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Només del 24/11 al 30/11

unitat

MATARÓ: La Riera, 104 · BADALONA: C.C. CARREFOUR MONTIGALÀ · BADALONA: C.C. MAGIC BADALONA
SANT ADRIÀ DEL BESÓS: C.C. ALCAMPO · SANTA COLOMA DE GRAMANET: Avinguda Santa Coloma, 30

BLANES: P.I. CTRA. DE L’ESTACIÓ. Avda. Europa, 26 · LLORET: Avinguda Vila de Blanes, 155-157
... I MÉS DE 80 BOTIGUES AL TEU SERVEI. VISITA LA NOSTRA WEB 
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- COMPRAMOS SU PISO AL CONTADO -

GL7434 - LLANTIA Primer 
piso de altura de 3 habitaci-
ones, frente a zona verde. 
Dispone de baño completo, 
cocina independiente de fórmica 
+ galería, salón-comedor y 
balcón a la calle. Con suelos de 
gres y carpintería de madera. 
Financiación 100%. 
Precio: 80.270€

GL9573 -CENTRO-
EIXAMPLE  Piso de 3 habit., 
impecable. Totalmente reformado, 
para entrar a vivir. Acabados 1a 
calidad y totalmente exterior. 
Cocina independiente + galería, 
baño completo y salón-comedor. 
Suelos gres, carpi. aluminio, 
calefacción y 2 ascensores. 
¡Atención a su precio! 
Precio: 109.000€

GL10738 - Z. ROCAFONDA  
Piso alto con posibilidades. 3 
habitaciones (2 dobles). Salón 
comedor 18 m². En calle muy 
comercial. Para reformar a su 
gusto. Atención a su precio. 
Posibilidad de fi nanciación 100 
%. Producto bancario.
Precio: 38.000€

GL11103 - CERDANYOLA
Piso reformado de 2 habitac., 
salón comedor, cocina de fórmica 
con galería y  baño completo. 
Suelos de gres y ventanas de 
aluminio. Piso para entrar a vivir.  
Una ocasión! 
Precio: 40.300€

GL10451 - Z. CERDAN-
YOLA NORTE 2º de altura, 3 
habitaciones, salón con salida a 
balcón, cocina y baño completo. 
Muy soleado. Para reformar a su 
gusto. Ideal inversión.
Precio: 52.230€

GL11281 - CENTRO HIS-
TÓRICO Piso completamente 
reformado, salón comedor, 
1 habitación doble, baño 
completo, cocina equipada, 
dos pequeños patios de 8 y 
10 m².   Gran oportunidad 
por zona. 
Precio: 69.000€

GL10071 - Z. CERDANYO-
LA NORTE Piso de 1/2 altura 
refor.. 3 habit. (2 dobles), salón 
comedor, cocina y baño completo. 
Vistas al mar. Suelos  gres, ventanas 
aluminio y calefacción. Posibilidad 
de fi nanc.100%, procedente de 
entidad bancaria. 
Precio: 60.000€

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

GL10093 - Z.GATASSA-PE-
RAMÁS Piso alto con ascensor, 
listo para entrar a vivir. 100m² 
distribuidos en 4 habitaciones 
(2 dobles), baño completo, 
cocina, gran salón con balcón 
a la calle y galería. Suelos de 
cerámica y ventanas de 
aluminio. Oportunidad. 
Precio: 86.000€

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

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 
más despacho. 
Oportunidad. 
Precio: 116.000€

GL10599 - ZONA CIRERA  
Primer piso con entrada inde-
pendiente. Sólo 1 vecino. Salón 
amplio, cocina de fórmica apta 
para mesa, tiene 3 habitaciones, 
terraza a nivel de 30 m² + 
terraza superior de 60 m².
Precio: 135.000€
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Ramón Torralba (Gerente)

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

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

Ramón Torralba (Gerente)

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

GL10927 - EIXAMPLE Piso 
muy amplio de 110 m² con 4 
habitaciones (actualmente 3). 
2 baños. Cocina offi ce de 9 
m² con salida a patio. Salón 
comedor de 28 m² con salida 
a balcón. Piso único por 
recio y características.  
Precio: 139.000€

GL11534 - VIA EUROPA
Mejor que nuevo. Piso de 3 
habitaciones, todo exterior, muy 
luminoso y tranquilo. Comunidad 
reducida, ascensor. Gran salón
en 2 ambientes, 2 baños (1 
suitte), cocina offi ce de roble 
con galería de servicio.
Impecable.
Precio: 149.000€

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

GL11539 - EIXAMPLE
Piso seminuevo de 100 m² de 
4 habitaciones, salón muy amplio 
con salida a balcón-terraza, 
2 baños completos, calefacción. 
Parking y trastero incluidos. 
Acabados de 1ª calidad. 
Ocasión por traslado. 
Precio: 178.000€

GL11254 - VIA EUROPA  
Piso de 80 m² con 3 habitacio-
nes y 2 baños. Salón amplio 
con salida a balcón. Muy buenas 
vistas. Atención a su precio. 
Procedente de entidad 
bancaria. Posibilidad de 
fi nanciación 100 %. 
Precio: 180.000€

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

GL11545 - Z. VISTA ALE-
GRE  Casa seminueva con más 
de 100 m² aprox. + 20 m² 
de terraza con espectaculares 
vistas a poniente. Gran salón 
comedor, cocina, aseo y trastero 
en planta baja. Baño completo, 
3 habitaciones en planta piso
y despacho más aseo 
y terraza solárium. 
Precio: 198.000€

GL10568 - CENTRO
Planta baja de 90 m² con jardín 
de 90 m² y sótano de 90 m² en 
el centro de Mataró. Muy bien 
situado. Cocina y baño reforma-
dos. Sala de estar más comedor 
de 36 m². No dude 
en verlo. 
Precio: 210.000€

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

GL11619  - LLAVANERES
Casa adosada solo por un lado, 
en excelente estado. Finca semi-
nueva edifi cada en planta garaje, 
2 plantas y estudio. Acabados 
1a calidad, grandes estancias 
en zona living. Salón con llar de 
foc. 3 habitaciones (antes 4) 
+ estudio, 2 baños, 250m². 
Pida información. 
Precio: 375.000€
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Participaràs o has 
participat del 9N?

L’ENQUESTA

LA PREGUNTA

Vota l’enquesta a 

davant de totdavant

Diumenge 9 de novembre, a les 9 del matí, em vaig llevar 
a Barcelona i vaig agafar el tren cap a Mataró. Vaig trucar 
al meu pare que em va comunicar, impressionat, que en-
cara estava fent cua a l’IES Damià Campeny. Vaig decidir 
esperar-lo esmorzant per anar junts a Dosrius, on estic 
empadronada. L’ambient de la terrassa era curiós. La gent 
s’asseia extasiada i amb cara d’haver complert el seu ob-
jectiu més preciós. Tothom esperava pacientment, xerrant 
i amb un somriure, que l’atabalada i sorpresa cambrera els 
servís la beguda amb més de vint minuts de retard. 

Cinquanta minuts després, el meu pare va aparèixer 
amb expressió satisfeta i em va comentar que havia trobat 
gent coneguda, que em donaven records; que per prime-
ra vegada a la vida havia vist que la gent estava contenta 
de fer cua, “Hi ha molta cua! Que bé”, exclamava tothom 
amb admiració. Vam anar a buscar el cotxe i vam enfi lar 
la carretera fi ns a Dosrius. Vaig tornar a comprovar que, 
efectivament, portava el DNI al moneder. A mesura que 
avançava dins de l’institut de barracons, gent a qui no ha-
via vist mai em dedicava somriures, salutacions i mirades 

FIRMA
OPINIÓ ESTUDIANT DE DRET

Has notat les retallades 
al teu CAP?

DIANA RAHMOUNI AUDENIS

L’odissea
www.totmataro.cat

NÚM. 1649
DEL 14 AL 20 DE NOVEMBRE DEL 2014

ADOB ORGÀNIC A LES 
CINC SÈNIES

ALTA PARTICIPACIÓ AL 9N

còmplices, com aquell que se sap part d’una mateixa i 
buscada malifeta. Vaig arribar a la meva mesa i, quan 
em disposava a introduir la papereta a l’urna, el volun-
tari que introduïa les dades a l’ordinador em va aturar 
amb cara de pena i em va comunicar que no em toca-
va votar allí. Ràpidament, tothom va mobilitzar-se per 
ajudar-me a resoldre la incògnita: fent honor a la meva 
personalitat altament despistada no m’havia fi xat que 
l’adreça que constava darrere el carnet d’identitat era la 
de Mataró. Vaig tornar al cotxe, enrabiada per no haver-
me fi xat en una cosa tan senzilla, però vaig desfer el 
camí i vaig poder votar, fi nalment, a les 15h. 

La petita odissea va ser un preu ínfi m que vaig haver 
de pagar per poder exercir el meu dret a vot. Perquè 
el 9N no era sobre la independència, no era sobre 
distreure’ns del veritable mal social; era sobre el poder 
del poble versus un Govern Central aïllat i autoritari, 
era sobre no deixar que ens invalidin l’opinió, sigui la 
que sigui. I jo crec, que, passi el que passi, aquest pols 
l’hem guanyat NOSALTRES.

73,5%  Sí.

23,8%  No.

2,7%  Ns/Nc.

 LA COMUNITAT EDUCATIVA DE L’ANGELETA FERRER ES VA TORNAR A MANIFESTAR,  LA COMUNITAT EDUCATIVA DE L’ANGELETA FERRER ES VA TORNAR A MANIFESTAR,  LA COMUNITAT EDUCATIVA DE L’ANGELETA FERRER ES VA TORNAR A MANIFESTAR,  LA COMUNITAT EDUCATIVA DE L’ANGELETA FERRER ES VA TORNAR A MANIFESTAR, 
JUST QUAN FA DOS ANYS QUE VAN HAVER D’ABANDONAR PRECIPITADAMENT JUST QUAN FA DOS ANYS QUE VAN HAVER D’ABANDONAR PRECIPITADAMENT 
L’ESCOLAL’ESCOLA

ALUART

CASTIGAT   És, segons l’Ajuntament, 
el causant de la molesta plaga de 
mosques que va incomodar, i molt, 
els barris del Palau i Rocafonda. 

APLAUDIT   Quasi 33.000 mataronins 
van fer una demostració de força 
dels partidaris del denominat ‘Dret a 
Decidir’ en una jornada exemplar. 

tot davant 1649.indd   1 12/11/14   10:36



Demana ja la teva targetaDemana ja la teva targeta

descompte immediat 
en totes les teves 
compres.

3%

DELS QUE SENTEN PASSIÓ 
PER LA JARDINERIA

UNEIX-TE AL CLUB

JARDINERIA · FLORAL DESIGN · DECORACIÓ · MASCOTES

Ronda Països Catalans, 11 (Mataró)
WWW.PASSIGARDENHOME.COM

Segueix-nos a
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Els Tres Tombs, com tantes altres 
tradicions, han estat sempre cites 
indiscutibles al calendari mataro-
ní. Si bé és cert que amb el temps 
s’han desinfl at, històricament teni-
en una importància cabdal. Aquesta 
fotografi a cedida per Dolors Llavina 
mostra un dels carros que va par-
ticipar als Tres Tombs de fi nals de 
la dècada de 1940. “Hi apareix un 
cosí meu, la meva germana gran i 
un transportista d’una empresa de 
Mataró”, explica Llavina. També re-
corda que “la gent recollia els fems 
dels cavalls en galledes i els reu-
tilitzava com a adob pels camps”. 

Segons recorda, alguns dels carros 
anaven guarnits i d’altres no tant, 
però “els Tres Tombs eren una gran 
festa”

“També anàvem a beneir la palma 
amb el carro”, explica Llavina. I 
fi ns i tot, “havíem anat a l’escola 
en carro amb una amiga”, perquè 
“ens trobàvem el transportista pel 
camí i ens portava fi ns el Cor de 
Maria”. Llavina assegura que era 
“habitual veure carros pels carrers 
de la ciutat” i “nosaltres ens sen-
tíem com si anéssim en un super 
cotxe”, bromeja. 
. 

foto antigafoto

de fa 5 anys

de fa 15 anys

de fa 25 anys

les portadesles www.totmataro.cat/fotoantiga
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Tres Tombs històrics
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Una festa de tres dies per celebrar que 
Can Fugarolas comença a rutllar

La setmana passada, el dia abans 
que el Tot publiqués un reportat-
ge de Mireia Biel sobre el mateix 
equipament, els responsables del 
projecte de Can Fugarolas convo-
caven la premsa. Feia mesos que 
d’aquell antic concessionari al 
carrer Tolon del barri de l’Havana 
se’n sabia que anava rutllant, però 
havia passat temps d’ençà que els 
promotors d’aquell centre social 
havien volgut exposar als mitjans 
mataronins en què consistia, ben bé, 

el seu projecte. Tant un any enrere 
com la setmana passada, a dins de 
Can Fugarolas fa fred però ara en fa 
molt menys i la nau, a simple vista, 
sembla una altra. Cada col·lectiu 
s’ha adequat un espai i els que més 
han tardat a poder habilitar-los ja 
estan en fase de posar-se les piles. 
Can Fugarolas celebra un any de 
vida però, bàsicament, si poden es-
tar d’enhorabona, és perquè, un any 
després, la cosa rutlla i comença a 
funcionar. És un dijous de novembre 
i a mig matí hi ha entrenaments de 
circ, gent feinejant als tallers, reunió 
de tots els projectes que compartei-
xen espai al Coworking i més d’un 
membre d’Estudi i Mig feinejant. 

