. Piso de 65 m² de su-
perfi cie, 3 hab., Baño, cocina, salon - muy eco-
nomico y muy buena situacion!!!!      425€/Mes 

T1.04039 Mataró. Centro. Piso nuevo 1 habita-
cion, baño completo, salon y plaza de garaje in-
cluida en el precio - muy centrico!!!!  450€/Mes 

T1.08193 Mataró. La Llantia. Bonito piso 50 m² 
de superfi cie, con gran terraza de 50 m² - 1 hab., 
Baño completo - buen precio!!!!        450€/Mes

T1.09902 Mataró. Centre. Duplex moblat de 50 
m2 de superfi cie, amb 1 hab. 1 Bany. 1 Aseo. 
Cuina americana.Tancaments alumini. Ascen-
sor i parquing opcional. Assolellat!!!  450€/Mes

T1.04175 Mataró. Centro. Piso de obra nueva 
de 55 m2 de superfi cie, con 1 Habitación, Baño 
y balcon, semi-amueblado, aire acondicionado y 
calefaccion. Oportunidad!!!                  450€/Mes

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

T1.06976 Mataró. Centre. Piso de 45m2. de 
superfi cie.  Amueblado. Tiene 1 Habitación. Aire 
acondicionado y calefaccion. Electrodomésticos. 
Ascensor y parking incluido!!!               475€/Mes 

T1.08417 Mataró. Cerdanyola. Piso semi-refor-
mado de 77 m² con 3 habs. 1 Baño. Cocina offi ce. 
Calefaccion. Suelos de gres. Cierres aluminio. 
Balcon y ascensor. Muy luminoso!!        495€/Mes 

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

T1.05801 Mataró. Cerdanyola. Planta baja de 
50m2. de superfi cie, 2 Habs. 1 Baño completo. 
Cocina americana. Calefaccion. Cierres alumi-
nio. Suelos de gres. Preciosa terraza de 30m2. A 
nivel de salon. Muy soleado!!                 550€/Mes

T1.06701 Mataró. Cerdanyola. Piso de 65m². 
tiene 3 Habs. 1 Baño. Cocina offi ce. Cierres alu-
minio. Ascensor. Balcon y galeria!!!   550€/mes

T1.09930 Arenys de Mar. Piso amueblado y to-
talmente exterior de 90m2. de superfi cie. Tiene 
3 Habs. 1 Baño. 1 Aseo. Calefaccion.  Aa/cc. 
Chimenea. Armarios empotrados. Cierres de 
aluminio, los suelos de gres. Ascensor. Vistas a 
la riera. Muy luminoso!!                          550€/Mes

T1.09945 Mataró. Centro. Planta baja de 70m² 
de superfi cie. Dispone de 2 habs. 1 Baño. Cocina 
offi ce. Galeria. Suelos de gres. Cierres de alumi-
nio. Pequeña terraza!!                             550€/Mes

T1.08995 Mataró. Centro. Piso muy céntrico de 
60m2 de superfi cie. Edifi cio de pocos vecinos, 
totalmente remodelado y reformado. tiene 2 hab, 
cocina y baño completo muy exterior. Parquing 
opcional. Gastos incluidos!!!                 600€/Mes

T1.09956 Sant Vicenç de Montalt. Gran piso de 
110 m². 3 Habs. 2 Baños. Cocina offi ce. Calefac-
cion. Galeria. Balcon. Zona comunitaria con pisci-
na. Muy soleado!!                                    625€/Mes

T1.09947 Mataró. Centro. Pis semiamueblado 
100m². 4 Habs. 1 Baño. Aseo. Cocina offi ce. Bal-
con. Galeria. Suelos gres. Cierres aluminio. Ascen-
sor. Parquing opc. Muy luminoso!!!      650€/Mes

T1.07350 Mataró. Pza. Italia. Piso nuevo de 65 
m2, 2 hab, baño, salon, balcón excelentes vistas 
y ubicacion. Parking incluido!!!            680€/Mes