EQUIPAMENTS
NOTÍCIA

TEXT: CUGAT COMAS

és notíciaés www.totmataro.cat

FOTOS: ANNA ALUART

Si un dijous hi ha aquesta activitat, 
què i com deu ser a la tarda o al 
vespre se’ns apareix com a dubte. 
Realment la nau sembla una altra. 
Equipada, agradable i diàfana i com-
partimentada amb equilibri. S’ha 
de reconèixer que quan fa un any 
explicaven el calaix de sastre que 
es proposaven era fàcil no donar-
los credibilitat. Llavors eren quatre 
col·lectius i ara en són 13. L’antic 
concessionari agafa dimensió de 
gran equipament, realment.

“Paguem lloguer!”
Les maneres com es va tirar en-
davant i com ha cremat el primer 
dels seus 10 anys signats de vida 

L’antic concessionari 
programa unes portes 
obertes festives

Es noticia 1649.indd   2 11/11/14   18:33
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Can Fugarolas ha dut més d’un a 
l’equívoc de confondre el Centre de 
reparacions culturals amb un centre 
social ocupat. Res més lluny de la 
realitat. Can Fugarolas paga religio-
sament el lloguer mensual i, entre 
inversió dels col·lectius i el que van 
rebre de la gent gràcies al Verkami 
de llançament, han invertit més de 
30.000 euros en la nau. Per això 
els seus responsables s’exclamen: 
“nosaltres paguem lloguer, oi tant 
que el paguem, l’estem pagant des 
del primer dia i el paguem entre 
tots els col·lectius”, s’explica Jordi 
Aliberas. El funcionament assem-
bleari reparteix les càrregues de 
feina entre totes les entitats i grups 
que fan la seva activitat sota el ma-
teix sostre. El circ, a la planta baixa, 
crida l’atenció i a ningú escapa que 
una realitat de ciutat com Cronopis 
ha pogut salvar tot el seu projecte 
cultural gràcies a un projecte com 
aquest.

Centre obert
Fa un any Can Fugarolas va poder 
començar a intuir què podia ser 
gràcies a l’ajuda comunitària en 
jornades de neteja, en el mateix 
Verkami o en jornades compartides. 
La relació amb el veïnat és, fins al 
moment, òptima. “Sempre hem vol-
gut cuidar-los, som un centre social 
que no s’entén sense el barri i la ciu-
tat i estem oberts i hi col·laborem” 
explica Marta Dalmau.

El caràcter cooperatiu d’aquelles 
primeres jornades de neteja o que hi 
ha al substrat de la naturalesa as-
sembleària d’aquest equipament, no 
acaba aquí. Can Fugarolas segueix 
necessitant vidres, fusta, material 

 Tres dies d’activitats, avui, dissabte i diumenge

Can Fugarolas convoca per avui, dissabte i diumenge tres jornades festi-
ves i de portes obertes perquè, com explica Jordi Mas “vingui qui ens ha 
ajudat, els veïns, els que encara no ens coneixen, perquè tothom pugui 
veure què es fa aquí”. Avui divendres a la nit hi haurà un ‘Laboratori Un-
derground’ amb diferents artistes i un concert de ‘Il Xef Malatesta’. Els 
principals dies seran, però, dissabte i diumenge. Dissabte hi haurà tallers 
de circ, macrobiòtica, gòspel, alimentació, licors artesans, espectacles, 
ciència o menús infantils. També hi haurà música amb Sol i Menta, es 
pintarà el Mur de Mecenes o es faran espectacles de circ, bastoners 
o música i projeccions. Al migdia hi haurà una paella gegant feta per 
cooperatives Estrella i Ecopirativa. Diumenge hi haurà un espectacle 
infantil i un dinar de pa amb tomàquet i botifarres per acabar amb els 
darrers tallers, en aquest cas de percussió corporal i una convocatòria 
especial per netejar a partir de dos quarts de sis. Tots els col·lectius de 
Can Fugarolas programen quelcom per aquests tres dies.  

elèctric o lavabos entre d’altres 
per completar-se com a centre so-
cial i poder optimitzar l’ús de les 
seves instal·lacions. Completar els 
lavabos, habilitar noves zones espe-
cífiques per a col·lectius, fer horts 

urbans al pati o anar regularitzant 
la seva situació, són futurs assalts 
d’aquest equipament que encara 
el segon any de vida com el de co-
mençar a caminar i rutllar. Sempre 
amb les portes obertes a tothom. 

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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Carlos Fernàndez no va cometre fets greus però 
el PSC parla de “falta de confi ança” 

El primer secretari de la Federació 
del PSC del Maresme, Xavier Amor, 
atribueix el cessament del secreta-
ri d’organització comarcal, Carlos 
Fernández, a una “pèrdua de con-
fi ança” per una “mala gestió de dues 
factures”. Amor explica que, davant 
del dubte, el partit ha volgut actuar 
“amb contundència. Tot i així, ha 
admès que “no es tracta de fets 
greus” i que fi ns i tot “potser en al-
tres temps uns fets com aquests es 
tancarien a nivell intern”. El nou se-
cretari d’organització comarcal serà 
Miquel González, regidor de Caldes 

d’Estrac i secretari de política mu-
nicipal del Maresme.

Gestió inadequada de factures
El consell de la Federació del PSC 
del Maresme es reunia dilluns a la 
nit en sessió extraordinària per trac-
tar, entre altres temes, el cessament 
de Carlos Fernández. En una atenció 
prèvia als mitjans de comunicació, 
Xavier Amor va explicar que la Fe-
deració ha perdut la confi ança amb 
Fernández “per una gestió inade-
quada d’un parell de factures” sense 
donar més detalls. Amor va justifi car 
el cessament “perquè és la millor 
resposta a la ciutadania tenint en 
compte els moments en què estem”. 
En aquest sentit, va assegurar que 

POLÍTICA
NOTÍCIA REDACCIÓ - ACN

Xavier Amor assegura que 
hi ha hagut “mala gestió de 
dues factures”   

“la decisió la vam tenir molt clara 
davant del dubte i davant la pèrdua 
de confi ança”. 

Segons Amor, el cas “mereixia 
una resposta ràpida”, tot i que tam-
bé admet que “potser en uns altres 
temps uns fets com aquests es tan-
carien a nivell intern.”

El consell va escollir Miquel 
González com a nou secretari 
d’organització. González tindrà tres 
adjunts al càrrec, que seran Santi 
Fontbona, Diego Fernández i Elena 
Díaz. D’altra banda, la sessió també 
havia de servir per a crear un “con-
sell municipal” per a començar a 
preparar les pròximes eleccions lo-
cals, que se celebraran el maig del 
2015. 
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Mataró fi nança un centre per a 
discapacitats a Nicaragua 

L’alcalde, Joan Mora, va rebre una 
delegació del Grup de Cooperació 
Internacional de la Fundació El 
Maresme que es desplaçava aques-
ta setmana a Masaya, a Nicaragua 
per inaugurar el “Centre integral 
per a persones amb discapacitat”. 
El “Centre integral per a persones 
amb discapacitat” és un projecte 
que consisteix en una intervenció 
per a millorar la integració social 
de les persones amb discapacitat 
de Masaya a través de: l’atenció 
psicosocial; el diagnòstic i plans de 
capacitació /formació permanent; 

la rehabilitació i fi sioteràpia; la in-
serció laboral; la conscienciació i 
sensibilització i la creació d’una uni-
tat temporal per a persones que es 
desplacin de zones rurals. El centre 
serà gestionat per FRATER-Masaya i 
tindrà capacitat per atendre a 105 
persones. Actualment en aquesta 
zona no existeix cap recurs per a les 
persones amb discapacitat ni per a 
les seves famílies.

El projecte ha rebut el suport de 
l’Ajuntament de Mataró i d’Alella a 
través del Fons Català de Cooperació 
al Desenvolupament. L’Ajuntament 
el 2013 hi va fer una aportació 
de 29.574,85 euros. El centre ha 
comptat amb la col·laboració de 
l’alcaldia de Masaya. 

COOPERACIÓ
NOTÍCIA

Serà el primer centre d’aquest 
tipus a Masaya i tindrà 
capacitat per 105 persones  

Aprovat el nom de Conrad 
Devesa per una plaça a 
Cirera

També s’aproven els noms de 
Tricentenari, Mancomunitat i 
Vicenç Ferrer     

El Ple de novembre va aprovar quatre 
noms nous al nomenclàtor mataroní. 

Mataró tindrà la Plaça de Conrad 
Devesa Pujola: espai situat entre la 
ronda de Jaume Ferran i el carrer 
del Torrent de la Pólvora, proper a 
la Parròquia de la Sagrada Família. 
Conrad Devesa es va implicar molt en 
la vida social del seu barri, Cirera, i 
va ser un dels impulsors de la creació 
de l’escola de Cirera. També es van 
aprovar la Plaça del Tricentenari de 
la Guerra de Successió, la Plaça de 
la Mancomunitat de Catalunya i els 
Jardins de Vicenç Ferrer. 

PLE MUNICIPAL
NOTÍCIA REDACCIÓ

BORJA REVERT
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no tenen percentatge de participació 
perquè el procés no comptava amb 
cens previ. Les 33.000 persones 
que van participar de la votació no 
vinculant sobre el futur de Catalunya 
són manifestament menys que les 
69.000 que van participar en les 
darreres eleccions autonòmiques tot 
i que les xifres s’igualen més si es 
compara amb les darreres europees 
on van anar a votar només 39.000 
persones.

El Sí-Sí  és el gran triomfador del 
9N en l’àmbit de tot Catalunya. Les 
dades mataronines quasi calquen 
les de la resta de Catalunya. L’opció 
guanyadora s’endú un 80,27 per 

32.981 mataronins van prendre 
part diumenge del “procés parti-
cipatiu” del 9N. Els cinc col·legis 
electorals ubicats als cinc instituts 
de la Generalitat a la ciutat, van re-
gistrar una bona afl uència de votants 
durant tot el dia i especialment al 
matí. Les cues a fora dels instituts 
era l’estampa més comentada per 
molts dels que anaven a votar. Amb 
totes les meses escrutades se sap 
que el 80,27 per cent dels vots van 
anar a l’opció del Sí-Sí, mentre que 
el Sí-No es va quedar en un 10,13 
per cent. El ‘No’ no va arribar al 
4,46 per cent.

Les dades de participació del 9N 

33.000 mataronins participen del 9N i el 80 per 
cent aposta pel Sí Sí
Les cues als instituts durant bona part del matí, la imatge d’un dia sense cap incident

9N
NOTÍCIA REDACCIÓ

ciutatciutat

cent a Mataró i un 80,76 a Cata-
lunya. I el Sí-No es queda en tots 
dos casos en superar per poc el 10 
per cent –10,09 a Catalunya, 10,13 
a Mataró.

Llargues cues
Que només hi hagués cinc col·legis 
electorals va provocar, com es 
preveia, que es formessin cues im-
portants que en alguns casos va 
suposar estar-se una hora esperant 
per poder votar. L’important des-
plegament de voluntaris facilitava 
la tasca i la rapidesa en el procés 
un cop ja s’entrava als instituts era 
reconeguda per tothom. 
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“ Y tu qué has votado, ‘no-no’? Eso es 
cosa mía, faltaría más”    

La imatge d’aquí dalt correspon a 
la cua que hi havia al migdia en 
el punt de votació de l’IES Damià 
Campeny de Mataró. La capital del 
Maresme vivia una gran mobilització 
aquest #9N, com la resta del país. 
De totes maneres, més que les cues 
-lògiques, donat el menor nombre de 
col·legis electorals- el que més em 
va sorprendre va ser trobar en els 
barris de la ciutat molts castellano-
parlants acudint a votar i permetent 
intuir una cosa que algú ja havia 
insinuat els darrers dies: la visió de 
la consulta com a “costellada dels 
indepes catalanets” quedaria total-
ment en dubte, ja que, gràcies a la 
nova impugnació del Tribunal Cons-
titucional, un gruix extra de votants, 
que potser no hauria participat fi nal-
ment ho havia fet.

Quan sortia de l’edifi ci de l’IES 
Puig i Cadafalch, al carrer Sant 
Josep de Calassanç del barri de 
Cerdanyola, una dona de mitjana 
edat comentava a una de més jove: 
“Ostras, pues yo no esperaba que 
hubiera tanta gente votando, eh? Ah, 
y por cierto, al fi nal qué has votado, 
‘no-no’?”. I l’altre li ha respost: “Eso 
es cosa mía, faltaría más”. És a dir 
que hi ha gent que s’havia pres el 
9N molt seriosament. Em sembla 
que més de la que intuíem.

9N
CRÒNICA JOAN SALICRÚ

Crònica d’ambient del 9N a 
Mataró després d’un matí 
frenètic als instituts  

Onze regidors denuncien 
Espanya per voler impedir 
el 9N  

Els onze regidors de l’Ajuntament 
de Mataró de partits favorables a 
la consulta van signar, abans de 
començar el Ple, la denúncia que 
van fer diferents càrrecs electes del 
Parlament de Catalunya davant les 
institucions europees i internacio-
nals, com Nacions Unides, contra 
l’Estat Espanyol per vulnerar el 
dret del poble català a decidir el 
seu futur polític. Van subscriure la 
declaració l’Alcalde Joan Mora i els 
regidors Joaquim Fernàndez, Núria 
Calpe, Montserrat Rodríguez, Pere 
Galbany, Miquel Rey, Olga Ortiz, 
Ramon Reixach, Esteve Martínez, 
Conxita Calvo i Xavier Safont-Tria.

Empara en la carta de l’ONU
La declaració s’empara en “principis 
democràtics que inspiren la Carta 
Fundacional de les Nacions Unides 
i dels successius pactes i tractats 
internacionals que garanteixen els 
drets dels pobles” assegura que 
“Ens sentim legitimats per empren-
dre totes les actuacions necessàries, 
de forma pacífi ca i democràtica, que 
ens permetin conèixer la voluntat 
majoritària del poble de Catalunya 
amb relació al seu futur polític i, 
posteriorment, per obrar en con-
seqüència seguint aquest mandat 
democràtic”. 

 

9N
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Subscriuen la declaració de 
centenars d’electes davant 
institucions mundials     
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Ja a la ronda Rocablanca, un 
home que no tenia gens clar on era 
l’institut mencionat em pregunta 
si sabia com s’hi arribava, també 
en castellà. De fet es pensava que 
estava anant a l’Alexandre Satorras 
o sigui que no tenia massa clar on 
havia de votar. Feia doncs, un esforç 
important per anar a aconseguir-ho. 
Una estona abans, a l’IES Pla d’en 
Boet, una senyora de 40 anys, ca-
talanoparlant, li havia preguntat a 
un senyor gran del barri, també en 
castellà: “Qué, ya has ido a votar?”. 
I l’home, que pel tòpic podia sem-
blar que la cosa no anava amb ell, li 
ha respost amb tota naturalitat: “Sí, 
ahora ya estoy descansando”. “Claro 
has quedado bien descansado!”, li 
tornava la noia, complaguda, per-
què no semblava esperar-se aquesta 
resposta.

Sorpresa
Aquesta sensació de sorpresa tam-
bé me la va transmetre una persona 
vinculada a Òmnium Cultural de Ma-
taró, al punt de votació de l’Institut 
Alexandre Satorras. “Hi havia gent 
que passava per davant de l’institut i 
més aviat pensaves que no entrarien 
a votar, per entendre’ns. I llavors, 
de cop i volta, entraven cap a dins. 
Estic sorpresa”. La realitat, com 
sempre, és una mica més sofi stica-
da i complexa del que sembla, cosa 
que em sembla realment suggeridor 
i divertit. 

ALUARTALUART
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MATARÓ

L’Havana

 

L’Havana

Podríem dir del barri de l’Havana 
que és el primer, cada matí, de veure 
el sol a Mataró. Situat a llevant, amb 
els aires mediterranis del mar pro-
per, la bucòlica imatge de cada matí 
–que, per cert, el blog ‘Dia 1’ recull 
a totmataro.cat– és simptomàti-
cament definitòria d’aquest racó 
de la ciutat. La tranquil·litat que 
acostuma a acompanyar l’alba 
diària sembla durar especialment 
a l’Havana, un barri eminentment 
familiar, de naturalesa residencial 
i que, curiosament, té un caràcter 
més de Centre a vegades que el 
mateix centre històric de la ciutat.

Un indicador reforça aquesta teoria, 
i és un d’aquests barems que mai 
falla. Es tracta de les immobiliàries, 

el mercat de lloguer de cases i pi-
sos. I els preus d’aquests. L’Havana 
és la zona de Mataró més buscada, 
en alguna ocasió i característiques 
concretes de la cerca, fi ns i tot més 
que el mateix centre neuràlgic. 
L’entrevista d’aquesta setmana a 
un veí del barri confi rma la teoria: 
“és com el Centre però sense ser el 
Centre”, assegura Valentín Gómez.

Ben connectat, amb un dèficit 
d’aparcaments, amb escoles i el 
conseqüent anar i venir d’infants i 
pares i avis que els acompanyen. Co-
merços i vida al carrer. Tots aquests 
serien els ingredients d’un barri 
content de ser on és i de ser com 
és. L’Havana no és el Centre ni cap 
ganes que té de ser-ho.  

El barri tranquil que 
veu sortir el sol

barri a barri

Aliments sense gluten
Cosmètica
Dietètica...

naturfarma
PARAFARMACIA

C/. Camí Ral, 123 bxs.
08301, Mataró, T 93 790 46 52
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“És com el Centre però no és el Centre”

Quants anys fa que vas arribar a tre-
ballar al barri?
Al barri de l’Havana hi visc i hi tre-
ballo des del 2009, és a dir que ara 
fa uns cinc anys. Va ser quan es va 
inaugurar el gimnàs Fitness Factory. 
Les obres van començar el 2006 i 
van fi nalitzar el 2009. Les obres ja 
se sap que sempre s’allarguen més 
del que un voldria.

Què és el que us va fer decidir 
instal·lar el gimnàs en aquest barri?
El que ens va fer escollir el barri per 
instal·lar el gimnàs va ser que era 
una de les zones més antigues de 
Mataró i que no és centre però està 
a tocar. L’Havana és com el Centre 
però no és el Centre i té altres fa-

cilitats. Vam buscar diversos llocs, 
però aquest ens va fer molt el pes.

Què és el que destaques més del 
barri?
Estem molt a prop de la platja. En 
alguns casos a 20 metres de creuar 
i anar-hi. Això és qualitat de vida.

Quina és la vinculació amb el barri 
i la gent?
Tenim molt bona relació amb el 
barri, al principi van ser una mica 
reticents pel tema d’aparcament i 
tenien por que ocupéssim massa 
espai, però vam obrir un pàrquing i 
vam solucionar el problema. Per les 
festes de Sant Simó fem activitats 
al carrer, entre altres coses. Tenim 
bona relació amb els veïns, a tot 
arreu hi ha amics i enemics però 
crec que tenim més amics. Tam-
bé s’ha de dir que el nostre era un 

BARRI A BARRI
L’HAVANA REDACCIÓ

Entrevista a Valentín Gómez, 
gerent del gimnàs Fitness 
Factory

carrer que estava bastant mort, i a 
partir del moviment de gent que vé 
al gimnàs, li hem donat força vida.

Què és el millor del barri?
La gent. És un tòpic però també és 
real. Els veïns del barri i la gent que 
ve al gimnàs és molt bona, hi ha mol-
ta gent gran i tenim un tracte molt 
directe. També m’agrada l’ambient 
familiar amb els nens i nenes en 
l’haver-hi les escoles que hi ha a 
prop, el  Montserrat Solà i l’Anxaneta. 
Tractem tot tipus de públic, des dels 
més petits fi ns als grans.

I què és el pitjor?
Sincerament crec que el pitjor és 
l’aparcament a l’estiu, perquè entre 
la gent que va a la platja i el movi-
ment del mateix barri s’atura tot de 
cotxes. Segurament és inevitable, o 
sigui que de dolent dolent, res
.

barri abarri L’Havana
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El màxim responsable d’un gimnàs 
en creixement com Fitness Factory 
és obligatori preguntar-li sobre els 
seus plans futurs. Gómez assegura 
que “un dels projectes actuals que 
tenim és habilitar unes vivendes on 
puguem fer teràpies, fisioteràpies, 
teràpies a la piscina, entre d’altres”. 
Aquesta nova oferta es podria inau-
gurar la pròxima primavera i no és 
l’únic pla de futur d’un gimnàs que 
atrau a l’Havana gent de pràctica-
ment tota la ciutat.

Un gimnàs en creixement

www.totmataro.cat
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Valentín  
Gómez
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Can Marfà, museu en estat embrionari

Mataró ha estat, durant molts anys, 
capital del gènere de punt, activitat 
que ha estat un dels puntals de la 
seva economia. El gènere de punt ha 
esdevingut l’activitat industrial més 
arrelada i característica de Mataró i 
que ha donat singularitat i identitat 
a la ciutat dins del territori català i 
estatal. Una de les fàbriques més 
importants de Mataró encara con-
serva els seus edifi cis, preservats 
com a testimoni del què vam ser a 
l’Havana. És Can Marfà i actualment 
ja exerceix, encara que de forma em-
brionària, de Museu del Gènere de 
Punt. I més que ho ha de fer gràcies 
al fons de la Fundació Jaume Vilase-
ca. La Fundació, entitat sense afany 

de lucre fundada per l’industrial 
mataroní Jaume Vilaseca i Bertran-
petit, fa temps que treballa per la 
recuperació del patrimoni tèxtil re-
lacionat amb la indústria del gènere 
de punt, alhora que es recupera una 
part molt important de la memòria 
històrica de Mataró.

Amb la voluntat de donar a conèixer 
i no perdre aquest valor i posicionar-
lo com un nou element de projecció 
cultural i turística de la ciutat, 
l’Ajuntament va decidir incorporar 
com a nou eix temàtic del discurs 
museístic del Museu de Mataró, el 
patrimoni tèxtil mataroní i, en con-
cret, sobre el gènere de punt, entès 
com l’activitat industrial més impor-
tant i determinant de la història de la 
ciutat. Davant la convergència de les 
dues voluntats, la Fundació Jaume 

BARRI A BARRI
L’HAVANA REDACCIÓ

És intenció de l’Ajuntament 
anar dotant de contingut 
aquest equipament

Vilaseca va decidir fer, el 1996, una 
donació gratuïta de tot el seu fons a 
la ciutat. La donació es va concretar 
fa mesos a través d’un conveni que 
es va aprovar en Ple Municipal i sig-
nat en un acte públic a la mateixa 
nau restaurada. 

Era el punt de partida per destinar 
la nau petita de Can Marfà a des-
envolupar-hi la secció del Museu de 
Mataró monogràfi cament dedicat a la 
indústria tèxtil i del gènere de punt, 
amb l’enunciat de “Mataró, capital 
nacional del gènere de punt”.

Des del barri s’ha demanat que Can 
Marfà sigui equipament de ciutat 
però també de barri. En aquest 
sentit l’Associació de Veïns ja hi ha 
programat diferents actes promoguts 
per la pròpia entitat.

barri abarri L’Havana
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El conjunt fabril de Can Marfà cons-
ta de dues naus i està inclòs en el 
Catàleg del Patrimoni Arquitectònic 
de Mataró i declarat Bé Cultural 
d’Interès Local. Se situa entre els 
carrers de Cristòfor Colom, de Jordi 
Joan i el Camí Ral.

La nau petita data del 1851, té 
53 m de llarg per 15 d’ample. La 
nau consta de planta baixa, planta 
primera i planta segona i un espai 
tècnic a sotacoberta.

A la nau grossa hi ha els elements 
del bestiari tradicional i la compan-
yia escènica Antigua y Barbuda.

Un edifici singular

www.totmataro.cat
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15

17

2

3

4

5

6

7

8

Tecma
Camí Ral, 132 

16

Bar La Reforma
Cami Ral, 142

Frankfurt l’Havana
Camí Ral, 82
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TENS UN NEGOCI?
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MATARÓ

Palau - Escorxador

Palau -
Escorxador

El barri del Palau Escorxador és, 
actualment, un barri eminentment 
plural, multicultural, mestís. Con-
viuen en uns mateixos carrers gent 
de procedència molt diversa i ho fan 
dibuixant un dels mapes sociològics 
més diversos de la ciutat. Això no ha 
estat exempt d’alguna fricció, però 
sí que és veritat que el nom del Pa-
lau ha transcendit menys que el de 
Rocafonda o Cerdanyola quan es 
parla d’integració i presència alta 
de la immigració. Per això diem 

que aquest barri ve a ser el pot pe-
tit de la convivència entre diferents 
a la ciutat.

Diem convivència perquè al Palau 
s’hi conviu. Al voltant del pol cul-
tural de l’Escorxador, en el mercat 
de cada dissabte, al Parc homònim 
del barri. Al Palau es fa vida al ca-
rrer, se celebren les festes pròpies 
del barri al juliol i de l’Escorxador a 
fi nals d’agost i s’hi treballa per una 
integració exemplar.  