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

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

T1.09894 Sant Vicenç de Montalt. Gran piso de 
110 m2. de superfi cie. Vistas espectaculares a 
mar y montaña! Zona residencial con piscina. 
Zona infantil. Pistas de tenis. 3 Habs. 2 Baños. 
Parquet - no lo deje escapar !!!!           900€/Mes

T1.08099 Sant Andreu de Llavaneres. Espec-
tacular pis d’obra nova acabada de 100,90 m2 
de superfície estrictes més terrassa de 42,30 
m2, 4 habitacions, 2 banys, zona comunitària 
amb piscina i acabats de primera qualitat. A 2 
minuts de la platja i l’estació. Impressionants 
vistes al mar i al port!!!                       1.300€/Mes

T1.09291 Mataró. Centre. Segundo piso de 60m2 
de superfi cie, dispone de 2 habitaciones, un baño, 
cocina reformada, galeria - los suelos de gres - 
cerca Plaza las Teresas!!                           450€/Mes

T2.50077 - Mataró. Can Vilardell.  Casa d’origen 
tota a nivell de 140m² de superfície, disposa de 5 
habitacions, Bany, cuina offi ce, galeria, terrassa 
de 50 m², i amb un garatge per a 2 cotxes ¡¡Jardí 
de 600 m² amb piscina!!                           280.000€      
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 Del Hoyo afi rma que “l’autisme 
en nenes queda molt emmas-
carat”

Els trastorns d’espectre autista són 
encara avui molt desconeguts. Se’n 
tenen aproximacions acadèmiques i 
algunes de subjectives, com el llibre 
de Rosa del Hoyo. Però encara queda 
molt camí per recórrer, malaurada-
ment. “L’autisme té estigmes que ha 
arribat l’hora de trencar. És encara 
un tabú que pot derivar en situacions 
de discriminació”, alerta del Hoyo. 
“La gent té molts prejudicis al voltant 
de les persones que pateixen autisme 
i la majoria són falsos, segons del 
Hoyo. Per exemple, “encara que no ho 
sembli, hi ha molta vida interior dins 
d’una persona autista, que intenta 
construir la seva identitat”, explica. 
I en nenes, és encara més complicat: 
“L’autisme en nenes queda molt em-
mascarat perquè són camaleòniques, 
imiten els companys i companyes”. 
Segons del Hoyo, “et passes tota la 
vida fent un paper que no et corres-
pon i després no saps qui ets”. 

De petita, Rosa del Hoyo només 
era una nena diferent. Li costava 
relacionar-se, però treia molt bo-
nes notes. Una brillant trajectòria 
acadèmica la va portar a graduar-se 
en Biotecnologia. Però alguna cosa 
en el seu interior no rutllava i la 
vida universitària tampoc ho havia 
solucionat. L’angoixa es va apoderar 
dels seus pensaments i emocions i 
la va empènyer a cercar l’arrel del 
seu gran maldecap: la síndrome 
d’Asperger. 

“En un moment de la meva vida 
em vaig trobar molt perduda i no 
vaig trobar una experiència similar 
a la meva enlloc”, explica del Hoyo. 
Va ser aleshores quan va decidir es-
criure tot el que li passava pel cap i 
pel cor, fent néixer així el llibre que 
ara publica: ‘Mente, encuéntrame’ 
- Editorial Miret. 

“És un diari emocional on expli-
co com he gestionat les situacions 
i les emocions al llarg de tot aquest 
temps”, assegura del Hoyo, que té 
per objectiu “transmetre el que em 
succeïa per arribar a gent que es 
pugui trobar en la mateixa situació”. 

Arribar fi ns a aquest punt, tan-
mateix, no va ser gens fàcil. El 

diagnòstic no va arribar fi ns als 24 
anys perquè “de petita no tenia 
símptomes evidents de síndrome 
d’Asperger”. Però tot i així, “vaig pa-
tir angoixa, ansietat, discriminació 
passiva a l’escola i assetjament es-
colar a l’educació secundària”.“Em 
vaig fer una bombolla pròpia, on no 
volia interaccionar socialment amb 
ningú, només volia estudiar”, re-
corda. Un refugi que la va ajudar a 
tirar endavant, però que un dia no 
va ser sufi cient. 

Va arribar un moment en què 
“em vaig intentar defi nir: no tenia 
identitat i em vaig auto-diagnosticar 
Trastorn d’Identitat de Gènere”. Del 
Hoyo va passar per mans d’alguns 
professionals, per diverses hospi-
talitzacions i per moltes dosis de 
medicació. Fins que als 24 anys 
va arribar el diagnòstic defi nitiu: 
síndrome d’Asperger. A partir d’ara, 
assegura, “hi he de conviure, i és un 
inconvenient per a mi”. 

Avui té un llibre propi a les mans. 
Del Hoyo no només ha aconseguit 
acceptar el seu trastorn, sinó tam-
bé donar-lo a conèixer per fer de 
l’autisme, un món una mica menys 
desconegut. 
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Defi neix-te
Refl exiva i oberta

Un llibre
‘Un mundo feliz’ d’Aldous 
Huxley

Una pel·lícula
‘Yo soy Sam’, de Jessie Nelson 

Un viatge
Noruega

Un referent
Donna Williams i Temple Grandin

Un repte
Fer feliç a la gent que m’envolta

Rosa del Hoyo,  
autisme sense tabús
AUTORA DEL LLIBRE ‘MENTE, ENCUÉNTRAME’
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perfilsPerfil a Rosa del Hoyo  
Rosa del Hoyo és escriptora. Ha relatat la seva experiència en un llibre, en el 

que ha explicat com és la vida d’una persona autista. Amb quins problemes es 
troba? Quines preocupacions té? Com gestiona les emocions? I les relacions 

socials? Tot això i molt més ho explica en un diari emocional, ‘Mentre, encuén-
trame’, que publica l’Editorial Miret i que pretén contribuir a la divulgació i 

comprensió d’aquest trastorn mental.

La setmana anterior...

Perfil a Juan Sánchez 
Juan Sánchez és el president de la Federa-
ció d’Associacions de Veïns de Mataró, un 
òrgan que vehicula les queixes dels barris i 
les porta fins al consistori. Sánchez va ini-

ciar-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.

perfils

https://www.youtube.com/embed/B_nWz4yy4HE
https://www.youtube.com/embed/sywuKaVCIOY


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.14952169.000€

Piso amplio y luminoso de 4 habitac. + 
terracita de 15m2, cocina completa, 
gran salón, totalmente exterior, balcón 
y galería. Ascensor y calefacción.  

MATARÓ Eixample| CERTIF. 
ENERG. T

¡En 2015 suben los impuestos por la venta 
de inmuebles!

Si quiere ahorrarse una cantidad importante 
de dinero, le recomendamos que venda

 su piso antes del 31 de diciembre.
¡En Urbenia le informaremos 

sin compromiso!

¡En 2015 suben los impuestos por la venta 

Si quiere ahorrarse una cantidad importante 
de dinero, le recomendamos que venda

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

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

R.14547

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

179.000€

R.14676

CERTIF
ENERG.MATARÓ| c/Biada

90.000€

Piso reformado de 2 habitaciones, 
gran salón, terracita a nivel de 18m2, 
baño restaurado, con calefacción. En 
comunidad reducida. Muy soleado. 
Venga a verlo.

T
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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| 

R.13874

Piso exterior 100% en esquina, 
restaurado reciente, orientado a mar, 
pocas escaleras, 3 habs, salón comedor, 
balcón, cocina + galería y calefacción.

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€

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.14667100.000€

Piso reformado de 70m2, con 3 habs en 
edifi cio con ascensor, salón de 20m2, 
cocina 6m2 + galería y baño completo. 
¡Vistas inmejorables sobre la avenida!