El pot petit de la convivència 
entre diferents

barri a barri
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El Parc del Palau acollirà el pròxim 
diumenge 16 de novembre la IV 
Mostra d’entitats de Rocafonda, 
El Palau i l’Escorxador. En aquesta 
edició hi participen 22 entitats. La 
Mostra és una iniciativa de la Taula 
d’entitats d’aquests tres barris i té 
per objectiu ser un espai de trobada 
i coneixement del teixit associatiu 
del territori per enfortir-ne la cohesió 
social. Aquesta edició comptarà amb 
la participació d’entitats educatives, 
veïnals i culturals que treballen en 
els barris.
 
Les activitats del dia començaran a 
les 9.45 h amb una cercavila i una 
gegantada per diferents carrers dels 
barris que acabarà al Parc del Palau. 
La jornada finalitzarà passades les 
14 h amb una paella popular, un 
dinar conjunt de totes les entitats 

Aquest diumenge, Mostra d’Entitats al Parc del Palau

participants. A les 11 tindrà lloc 
la inauguració oficial de la mostra.
 
Al llarg del matí se succeiran exhi-
bicions, tallers i activitats diverses 
per a tots els públics, com intercanvi 
de llibres, taller de màscares, henna, 
garlandes, manualitats amb mate-

rial reciclat, jocs d’experimentació 
per a nens de 0 a 3 anys, bibliote-
ca a l’aire lliure, joc de memory i 
mots encreuats o contacontes, en-
tre d’altres. A més de les activitats 
programades, al Parc del Palau s’hi 
podran trobar estands informatius 
de les entitats participants.
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Dates: 
Divendres 14 de 
novembre

Hora: 
21h

Lloc: 
Foment Mataroní (C. 
Nou, 11. Mataró)

Preu: 
Entrada lliure 
amb aportacions 
voluntàries

ELS MÚSICS DE CASA, 
SOLIDARIS AMB CÀRITAS

Càritas de Mataró segueix treba-
llant en la lluita contra el risc de 
pobresa. L’entitat veu com augmen-
ta cada dia el nombre de persones 
que necessiten suport, tant econò-
mic com d’assessorament, davant 
les noves condicions de vida en què 
es troben, en algunes ocasions d’un 
dia per l’altre.

El concert que sota el títol ‘Mú-
sics de casa’, que uneix música i 
solidaritat per sisè any, vol ser una 
crida per ajudar a conscienciar la 
gent. Des de l’organització desta-
quen que no es tracta només de 
satisfer les necessitats bàsiques de 
tothom, sinó d’aconseguir que nin-
gú perdi l’alegria de viure.

ACTES

guia culturalguia cultural

MÚSICA

La iaia XXL 
Presenten el seu nou disc “On és la 
màgia?”, amb 15 músics a l’escenari.
Divendres 14 novembre l 23h l Sala 
Clap (C. Serra i Moret, 6. Mataró) l 
Anticipada: 9€. Taquilla: 12€.

Agrupació Musical del 
Maresme
Concert de l’Agrupació Musical del Ma-
resme i Associació Musical del Prat.
Dissabte 15 novembre l 19h l Casal 
L’Aliança (C. Bonaire, 25. Mataró)

Barcellona Alla Moda
Concert amb Vespres d’Arnadí i Barroc 
Ballet. XXXII Setmana Música Antiga. 

Diumenge 16 novembre l 18h l 
Capella dels Dolors. Basílica de Santa 
Maria (Mataró) l Preu: 12€.

Disconcert: ‘GoodTime’ 
Concert de la banda mataronina. Espai 
de lleure per a persones amb i sense 
discapacitat. Organitza: Taller d’Idees. 
Diumenge 16 octubre l 17:30h l Sala 
Clap (C. Serra i Moret, 6. Mataró) 
Preu: 3€. 

TEATRE I DANSA

‘Frederic Mistral’
Cinema en occità. D’Alain Glasberg 
(2004). Versió original en occità subti-
tulada en francès.
Dissabte 15 novembre l 19h l Casal 
L’Aliança (C. Bonaire, 25. Mataró)

INFANTIL

Club dels Setciències
“Els Valors”. Club de coneixements 
adreçat a nois i noies de 8 a 12 anys.
Divendres 14 novembre l 18h l Biblio-
teca Pompeu Fabra (Pl. Occitània, s/n. 
Mataró) l Inscripció prèvia

Tarda de conte 
Narració “El monstre de colors”.
Divendres 14 novembre l 18:15h l 
Biblioteca Municipal d’Argentona (C. 
Gran 3-5. Argentona)

L’hora del conte en anglès
Narració del conte “Gina’s Birthday”.
Dissabte 15 novembre l 12h l Bibliote-
ca Pública Antoni Comas (c/ Prat de la 
Riba, 110. Mataró) 

www.totmataro.cat/agenda   

En l’edició d’enguany, Càritas ha 
reunit diverses formacions originàri-
es o amigues de la ciutat. El cartell 
l’encapçala Genís Mayola, en soli-
tari, acompanyat per acordió o amb 
els seus companys de la coral Pri-
mavera per la Pau. El pianista Jorge 
Serraute o les formacions Beatway i 
Baldo’s Band completen el programa 
d’aquesta cita solidària que tindrà 
lloc aquest vespre a l’escenari del 
Teatre Foment.

gent. Des de l’organització desta-
quen que no es tracta només de 
satisfer les necessitats bàsiques de 
tothom, sinó d’aconseguir que nin-

Espai patrocinat per

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

www.totmataro.cat/agenda
MÉS INFORMACIÓ
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Monstruosament bell!!!
Un passeig per quaranta anys d’his-
tòria a través de les obres de la Col-
lecció Bassat. A partir de 5 anys.
Diumenge 16 novembre l 12h l Nau 
Gaudí (C. Cooperativa, 47. Mataró)

Sortim en família: ‘Tortuga, 
l’illa d’en Tresot’
Espectacle de teatre de ‘La Pera Lli-
monera’. Edat recomanada: a partir de 
4 anys. Organitza: Grup Xarxa Mataró.
Diumenge 16 novembre l 18h l Teatre 
Monumental (La Riera, 169. Mataró) l 
Preu: 7€.

Hora del conte
Narració del conte “L’escamot d’en 
Miquelet”, a càrrec de Mònica Torra.
Dimarts 18 novembre l 18h l Bibliote-
ca Pompeu Fabra (Pl. Occitània, s/n. 
Mataró)

Hora del conte
“Jo també hi tinc dret!”, a càrrec de 
Josep Roca. 25 anys de la Convenció 
dels Drets dels Infants.
Dimecres 19 novembre l 18h l Biblio-
teca Pública Antoni Comas (C. Prat de 
la Riba, 110. Mataró) 

Els dijous a la Biblio
Narració i taller manualitats infantils: 
“El lleó i el mosquit”, de Noe Bufarull, 
amb il·lustracions de Roger Simó.
Dijous 20 novembre l 17:30h l Bibli-
oteca Popular Fundació Iluro (C. d’en 
Palau, 18. Mataró)

Buc de contes
Narració del conte “Oh no, Charlie!”, 
de Chris Haughton.
Dijous 20 novembre l 17:30h l Buc de 
Llibres (Muralla del Tigre 31. Mataró) l 
Entrada lliure.

XERRADES I LLIBRES

‘Joc de llunes’
Presentació del llibre a càrrec de l’au-
tora, Emília Illamola Ganduixé.
Divendres 14 novembre l 19h l Les 
Esmandies Casal de Barri (Rda. O’Don-
nell, 94. Mataró)

“Mestre de disfresses”
Presentació del llibre de Charles Simic, 
poeta serboamericà. Lectura de poemes.
Dissabte 15 novembre l 22h l Dòria 
Llibres (C/ Pujol, 9. Mataró)

Revista “Procés”
Presentació del primer dossier mo-
nogràfi c editat per Crític. Acte-debat 
sobre el futur del sobiranisme.
Dilluns 17 novembre l 19h l El Públic 
(C. d’en Xammar, 6. Mataró)

Espai patrocinat per

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

CONCERT MÚSICA ANTIGA

Concert “Els mestres de Capella de 
Santa Maria de mataró i la música a 
europa al tombant del segle XVIII”. A les 
20 h, conferència a càrrec dels músics 
Joan Vives i Mireia Ruiz. Dins de la 
XXXII Setmana de Música Antiga.

Cor Ciutat de Mataró

Dissabte 15 novembre l 21h l 
Convent de les Carmelites (Mataró) l 
Gratuït amb invitació

Amb motiu de la Setmana de la Cièn-
cia. Les famílies podran experimentar 
4 taules de construcció d’enginys i 
experimentació científi ca. Per a nens i 
nenes de 7 a 10 anys.

TALLERS A LA BIBLO

“Circuit científi c”

Divendres 14 novembre l 18h l 
Biblioteca Antoni Comas (Mataró).  
Divendres 21 novembre l 18h l  
Biblioteca Pompeu Fabra (Mataró).
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‘Les quatre estacions’ 
d’Antonio Vivaldi
Cicle de conferències “5 grans obres 
de la història de la música” a càrrec de 
Joan Vives (músic i locutor-redactor de 
Catalunya Música).
Dimarts 18 novembre l 18h l Col·legi 
d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics 
(Can Xammar, 2. Mataró) l Preu: 5€.

L’art medieval al Maresme: 
l’art gòtic
Dimarts 18 novembre l 19h l Òmnium 
Cultural (C. Argentona, 59. Mataró) l 
Preu: 8€. Socis: 5€. Curs: 20€.

Aules Sènior d’extensió 
universitària de Mataró 
VEUS: “El món de la veu i els seus co-
lors”. Conferència a càrrec de Mariona 
Segarra i Trias (compositora i cantant).
Dimecres 19 novembre l 18h l Foment 
Mataroní (c/ Nou, 11. Mataró). 1r 
trimestre. Acte exclusiu per a socis.

Llegim!
Tertúlia literària destinada a joves 
lectors a partir d’11 anys. Activitat 
conduïda per l’escriptora Lola Casas.
Dimecres 19 novembre l 17h l Biblio-
teca Pompeu Fabra (Mataró)

‘La Gran Guerra al cinema’
Projecció de la pel·licula “Uomini con-
tro” de Francesco Rosi. Conferència a 
càrrec d’Antoni Segarra i Torres. 
Dimecres 19 novembre l 19:30hl 
Foment Mataroní (C. Nou, 11. Mataró) 
l Preu: 5€ (tot el cicle: 15€).

Cap a una nova 
administració tributària 
Conferència a càrrec d’Antoni Duran-
Sindreu, professor de Règim Fiscal de 
l’Empresa a la UPF. 
Dimecres 19 novembre l 19:30h l Can 
Palauet (C. d’en Palau, 32. Mataró)

Viure amb entusiasme
Eines per encarar la vida i la relació 
amb els fi lls de manera positiva. 
Xerrada a càrrec de Victor Küppers, 
formador i doctor en Humanitats.
Dimecres 19 novembre l 19:30h l 
Escola Anxaneta (Mataró) l Gratuït

Els dijous del MEM
Xerrada “Importància de les arts en 
l’educació”, a càrrec de Mar Morón 
Velasco (llicenciada en Belles Arts i 
mestra d’educació especial).
Dijous 20 novembre l 19h l Ateneu 
Fundació Iluro (La Riera 92. Mataró)

Club del llibre: Albert 
Sánchez Piñol
Trobada de clubs de lectura del Ma-
resme, amb la presència del reconegut 
autor de “Victus”.
Dijous 20 novembre l 19h l Teatre 
Monumental (La Riera, 169. Mataró) l 
Gratuït amb invitació a recollir

“Herr Guardiola”
Presentació del llibre a càrrec de 
l’autor Miguel Ángel Violán.
Dijous 20 novembre l 19:30h l Buc de 
Llibres (Muralla del Tigre 31. Mataró)

Astronomia, del binocle a 
l’observatori professional
Conferència a càrrec de Jordi Lopesino, 
escriptor i astrònom.
Dijous 20 novembre l 19:30h l Ca 
l’Arenas (C. Argentona, 64. Mataró)

Els orígens del ferrocarril 
a Catalunya, el context 
econòmic i els protagonistes
Conferència a càrrec de Pere Pascual 
Domènec, catedràtic d’història econò-
mica de la UB.
Dijous 20 novembre l 20hl Sala d’Ac-
tes Fundació Iluro (C. Santa Teresa, 
61. Mataró)

Tractat de lliure comerç 
Conferència. El tractat de lliure comerç 
i inversions TTIP, entre EUA i UE. 
Dissabte 22 novembre l 18h l Institut 
Miquel Biada (Avda. Puig i Cadafalch, 
88-99. Mataró) 

VARIS

Actes 30a exposició de 
bolets del Maresme 
DISSABTE 15: 8h Des del Pg. del 
Callao (al costat del CNM), sortida a 
buscar bolets: Cal portar cotxe, cistell 
i ganivet.
DIMARTS 18: 19h a la Pl. de l’Ajun-
tament, “Com viuen i com creixen els 
bolets”. Conferència a càrrec de Dr. 
Jaume Llistosella. 
DIJOUS 20: 19h a la Pl. de l’Ajun-
tament, “Diversitat micològica de la 
Serralada Litoral Central”. Conferència 
a càrrec de Jordi Corbera.

RUTES I VISITES

Iluro, ciutat romana
Visita guiada. 
Dissabte 15 novembre l 18h l Des de 
l’Ajuntament de Mataró

Ruta Mataró 1714
Visita guiada pels espais històrics de
Mataró durant la Guerra de Successió.
Diumenge 16 novembre l 11h l Des de 
la Plaça de Santa Maria (Mataró)
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 Per enviar informació 

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

Activitats culturals diverses com 
música, poesia, art, cinema, teatre, 
còmic, gegants, etc. a càrrec d’entitats 
del barri. Inauguració: divendres 14 a les 
19:30h a l’ Espai Gatassa. (Programació 
completa al web totmataro.cat).

SETMANA CULTURAL

11a Setmana cultural de 
Cerdanyola

Del 14 al 23 novembre l Barri de 
Cerdanyola (Mataró)

MOSTRA D’ENTITATS

9:45h, Cercavila de gegants. 11h, xocola-
tada. 11:20h, balls llatins. 11:40h, música 
ambiental. 12h, sangre gitana. 12:20h, 
zumba. 12:40h, hip-hop. 13h, danses i 
fl amenc. 13:20h, zumba. 13:40h, comiat. 
14h, paella popular. Tallers tot el matí.

De Rocafonda, el Palau i 
l’Escorxador

Diumenge 16 de novembre l Parc del 
Palau (Mataró)
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Punt de sortida: Plaça del TecnoCampus
(Ernest Lluch, 32)

www.tecnocampus.cat/lamaratotv3

Punts d’inscripció a Mataró:
Uniformes el Marino (c. Sta Marta, 12)
Ronda Intersport  (Ronda Barceló, 43)
Botiga Comerç Just (Plaça del Peix)
Paradise (N-II) 
Centre Natació Mataró (passeig del Callao s/n)
Universitat Pompeu Fabra (SACU - campus ciutadella, Ramon Trias Fargas, 25-27)
TecnoCampus (Ernest Lluch, 32 Recepció torre 2)
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exposicionsexposicions

‘Petits plaers’
De Jordi Santamaria.
Sala d’exposicions de La Presó (La 
Riera, 117. Mataró) l Inauguració: 
dissabte 15 novembre a les 19:30h. 
Fins al 7 de desembre. 

‘Nostàlgies’
Obra inèdita de Rafael Romero.
Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes 
Tècnics (Pl/ d’en Xammar, 2. Mataró) l 
Fins al 30 de novembre. 

‘Principis’
Pintures de Miguel Reyes.
Estudi Aurum (C. Montserrat 33. Mata-
ró). Fins al 19 de desembre.

‘Cosmos’
Pintura i escultura de Joan Poch.
Museu Arxiu Can Caralt (Crtra. de Sant 
Vicenç, 14. Sant Andreu de Llavane-
res) l Fins el 23 de novembre. 

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

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.

Imatgeria popular del 
ferrocarril de Mataró
Museu Arxiu Santa Maria (C. Beata 
Maria, 3. Mataró) l Fins al 13 de 
desembre.

Arquitectura Viva
Obra de Liliya Trukhyna. 
Centre Cívic Pla D’en Boet (C. Juan 
Sebastián Elcano, 6. Mataró) l Fins al 
28 de novembre.

Biblioteca Pompeu Fabra 
(Pl. Occitània, s/n. Mataró) 
· “El maletí malgirbat i la llibreta 
vella”:Il·lustracions originals del conte.
Fins al 29 de novembre.
·Mostra de punts de llibre.
Del 17 al 22 de 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 (Mataró) l 
Fins al 29 de novembre.

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

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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 Per enviar informació 

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

Plaça de l’Ajuntament (Mataró) l Del 
15 al 21 de novembre.

EXPOSICIÓ

30a Exposició de bolets 
del Maresme

Mostra que pretén ser representativa 
de la diversitat de bolets del Maresme. 
Enguany, a la trentena edició, es donarà 
a conèixer els resultats del seguiment 
científi c que es fa de l’exposició.
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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

Psiquiatria general

Psiquiatria i psicologia del nen
i de l'adolescent

Orientació / teràpia familiar

c/de Sant Pelegrí, 3. baix - MATARÓ

Dijous dia 20 de novembre 2014 a les 17:30 hores
LLOC: Sala d’Actes de la Fundació Hospital

a càrrec de CARLES CERDÀ
     Responsable Departament Tècnic Associació Celíacs de Catalunya

DELEGACIÓ DE MATARÓ

LA CORRECTA MANIPULACIÓ DELS 
ALIMENTS SENSE GLUTEN

CONFERÈNCIA - COL·LOQUI

Tens dubtes a l’hora de cuinar plats sense gluten?

Assistència gratuïta i de lliure accés

Amb la
col·laboració:

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

     6 8 1   

    7 9 3  6  

  6   1 5  3  

  5    1   3 

   7 3    4 6 

  3 8       

 2 9 6 5 3 4 7 8 1 

    1    5  

 5     7   4 

sudokusudoku www.totmataro.cat
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www.gress.es

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

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

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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           TRIOMF HISTÒRIC
El femení del CH Mataró debuta a l’OK 

Lliga Femenina amb victòria

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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Mehdi Marzouki
El jugador francès del CN Ma-
taró Quadis va fer 8 gols en 
la victòria del seu equip a la 
piscina del CN Concepción.

46è Aniversari
Diumenge passat, 9 de novem-
bre, el Palau Josep Mora va 
celebrar el 46è aniversari de 
la seva inauguració.

 AGENDA STAFF    EL TOT ESPORT

PERIODISTA

ÀLEX GOMÀ

Aquesta setmana hem estat testimo-
nis, un cop més, d’una manifestació 
pacífi ca de magnituds mai vistes. Una 
votació impugnada que ha estat con-
testada per la gent expressant-se de 
manera multitudinària. Més de 2,3 
milions de persones van anar a votar 
––per molt que alguns diguin que no 
era un vot– amb diferents signes, el 
més majoritari a favor de la indepen-
dència de Catalunya. Però els polítics 
contraris a aquesta consulta impug-
nada, han actuat com el fanàtic del 
futbol que no vol veure que el jugador 
del seu equip estava en fora de joc. 
Com l’analista arbitral que sap que 
des de la seva cadena li demanen que 
digui que era penal. No han analitzat 
el “perquè de tot plegat”, que diria el 
Quim Monzó.

És la miopia del que no vol veure-hi 
més enllà. Del que sap que no té raó, 
però ha de dir allò que se suposa o que 
li manen que ha de dir. És el mateix 
que passa habitualment a les tertúlies 

futbolístiques, on normalment ja saps el 
què diran els tertiulians de cada bàndol 
abans que comencin a parlar. Ara que, 
ben mirat, crec que he vist més tertu-
lians esportius parlant bé de l’equip 
rival, que polítics sortint-se del guió 
previst! Preocupant.

I mentrestant, el món de l’esport 
seguirà entrant i sortint de manera 
tangencial en aquest procés. Un dia es 
parlarà del potencial de les seleccions 
esportives catalanes, l’endemà els con-
traris posaran la por al cos dient que el 
Barça no podria jugar la Lliga espan-
yola, algú comentarà si els jugadors 
haurien de mullar-se més o menys, que 
si aquest o l’altre no hauria d’haver 
anat a votar... I és que l’esport no es 
pot quedar fora d’aquest debat central 
a l’agenda política del nostre país. Un 
debat en el que m’agradaria veure-hi 
més fair-play, i que alguns acceptin 
que alguna vegada el seu equip també 
perd perquè ha jugat malament. No 
sempre cal parlar de l’àrbitre.   

Tòpics, esport i actualitat política
    He vist més fair-play en tertúlies esportives que en debats polítics

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 - DOS HERMANAS. Dissabte a les 
12:45 hores al CN Mataró.

FUTBOL
SEGONA CATALANA. UD CIRERA - SARRIÀ. Dis-
sabte a les 16:30 hores al Camp Municipal 
de Cirera.

HANDBOL
1A  ESTATAL.  JOVENTUT MATARÓ - OAR 

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

HANDBOL
LLIGA CATALANA FEMENINA.  JOVENTUT MATA-

RÓ - MOLINS. Dissabte a les 20:15 hores al 
Pavelló Teresa Maria Roca.

T.TAULA
SUPERDIVISIÓ MASCULINA. CN MATARÓ QUADIS 

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

FUTSAL
TERCERA DIVISIÓ.  FUTSAL ALIANÇA MATARÓ - 

LLIÇÀ D’AMUNT. Diumenge a les 12 hores al 
Pavelló Teresa Maria Roca.

FUTBOL
SEGONA CATALANA. CE MATARÓ - CATALÒNIA. 

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

BÀSQUET
COPA CATALUNYA MASCULINA. PLATGES MATARÓ 

- GRANOLLERS. Diumenge a les 18:30 hores al 
Palau Josep Mora.
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STAFF    EL TOT ESPORT

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

8A JORNADA 8 NOVEMBRE

Igualada - Cerceda . . . . . . . . 4-4
FC Barcelona - Alcoi  . . . . . . 5-2
Reus Deportiu - Lleida . . . . . 6-9
Liceo - Tordera  . . . . . . . . . . . 8-1
Vic - Manlleu . . . . . . . . . . . . . 4-1
Noia - Voltregà . . . . . . . . . . . 1-0
CH MATARÓ - Vilafranca. . . 2-3
Vendrell - Calafell . . . . . . . . . 1-1

CLASSIFICACIÓ. FC Barcelona 
24; Liceo 21; Vic 17; Igualada 
16; Reus Deportiu 15; Cerceda 
i Noia 14; Alcoi 13; Calafell 11; 
LLeida 10; Vilafranca i Voltregà 
7; Vendrell 5; Manlleu 4; Tordera 
3; CH MATARÓ 0.

9A JORNADA 15 NOVEMBRE

Voltregà - CH Mataró
Rival directe
Aquest dissabte a les 20 hores 
el Mis Iberica CH Mataró visita 
la pista del Voltregà, rival di-
recte per la permanència i un 
dels equips amb els que s’ha 
d’intentar puntuar. 

Estrena victoriosa a l’Ok Lliga FemeninaEstrena victoriosa a l’Ok Lliga Femenina

CH MATARÓ. Ariadna Escalas (portera), Xantal Piqué, 
Ona Castellví (2), Carla Fontdeglòria (3), Marta Soler, 
Júlia Canal,  Clara Ràfols,  Laura Manzanares, Erika  
Arellano (portera).

MARCADOR. 15’ (0-1); 22’ (0-2); 23’ (0-3); 25’ 
Fontdeglòria (1-3); 34’ Castellví de penal (2-3); 36’ 
Castellví (3-3); 41’ (3-4); 46’ Fontdeglòria (4-4); 47’ 
Fontdeglòria (5-4).

Dissabte passat era un dia important per a 
l’esport femení mataroní i en concret per a 
l’hoquei sobre patins, ja que el Club Hoquei 
Mataró feia el seu debut a la màxima categoria 

OK LLIGA FEMENINA

HOQUEI   
OK LLIGA

CRÒNICA REDACCIÓ

Les locals van derrotar el Sant Cugat 
per 5-4, remuntant amb dos gols de 
Carla Fontdeglòria en el tram fi nal 

estatal, l’OK Lliga, després de l’ascens de 
la temporada passada. I ho va superar amb 
nota, ja que va derrotar el CH Sant Cugat per 
un mínim 5-4 amb remuntada inclosa. Els 
nervis del debut es van notar a la pista, i les 
visitants ho van aprofi tar per posar-se 0-3, 
agafant un còmode avantatge. Just abans del 
descans Carla Fontdeglòria aconseguia trencar 
el gel i fer el 1-3. 

A la represa la portera del Sant Cugat va 
veure la blava, i el penal el va transformar Ona 
Castellví en el 2-3, i ella mateixa empatava el 
matx dos minuts més tard. A falta de nou mi-
nuts les visitants s’avançaven de nou, però les 
noies d’Oriol Feliu tenien fam de victòria i no es 
van rendir. Cinc minuts més tard Fontdeglòria 
aprofi tava una gran passada de Piqué per fer de 
nou l’empat (4-4), i dos minuts després feia el 
seu tercer gol de la nit que donava la primera 
victòria a OK Lliga al Mataró.  