MATARÓ Avda. Torner| CERTIF. 
ENERG. T

59.000€ 67.000€

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

MATARÓ

198.000€

179.000€

MATARÓ

1º indep. de 105m2 con patio a nivel 
30m2, 3 habs, gran salón, baño compl., 
gran buhardilla 40m2, vigas de madera. 
Único por características y precio.

R.40364

Casa a 3 vientos con jardín de 230m2 
amurallado, salón comedor con chimenea, 
2 dormitorios posibilidad de un 3º. Casa 
con singulares características.

CERTIF. 
ENERG. TZ. Pl. FivallerMATARÓ| 

185.000€

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)

Piso seminuevo de 100 m² de 4 habs, 
salón muy amplio con terracita, 2 baños, 
calefacción. Parking y trastero incluidos. 
Acabados de 1ª calidad. Ocasión.  

183.500€ R.30753

TCERTIF. 
ENERG.MATARÓ| Eixample

Piso semi-nuevo, excelente orientación, 
3 habitaciones, 1 baño + aseo, cocina, 
calefacción, parking en el mismo edifi cio. 
¡300mts de la playa! Finca con ascensor.

189.000€ R.14896

CERTIF. 
ENERG. TMATARÓ Habana| 

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

69.000€

MATARÓc/Queralbs

MATARÓ

115.000€

Amplio piso totalmente exterior con 
vistas al mar y con zona comunitaria 
ajardinada. Dispone de 3 habitaciones, 
calefacción, ventanas de aluminio y 
salón con balcón.

ESPACIO 
RESERVADO 

PARA 
SU PISO.

CONSÚLTENOS

CERTIF. 
ENERG.MATARÓ | Rocablanca T

R.13613

CERTIF. 
ENERG. TMATARÓ Rda. Alfons X | 

Destaca su exterioridad, luminosidad 
y vistas. De 3 habs, baño completo, 
cocina funcional, salón-comedor y 
suelos gres. Estupendas cualidades.

56.000€

Via EuropaMATARÓ TCERTIF
. 

ENERG.| 

149.000€ R.30752

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

VE
NDIDO
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T

Piso reformado de 70m2, con 3 habs en 
edifi cio con ascensor, salón de 20m2, 
cocina 6m2 + galería y baño completo. 
¡Vistas inmejorables sobre la avenida!

T

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 | Junto Estación TCERTIF. 
ENERG.

1º indep. de 105m2 con patio a nivel 
30m2, 3 habs, gran salón, baño compl., 
gran buhardilla 40m2, vigas de madera. 
Único por características y precio.

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

CERTIF. 
ENERG.

VENDEMOS SU VIVIENDA
EN MENOS DE 45 DÍAS

T
Piso de 3 habs orientado a mar, cocina 
equipada, 2 baños, gran salón con salida
a balcón tipo terraza de 20m2, 2 plazas 
de parking y trastero incluidos.

MATARÓ Parc Central| 

R.14509

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 totalmente a estrenar con patio de 
30m2, 2 habs, baño completo con ducha, 
cocina nueva y equipada, salón comedor, 
A/A y calefacción centralizada.

R.1472578.000€

CERTIF. 
ENERG. TMATARÓ Jto. Can Tuñí| 

T

259.000€

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 seminuevo de 60 m², 2 habs, cocina 
+ galería, amplio comedor, suelos parquet, 
totalmente exterior, calefacción + a/a 
y ascensor. Parking incluído.

R.11596

MATARÓ CERTIF. 
ENERG.La Llàntia| T

OFERTA

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

R.1482269.000€

CERTIF. 
ENERG.MATARÓ T| 

R.14926

CERTIF
. 

ENERG. TMATARÓ 1ª línea de mar| 

115.000€

Amplio piso totalmente exterior con 
vistas al mar y con zona comunitaria 
ajardinada. Dispone de 3 habitaciones, 
calefacción, ventanas de aluminio y 
salón con balcón.

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. 

R.1480779.000€

128.000€

T

Centro histórico
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