Continuen sense 
puntuar

CH       
MATARÓ

CH SANT      
CUGAT5 4

HOQUEI   
OK LLIGA FEMENINA

1A JORNADA 8 NOVEMBRE

CH MATARÓ - Sant Cugat . 5-4
Igualada - Voltregà . . . . . . . . . 1-5
Vilanova - Gijón . . . . . . . . . . . . 1-1
Bigues i Riells - Alcorcón . . . 2-3
Plegamans - Santa Maria  . susp
Manlleu - Girona . . . . . . . . . . . 8-0
CLASSIFICACIÓ. Manlleu, Vol-

tregà, CH MATARÓ i Alcorcón 
3; Vilanova i Gijón 1; Terrassa, 
Palau Plegamans, Santa Maria 
del Pilar, Sant Cugat, Bigues i 
Riells, Igualada i Girona 0.

2A JORNADA 15 NOVEMBRE

Voltregà - CH Mataró

Visiten el campió
Aquest dissabte a les 18 hores 
les noies d’Oriol Feliu visiten el 
Voltregà, el gran dominador de 
la categoria que ja porta quatre 
títols consecutius de lliga. 

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

MARCADOR. 4’ MANGAS (1-0); 8’ Caldú de penal 
(1-1); 10’ CASAS (2-1); 43’ Galàn de penal (2-2); 
48’ Galàn (2-3)..

El Mis Ibèrica CH Mataró segueix sense trobar 
el camí del triomf a l’Ok Lliga, i dissabte passat 
va veure com el Vilafranca remuntava un partit 
que tenien de cara ben entrada la segona meitat. 
Els visitants van aprofi tar els dos penals dels 
que van disposar per empatar el matx i, quan 
faltaven menys de tres minuts, van capgirar el 
marcador, deixant poc temps als mataronins 
per intentar sumar els primers punts de la 
temporada. 

OK LLIGA
CRÒNICA REDACCIÓ

El partit començava bé pels homes de Joan 
Carles Vadillo, ja que al minut quatre Aniol 
Mangas feia el primer gol pel seu equip. Tot i 
que pocs minuts més tard Caldú feia la iguala-
da, la reacció local no es va fer esperar, ja que 
Martí Casas feia el 2-1 dos minuts després.

Quan restaven vuit minuts pel fi nal Galan 
transformava un penal i feia l’empat, i cinc 
minuts més tard ell mateix segellava la remun-
tada vilafranquina amb un gol que enfonsava 
els locals, que no van poder aprofi tar una falta 
directa per salvar com a mínim un punt.  

MIS IBERICA 
CH MATARÓ

CP     
VILAFRANCA2 3

La primera victòria es fa esperar
El Mis Ibèrica guanyava 2-1 ben 
entrada la segona meitat, però el 
Vilafranca acaba remuntant  

Comencen amb 
bon peu
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4A JORNADA 8 NOVEMBRE

Rubí - Sabadell . . . . . . . . . . . 5-23
Terrassa - Mediterrani . . . . . . .6-7
Dos Hermanas-Moscardó . 10-12
CN MATARÓ - S. Andreu . . 11-6
Concepción - Zaragoza . . . 14-8

CLASSIFICACIÓ. CN Sabadell, 
Mediterrani 12; CNM LA SIRE-
NA 9; Sant Andreu i Moscardó 
7; Terrassa, Rubí, Dos Hermanas 
i Concepción 3, Zaragoza 0.

5A JORNADA 15 NOVEMBRE

LA SIRENA - Dos Hermanas
Repeteixen a casa
El CNM La Sirena ha de tenir 
aquesta vegada un partit plàcid 
davant l’equip andalús, que 
pot servir perquè juguin més 
les jugadores més joves i es 
vagi foguejant a la màxima 
categoria  

6A JORNADA 9 NOVEMBRE

Concepción-CN MATARÓ . .2-17
Mediterrani - Canoe. . . . . . . . . 9-6
Navarra -  Terrassa  . . . . . . . .9-15
CN Barcelona-Barceloneta .7-15
Sant Andreu - Sabadell  . . . . . 8-8
Catalunya -  Poblenou  . . . . . . 8-9

CLASSIFICACIÓ. Terrassa 16; 
Barceloneta 15, Sabadell 13; 
Mediterrani i Canoe  12, CN MA-
TARO QUADIS 9; Sant Andreu 
8; CN Barcelona 7; Poblenou 6; 
Catalunya 4; Navarra 3; Con-
cepción 0.

Jornada de descans
Aquesta setmana no hi ha 
partits. 

ALTRES RESULTATS
1a Cat. Masc.: Badia - CNM B 
16-15; 1A. Catalana Fem.: CNM 
B - Santa Eulàlia 2-11; Juvenil 
Femení: CNM - CN Sabadell 
6-17. 

La Sirena acaba molt béLa Sirena acaba molt bé

CN MATARÓ LA SIRENA.  Amy Carlson, Arianna 
Gragnolati, Ona Meseguer, Júlia Nieto, Alyssa Turza, 
Alba Bonamusa, Clara Cambray (4), Ciara Gibson (2), 
Marta Bach (1), Júlia Soler, Aina Bonamusa, Laura 
López (4), Jènnifer Lorente (ps).

CN SANT ANDREU.  Gazulla, Garrido, Lloret (2, 1 de 
p.), Castellà (1), Guiralt, Roca, Rigler, Mora, Morell, 
Recio (1), Espasa (2), Fajardo i Fernàndez.

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

L’equip femení del CNM La Sirena va superar 
un rival sempre complicat com és el CN Sant 
Andreu gràcies a un magnífi c fi nal de partit.

El partit va començar molt bé per a l’equip 
local, ja que Laura López va fer tres gols seguits 
en tres contres ràpides, amb les quals l’equip 
local va sorprendre les andreuenques. Però 
dos gols visitants, van tornar a posar el Sant 
Andreu en el partit. Ciara Gibson, en jugada de 
superioritat, va tornar a avançar La Sirena dos 

CN MATARÓ QUADIS.  Michal Diakonow, Pau Bernabé, 
Àlex Codina (2), Marc Corbalán (1), Víctor Fernàndez 
(1), Edu Mínguez, Pol Barbena (1), Pau Bach, Mehdi 
Marzouki (8, 1 de p.), Pere Estrany (4), Pau Schnizler, 
Albert Merino, Joan Muñoz.

PARCIALS. 0-2, 1-4, 0-6, 1-5

El CN Mataró Quadis va superar, fi ns i tot amb 
menys problemes dels esperats, el desplaça-
ment a Madrid, on va guanyar molt còmodament 
el cuer de la Divisió d’Honor, per un contundent 
2-17. Al primer quart l’equip local va resistir 
una mica però va acabar cedint per 0-2, i al 
descans el marcador ja estava en 1-6, i en els 
dos darrers quarts l’equip mataroní es va exhibir, 

DIVISIÓ D’HONOR FEMENINA

WATERPOLO    
DIVISIÓ HONOR FEM.

WATERPOLO    
DIVISIÓ D’HONOR 
MASC.

CRÒNICA REDACCIÓ

A.A

La Sirena ja està 
en tercer lloc

El Quadis escala 
posicions

CN MATARÓ   
LA SIRENA

CN SANT 
ANDREU11 6

gols amunt, però Helena Lloret, l’ex-jugadora 
del Centre, de penal va tornar a reduir. El partit 
es jugava a un ritme frenètic i el Sant Andreu 
ja tancava millor les contres locals i en defensa 
pressionaven molt, però Bach amb un xutàs 
imponent va posar el 5-3. Però les visitants 
van igualar el marcador, i per tant s’havia de 
“tornar a començar”.

A la represa Clara Cambray va començar 
el seu recital golejador, en el primer amb una 
mica de sort i ajudada per la portera visitant, 
però de seguida va tornar a igualar Marta 
Recio en jugada de superioritat. Però aquí es 
va acabar el Sant Andreu. La defensa local 
va començar a pressionar molt, va recuperar 
pilotes, però s’erraven opcions clares, fi ns 
que fi nalment Laura López, en una contra, 
va avançar novament el seu equip. I a partir 
d’aquí, amb el rival cada vegada més enfonsat 
físicament, l’equip del Centre va poder solu-
cionar el partit en un darrer quart esplèndid 
en el qual ha fet un 4-0, amb Clara Cambray 
lluint-s’hi amb tres gols més.   

amb dos parcials conjunts d’1-11, destacat 
especialment el francès Mehdi Marzouki 
que va marcar 8 gols, una quantitat que 
és la més alta anotada per un jugador del 
CN Mataró a la Divisió d’Honor, ja que fi ns 
ara havien marcat 7 gols en un partit els 
següents jugadors: Bonca (2005-06), Iosep i 
Jordi Garcia (2006-07), Español (2007-08) 
i Balatoni (2010-11).       

Rècord defensiu
La xifra de dos gols encaixats és la més baixa 
en la història de l’equip mataroní a la Divisió 
d’Honor igualant un 2-8 a la piscina del WP 
Navarra de la temporada 09-10. No arriba 
a ser la màxima diferència aconseguida pel 
Quadis fora de casa, ja que la temporada 
2012-13 va guanyar a la piscina del Mon-
tjuïc per 3-21.  

Marzouki es destapa contra el cuer
DIVISIÓ D’HONOR MASCULINA
CRÒNICA REDACCIÓ

CN 
CONCEPCIÓN

CN MATARÓ 
QUADIS2 17

 Donen la sorpresa
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WATERPOLO    
DIVISIÓ HONOR FEM.

8A JORNADA 9 NOVEMBRE

Sant Cugat - SJ. Despí . . 33-26
Sant Quirze-JOVENTUT . 29-29
S.Martí - Stàdium . . . . . . . . 36-30
Montcada - Sesrovires  . . . 27-23
Granollers B - Vendrell . . . 39-26
Dominicos - Gavà  . . . . . . . .36-33
OAR Gràcia-Palautordera 29-24
Sarrià - Esplugues . . . . . . . 31-25
CLASSIFICACIÓ. S. Martí Adria-

nenc 16, Montcada, Sant Cugat 
14, Granollers B i Sarrià12, OAR 
Gràcia 11; Sant Joan Despí 10, 
JOVENTUT MATARÓ 9, Sesro-
vires, i Esplugues 5; Dominicos, 
Palautordera 4; Vendrell i S. 
Quirze 3, Gavà, Stàdium 2.

8A JORNADA 16 NOVEMBRE

JOVENTUT MAT. - OAR Gràcia
Toca guanyar
Després de tres jornades sense 
guanyar toca un triomf que la 
temporada passada va ser per 
als sabadellencs (28-33). 

6A JORNADA 8 NOVEMBRE

S.Vicenç - Gavà . . . . . . . . . . 19-23
OAR Gràcia B-Vilanova C 25-22
S.Quirze - S Joan Despí . . 22-25
Vilamajor - JOV. MATARÓ 26-30
Ascó - Granollers B . . . . . .25-22 
Molins - Sesrovires  . . . . . . 13-30
CLASSIFICACIÓ. Gavà 10, Vila-

major, Granollers B 8, Canove-
lles, S.Vicenç, S.Quirze, SJ Despí 
6; JOV. MATARÓ, OAR Gràcia B 
5; Sesrovires, Ascó 4, Vilanova 
2, Molins 0.

7A JORNADA 15 NOVEMBRE

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

JHM B - Cardedeu 19-29; 3a 
Cat. Pref.: Sant Andreu - JHM 
Atlètic19-33; Juvenil: JHM - 
Bonanova 26-20; Cadet masc. 
(Lliga Cat.): JHM - AE Vallbona 
31-33; Infantil masc (Lliga Cat.): 
JHM - AE Vallbona 28-45; Cadet 
fem: Vilamajor - JHM 28-33.

1a Catalana Femenina
Victòria del Llavaneres Mares-
meweek davant Palautordera 
(24-22). 

Un altre empat a Sant QuirzeUn altre empat a Sant Quirze

JOVENTUT MATARÓ. Alberto Ruiz (10 aturades) i 
Oriol Mas (11 aturades) porters; Roc Segarra (1), 
Toni Busquets (4), Bernat Bonamusa (5), Eric Mar-
tínez, 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 des-
cans; 11-17, 13-20, 15-23, 16-24, 17-27, 23-28.

El JH Mataró va aconseguir reaccionar parcial-
ment, després de dues derrotes seguides, en 
treure el primer punt a fora de la temporada, 
a la pista del Sant Quirze, un dels cuers, però 

1A ESTATAL MASCULINA

HANDBOL    
1A DIV. ESTATAL MASC.

HANDBOL   
LLIGA CATALANA FEM.

CRÒNICA REDACCIO

que havia reaccionat la setmana anterior 
guanyant a Palautordera. Amb la dada molt 
curiosa que és el quart empat en cinc visites 
a la pista vallesana en partits de 1a Estatal. 
De tota manera el punt va semblar poc, ja que 
dintre de la segona part, l’equip d’Hèctor del 
Pino va arribar a dominar de cinc.

La primera part va ser igualada i al descans 
es va arribar amb mínim avantatge de 12-13. 
A la represa el Joventut es va trobar més cò-
mode en atac, amb Pedragosa i Bernat Muñoz 
com a referents, i va arribar a dominar de cinc 
(21-26) als 17 minuts, en els quals ja havia 
marcat tants gols com en tota la primera part, 
però l’equip vallesà no es va rendir, va collar 
molt més pressionant en defensa, i fi ns al fi nal 
el Joventut ja només va poder marcar tres gols 
en 13 minuts. 

A.A

Sense canvis a 
la zona alta

Gavà sol a dalt

HANDBOL  
SANT QUIRZE

JOVENTUT 
MATARÓ29 29

L’equip mataroní empata per quarta 
vegada a la pista vallesana

 Donen la sorpresa

JOVENTUT MATARÓ. Laia Argelich portera; Cristina 
Moreno (3), Cristina Pi (2), Lorena Fernández (5), Isa 
Latorre (5), Laura Gallego (2), Irene Hernández (1), 
Saray Romero (7), Alba Segarra (3), Clàudia Porteiro 
(que debutava, 2), Judith Pérez, Dana Torres, Mar 
Gómez, Marta Sánchez.

L’equip femení del Joventut Handbol Mataró 
es manté imbatut fora de casa en guanyar a la 
pista d’un dels líders, després d’un partit molt 
complet en el qual les alternances defensives 
de l’equip mataroní van trencar el joc local, 
sobretot a la primera part, que va acabar amb 
un clar 11-19.

Després, a la represa, es va saber mantenir la 
calma, amb bona direcció de les dues centrals, 
Cristina Moreno i Judith Pérez, no es van perdre 
pilotes i es va continuar defensant amb inten-
sitat per arribar al fi nal amb una victòria que 
l’equip local no s’esperava de cap manera.  

Podis estatals i europeus

El passat dia 30 d’octubre es va disputar a Luso 
(Portugal) la Copa Europa on els patinadors del 
Patinatge Artístic Mataró van fer una gran actua-
ció. Pol Torres i Jordi Anfruns van aconseguir la 
3a posició del podi en categoria infantil i mini 
respectivament. 

Per altra banda, el dia 1 de novembre es va 
disputar a Sant Feliu de Codines la fi nal de la 
Copa Barcelona, on Marta Marín va aconseguir 
la segona posició en categoria aleví, classifi -
cant- se per disputar la fi nal de la Copa Catalana 
que es disputarà a Lleida a fi nal de mes. Aquest 
passat cap de setmana es va disputar a Ripollet 
el Campionat d’Espanya de la categoria aleví. 
Desirée Gonzàlez va acabar 4a posició i Jordi 
Anfruns en 5a posició. 

Per últim, el dia 9 de novembre es va dispu-
tar a Sant Just Desvern un Criterium on el grup 
Show d’iniciació del Patinatge Artístic Mataró 
va aconseguir una meritòria 3a posició amb 
la representació de la “La Flauta Màgica”.  

LLIGA CATALANA FEMENINA
CRÒNICA REDACCIO

HANDBOL 
VILAMAJOR

JOVENTUT 
MATARÓ26 30

El femení del Joventut va guanyar  a 
la pista d’un dels líders

PATINATGE
NOTÍCIA

Grans resultats del Club Patinatge 
Artístic Mataró
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10A JORNADA (9 NOVEMBRE)
Carmelo - PREMIA MAR . . . . 1-1
Canyelles - CE MATARÓ . . . . 2-3
Catalònia  - UD CIRERA . . . . 1-2
Sarrià - SJ Montcada  . . . . . . . 1-2
Din. Batlló - Lloreda  . . . . . . . . 1-1
Ol. Can Fatjó - Equipo Ja  . . . 0-0
Catalana - Ripollet . . . . . . . . . . 1-0
Guineueta - Llefi à . . . . . . . . . . 1-1
SANT POL - Singuerlín . . . . . 4-2
CLASSIFICACIÓ. CE MATARÓ 21; 

Ripollet 20; Lloreda 19; Llefi à, 
Guineueta i PREMIA MAR 18, 
Singuerlín 17; SANT POL 16; 
CIRERA, SJ Montcada i Equipo 
Ja 14; Olímpic Can Fatjó 12;  
Catalònia 8; Sarrià, Canyelles, 
Carmelo i Catalana 7; Dinàmic 
Batlló 4.

11A JORNADA 16 NOVEMBRE

CIRERA - Sarrià
CE MATARÓ - Catalònia
A pel tercer doblet seguit
Els dos equips mataronins, 
després de dues jornades acon-
seguint els sis punts, busquen 
el tercer doblet consecutiu, 
cosa perfectament probable, 
ja que reben aquí a Mataró 
dos equips de la zona baixa.
El Cirera, el dissabte a les 16:30 
hores, juga contra un equip nou 
a la categoria, com és el Sarrià, i 
el diumenge, a la mateixa hora,  
el Mataró rep el Catalònia, 
davant del qual té la possibilitat 
de consolidar-se a dalt de tot de 
la taula.   

Recuperen el lideratge Recuperen el lideratge 

El Cirera guanya i escala posicions 

CE MATARO EF. Pol Andiñach, Lluís, Antonio, Albert 
Pintor, Willy, Parri, Fiti, Baba (Sergi Sànchez 79’), 
Cristian (Dídac Bancells 85’), Uri Martínez (Jaume 
Gras 81’) i Marc Aranyó (Isma Aguilar 66’).

GOLS. 3’ URI MARTÍNEZ (0-1); 26’ Valverde (1-1); 
41’ URI MARTÍNEZ (1-2); 53’ URI MARTÍNEZ (1-
3); 83’ Milà (2-3).

El CE Mataró va guanyar al camp del Canyelles 
barceloní i es converteix en el nou líder de la 
2a Catalana gràcies a la bona combinació de 
resultats de la jornada.

L’equip groc-i-negre va sortit amb força i Uri 
Martínez va marcar ben aviat. L’equip local va 
atacar amb més intensitat fi ns que va poder 

SEGONA CATALANA

FUTBOL    
SEGONA CATALANA

CRÒNICA REDACCIO

L’equip groc-i-negre va fer un partit 
força complet i Uri va fer el seu segon 
“hat-trick” consecutiu

En un partit igualat va acabar 
superant el Catalònia

empatar a la sortida d’un córner, però ja molt 
a prop del descans, e bon joc groc-i-negre 
va tornar a tenir fruit quan Uri va marcar el 
seu segon gol donant avantatge al seu equip 
novament.

A la represa, el Mataró va jugar bé a la 
contra i Uri Martínez va completar el seu segon 
“hat-trick” consecutiu per posar l’1-3 al mar-
cador que ja va permetre jugar el Mataró amb 
més tranquil·litat.  Però l’expulsió discutida 
de Lluís per doble groga a falta de deu minuts 
per la fi nal va donar ales al Canyelles que va 
marcar un gol a set minuts del fi nal i va posar 
emoció al tram fi nal, quan els locals van fregar 
l’empat. Però Pol i la defensa van estar segurs 
per mantenir els tres punts.

Ara toca mantenir aquesta posició aprofi tant 
tres partits aparentment assequibles contra 
tres equips de la zona baixa com són Catalònia 
(a casa), Sarrià (a fora) i Dinàmic Batlló (a 
casa). Això sí sense confi ances ja que mai hi 
ha rival fàcil.   

UD CIRERA. Toni Rodríguez, Fran Carrasco, Albert 
Sànchez (Joel Pérez 67’), Miguel Fernàndez, Ós-
car Castillo, Àngel Vega (Ibu Baldeh 60’), Remo, 
Albert Rubio, Aleix Tarrés “Peque” (David Jiménez 
89’), Jesús Maldonado (Rafa Auñón 84’), Cristian 
Romero (Pau Hernàndez 46’).

GOL. 6’ ALEIX TARRÉS “PEQUE” (0-1); 17’ Sabater 
(1-1); 54’ MALDONADO (1-2)

La UD Cirera va aconseguir el seu segon triomf 
consecutiu i també la seva tercera victòria fora 
de casa, on el seu joc dinàmic li està aportant 
molts èxits aquesta temporada, i d’aquesta 
manera l’equip de Daniel Morillo puja ja fi ns 
al novè lloc de la taula, allunyant-se de la zona 
de descens de la qual la separen ja 7 punts.

L’equip cirerenc va començar, igual que  
havia fet la setmana passada en el partit jugat 
a casa, amb un gol ràpid d’Aleix Tarrés, que 

Bona conjunció 
de resultats

amb aquest ja en suma 7 aquesta temporada, 
però que va ser igualat ben aviat per l’equip 
barceloní i al descans s’arribà amb empat 
a un gol.

Però als deu minuts de la segona part Jesús 
Maldonado va marcar el segon gol, donant un 
avantatge que l’equip, amb un bon treball 
defensiu, va saber mantenir.   

FC   
CANYELLES

CE      
MATARÓ2 3

FC   
CATALÒNIA

UD       
CIRERA1 2

FUTBOL    
1A ESTATAL JUV.

Bellvitge - CE MATARO . . . . . 2-1
El Mataró ha vist trencada la 
bona ratxa i és 12è amb 11 
punts.
Altres resultats
Pref. juvenil: Caldes Montbui 
- CEM B 2-2. Estan situats 
a la 12a plaça. Cadet (Div.
Honor): Bordeta Lleida - CEM 
2-0. Ocupen la 13a plaça. 
Infantil (Pref.): Mollet - CEM 
1-3. Continuen líders intracta-
bles amb 6 victòries en 6 partits 
jugats.  

JOSEP RIBAS
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la vida pot ser 
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DESCOMPTE DEL 10%
en la contractació de la teva
assegurança de salut 

ASSEGURANCES
DE SALUT
des de 22€/ mes Aquest descompte s’aplicarà durant el  primer any de contractació

Assegurança de Salut: Atenció Mèdica Telefònica 24h
Els millor centres assistencials i metges especialistes a Mataró i 
Barcelona

T. 902 220 475
T. 93 796  04 75
Plaça de les Tereses, 22
08302 - Mataró

www.aliancamataro.cat
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Fa quinze dies a la localitat mexicana 
d’Aguascalientes es va disputar el Mun-
dial de Taekwondo Poomsae i Freestyle on 
hi va participar el mataroní Toni Moreno, 
mestre del gimnàs CD Tonbal que va 
participar en categoria Master -1.

Aquest era el segon cop que Toni 
Moreno participava en uns mundials i la 
seva actuació va ser destacada acabant 
en una meritòria 10a posició, quedant-
se a només una dècima d’aconseguir la 
classifi cació per la fi nal. 

El mestre del Tonbal torna de Mèxic 
amb un sabor agredolç, ja que està 
content amb la 10a posició fi nal, però 
conscient que si hagués tingut una millor 
preparació i més ajudes de les federa-
cions hauria pogut fer més. Tot el cost del 
viatge va anar a càrrec del mataroní.   

El Futsal Aliança Mataró es 
retroba amb la victòria

FUTBOL SALA
DIVISIÓ D’HONOR NACIONAL REDACCIÓ

FUTSAL. Sergio Murillo, Josep Requena (1), 
Miki Rodríguez (3), Carlos Villarin, Cristian 
Sevilla, Cristian Villarin (2), Abdyck Gómez, 
Eric Izquierdo, Marcel Catà, Marc Caballeria, 
Pau Sala. 

Després de tres derrotes seguides, el 
Futsal Aliança Mataró es va retrobar amb 
la victòria guanyant a la pista del Ripollet 
B per 1 a 6.  El matx es va posar de cara 
només començar quan Miki va fer el 0-1 
en el primer minut de joc. A partir d’aquí 
els mataronins van ser i amos i senyors 
del matx davant un rival, que tot i anar 
perdent, es defensaven a un quart de 
pista. Tot i això, la manca d’encert va 
condemnar a l’equip de Gerard Artigas 
que va veure com els locals empataven el 
partit abans del descans amb una ràpida 
transició de contraatac.

FS  
RIPOLLET B

FUTSAL 
ALIANÇA1 6

A la represa l’Aliança Mataró va sortir 
a sentenciar la victòria per la via ràpida 
i als tres minuts ja guanyava 1 a 3 amb 
gols de Requena i Miki. A mesura que van 
anar passant els minuts, el Ripollet es va 
obrir per buscar la remuntada i va deixar 
més espais al darrere que van aprofi tar 
els mataronins per acabar golejant amb 
tres gols més, dos de Cristian Villarin i un 
altre de MIki Rodríguez que va aconseguir 
un “hat-trick”.

Aquesta setmana els vermells rebran 
la visita del Lliçà d’Amunt, un equip que 
té un punt més que els mataronins. 

CLASSIFICACIÓ. Barceloneta 22; Cerdanyola 
17; Vilassar de Mar i Sant Joan de Vilassar 
15; Ràpid Santa Coloma i Montsant 14; Lloret 
13; Lliçà d’Amunt i Pineda 11; Futsal Mataró 
i Sagarra 10; Parets 9; Arenys de Munt 7; 
Manlleu 4; Ripollet B 1; Racing Pineda 0. 

La Mataronesa empata a casa davant el 
Cabrera i l’Alella ho aprofi ta per escapar-se 

FUTBOL
TERCERA CATALANA REDACCIÓ

La Mataronesa va empatar a casa davant 
i l’Alella ja és líder en solitari.

JORNADA 10
Empenta - Premià Dalt . . . . . . . . . . . . .2-1
MATARONESA - Cabrera . . . . . . . . . .0-0
Tiana - Bufalà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Poble Nou - LLÀNTIA . . . . . . . . . . . . . .3-7
Alella - Pineda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0
Argentona - JUVENTUS . . . . . . . . . . .3-1
Gramenet - LIVERPOOL . . . . . . . . . .susp
Cabrils - Llavaneres . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Turó Peira - Arenys Mar . . . . . . . . . . . .3-2

La Llàntia va guanyar per golejada al 
camp del Poble Nou i ja és quart, a només 
dos punts de la segona plaça. El Juventus 
va perdre i continua en zona perillosa. 
Dels partits d’aquesta setmana hem de 
destacar el matx de la Llàntia que rebrà 
diumenge a les 12h el líder.  

CLASSIFICACIÓ. Alella 24; MATARONESA 
22; Cabrils 21; LLÀNTIA 20; Argentona 19; 
Pineda i Turó Peira 17; Llavaneres i Bufalà 16; 
Cabrera i Arenys de Mar 15; LIVERPOOL13; 
Empenta 11; POble Nou 9; JUVENTUS 5; 
Premià Dalt i Tiana 3; Gramenet B 1.

Toni Moreno acaba 
desè al Mundial de 
Taekwondo Poomsae

TAEKWONDO
MUNDIAL REDACCIÓ
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El passat cap de setmana el Club Billar 
Mataró va viatjar a terres valencianes per 
disputar dos partits de la Lliga Nacional 
de Billar a Tres Bandes. Els mataronins 
van empatar 4-4 davant el CB València 
i van derrotar 8-0 el CB Sueca. Pel CB 
Mataró van jugar Jordi Garriga, Antonio 
Montes, Pau Benítez i Esteve Pardo. 
Després de quatre jornades de lliga els 
mataronins són líders del grup B.   

Sort diversa a la 
Superdivisió de tennis 
taula

TENNIS TAULA
SUPERDIVISIÓ REDACCIÓ

Nova victòria del femení del CN Mataró 
Quadis de tennis taula que va guanyar 1-4 
a la pista de l’Irun Leka Enea i continua 
líder de la Superdivisió Femenina. Gàlia 
Dvorak i Svetlana Bakhtina van guanyar 
els seus dos primers partits, Paula Bueno 
va perdre davant la romanesa Ioana Ghe-
mes que va donar l’únic punt per l’Irun, 
perquè després Dvorak i Bakhtina en el 
partit de dobles i Bakhtina en el darrer 
partit va posar el defi nitiu 1-4.

IRUN - CN MATARÓ 1-4
Olatz - Gàlia Dvorak 0-3
Zhang - Svetlana Bakhtina 1-3
Ghemes - Paula Bueno 3-0
Zhang/ Ghemes - Dvorak/ Bakhtina 2-3
Olatz - Svetlana Bakhtina 0-3
CLASSIFICACIÓ. CN MATARÓ QUADIS 10; 

Cartagena i Priego 8 (un partit menys), Ba-
laguer 6 (dos partits menys), Irun, Calella, Vic 
i Arteal 4; Avilés, Falcons Sabadell i Linares 
2, Ciudad de Granada 0. 

El masculí va caure derrotat 
àmpliament
Menys sort va tenir el masculí del CN 
Mataró Quadis que va perdre 4-0 a Ma-
drid davant el TM Rivas, que és un rival 
directe. Els mataronins no varen tenir el 
seu dia i es van veure superats per un 
equip local que va jugar a un gran nivell. 
Esmentar que a les pistes de l’equip 
madrileny juga el palista portuguès Diogo 
Dos Santos que fa dues temporades va 
defensar els colors del CN Mataró. 

TM RIVAS - CN MATARÓ 4-0
José Manuel Ruiz - Joan Moregó 3-0
Martínez - Grzegorz Adamiak 3-2
Diogo Dos Santos - Xavier Peral 3-0
Martínez - Joan Moregó 3-1

CLASSIFICACIÓ. Priego 11, Cartagena 10, 
Borges 9, Irún 8, Arteal, Rivas i CN MATARÓ 
4; Burgos i San Sebastián de los Reyes 3; El 
Àlamo i Oroso 2; Hispalis 0.

Aquest diumenge a les 11 hores 
l’equip mataroní rep el cuer, l’equip 
sevillà de l’Hispalis davant el qual toca 
retrobar-se amb el triomf.   

El femení del Centre Natació 
Mataró Quadis va guanyar a Irun i 
continua líder

El CB Mataró torna de la 
gira valenciana amb un 
triomf i un empat

BILLAR
LLIGA NACIONAL REDACCIÓ

Després del descans de la setmana ante-
rior, l’lluro HC va tornar a la competició 
i ho va fer guanyant 1 a 3 al camp del 
Junior de Sant Cugat. Després d’aquest 
triomf el conjunt mataroní és el nou líder 
del grup 2 de Primera Catalana.

Menys sort va tenir el sènior femení 
de Segona Catalana que va perdre 2-4 
davant el FC Barcelona i s’allunya dels 
primers llocs.  

L’Iluro HC guanya al 
camp del Junior i es 
col·loca líder

HOQUEI HERBA
PRIMERA CATALANA REDACCIÓ

AUTO NET&OIL 
BOET
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8A JORNADA 9 NOVEMBRE

PLATGES - Mollet . . . . . . .91-79
Granollers - Vic . . . . . . . . . .86-76
Onyar - MASNOU . . . . . . .46-82
Cerdanyola - Castellar  . . .75-61
ARGENTONA - Ceset . . .65-86
Sabadell - Manresa . . . . . .84-90
Barberà - Artés . . . . . . . . . . 67-78
BOET - Sant Cugat . . . . . .75-60

CLASSIFICACIÓ. MASNOU, Ce-
set i BOET 14; Mollet, Barberà, 
ARGENTONA i Sant Cugat 13; 
Salle Manresa, Onyar, PLAT-
GES i ARtés 12; Vic, Natació 
Sabadell, Castellar, Cerdanyola 
i Granollers 10.

9A JORNADA 16 NOVEMBRE

Artés - BOET
PLATGES - Granollers

Dissabte a les 18:30 hores el 
Platges de Mataró torna a jugar 
a casa davant el Granollers, el 
cuer de la categoria. Per tant és 
una bona oportunitat per sumar 
una nova victòria i continuar 
escalant llocs. El Boet juga 
dissabte a les 18:15 hores a la 
complicada pista de l’Artés, un 
conjunt que sempre és perillós 
com a local.  

8A JORNADA 9 NOVEMBRE

Lima Horta - ARENYS . . .66-46
Sese - Reus . . . . . . . . . . . . .80-45
Lleida - Reus Ploms . . . . .44-70
PLATGES - Barna . . . . . . .60-46
Gramenet - Cerdanyola . .50-47

CLASSIFICACIÓ. LIima Horta i 
Gramenet 15; Sese 14; Cerdan-
yola 13; PLATGES, Reus Ploms 
i Grup Barna 12; ARENYS 10; 
LLeida 9; Reus Deportiu 8

9A JORNADA 16 NOVEMBRE

Reus Ploms - PLATGES
ARENYS - Sese

Dissabte a les 17:45 hores el 
Platges de Mataró tanca la 
primera volta del campionat a la 
pista del Reus Ploms.  

BOET. Carles Canals (6), Quim Franch (5), Marc For-
cada (3), Marc Hermoso (14), Sergi Homs (22) cinc 
inicial; Marc Arnau, Marc Rubio (11), Joan Navarro 
(3), Albert Llanos (5), Joan Carceller (6).

Quarta victòria consecutiva de l’Auto Net&Oil 
Boet Mataró que va guanyar 75-60 el Sant 
Cugat, un dels rivals directes per jugar la fase 
d’ascens a Lliga EBA. Després d’aquest triomf, 
el conjunt taronja encapçala la classifi cació 
amb 6 victòries i 2 derrotes, juntament amb El 
Masnou i el Ceset de Girona.

Un cop més el Boet Mataró va demostrar que 
el pavelló Eusebi Millan és un fortí inexpugnable 
i va vèncer un dels aspirants al títol de lliga. 
Després que el partit fos un estira i arronsa en 

BÀSQUET    COPA CAT.

COPA CATALUNYA FEM

Nova victòria del Boet Mataró que és 
un dels tres equips que encapçala la 
classifi cació

els tres primers quarts, un parcial de 10-0 dels 
mataronins a l’arrencada del quart període va 
encarrilar la sisena victòria de la temporada 
dels homes d’Alberto Peña. Sergi Homs amb 
22 punts va ser el màxim anotador de l’equip 
mataroní que aquesta setmana té una sortida 
complicada a la pista del CB Artés.   

El Boet és un 
dels tres líders

 El Platges 5è

AUTO NET&OIL 
BOET

SANT       
CUGAT75 60

Quarta victòria 
seguida

BÀSQUET
COPA CATALUNYA REDACCIÓ

Victòria i festa al PalauVictòria i festa al Palau

PLATGES. Rafa Prats (16), Nacho Ariño (18), David 
Romero (19), Ferran Tardio (2), Eric Mañés (13) cinc 
inicial; Pau Cuixart, Jordi Serra (3), Sergi Puig, Sergi 
Ventura (10), Ibe Oji (8), Marc Coll (2).

MARCADOR. 25-18, 47-34, 63-53, 91-79.                

Sensacional victòria del Platges de Mataró que 
va derrotar 91-79 el CB Mollet, un dels equips 
que fi ns a aquesta jornada encapçalava la classi-
fi cació del grup 1 de Copa Catalunya. Abans del 

COPA CATALUNYA MASCULINA
CRÒNICA REDACCIÓ

El Platges va guanyar el Mollet el dia 
que el Palau Josep Mora celebrava el 
46è aniversari de la seva inauguració 

matx es van celebrar els actes per commemorar 
el 46è aniversari de la inauguració del Palau 
Josep Mora i la presentació ofi cial de tots els 
equips de la Unió Esportiva Mataró d’aquesta 
temporada. L’equip entrenat per Joan González 
es va sumar a la festa i va fer el millor partit 
de la temporada vencent a un dels equips més 
forts i amb més experiència de la categoria.  

Triomf del femení
La festa groga va començar hores abans amb 
la victòria del sènior femení 60-46 davant el 
Grup Barna. El matx de les noies entrenades 
per Adrià Castejón obria la tarda i la veritat és 
que les mataronines no van decebre fent un 
partit molt seriós i derrotant un rival directe a 
la classifi cació  

PLATGES 
MATARÓ

CB        
MOLLET91 79

A.A

JOSEP RIBAS
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Model fotografiat: Space Star 120 MPI Motion. Preu de l’Space Star 100 MPI Challenge vàlid per a Península i Balears per a clients particulars que financin a 
través de Santander Consumer EFC SA per un import mínim de 6.500 € a un termini mínim de 48 mesos. Aquesta oferta inclou: promoció, Pla Amb Tu (2 anys 
addicionals a la garantia habitual de 3 anys o 100.000 km. Consulta condicions al teu Concessionari), IVA, pla PIVE 6 (subjecte a disponibilitat i condicions del 
Pla en el moment de la compra) i transport. Finançament subjecte a estudi i aprovació de l’entitat financera. Oferta vàlida fins al 31/10/2014. Assistència 24h a 
Europa. Mitsubishi recomana lubricants 

Model fotografiat: Space Star 120 MPI Motion. Preu de l’Space Star 100 MPI Challenge vàlid per a Península i Balears per a clients particulars que financin a 

PIVE 6

con conducción eficiente, doble ahorroCO2: 92 - 100 g/km • Consum: 4,0 - 4,3 l/100km

MITSUBISHI
Deixa de desitjar-ho. El Nou Mitsubishi Space Star t’ha estat concedit. Un cotxe 
urbà de 5 places, disponible amb dos avançats motors de gasolina, d’ 1,0 i 1,2 litres 
ultraeficients, tots dos amb Auto Stop & Go. Dissenyat i construït per oferir-te la màxima 
fiabilitat durant molts anys, el nou Space Star t’ofereix un alt nivell de equipament, de 
confort i de seguretat.

Nou Mitsubishi Space Star. Desig concedit. Des de 7.900€.

MITSUBISHI CATALUNYA
BARCELONA - SANT BOI DE LLOBREGAT - CABRERA DE MAR -
GRANOLLERS - MANRESA - REUS - SANT QUIRZE DEL VALLÈS

Tel. 902 450 475 / www.mitsubishi-cat.com

MMCE - Tot Mataró Pag - CAT 150x228+3.indd   1 06/10/14   11:19
Sin título-1   1 06/10/14   11:46



Cinemes Arenys
93 792 33 90 · Golfes:  dissabtes.

Escobar: Paraíso perdido 

Antboy 

Interestellar

French Women

El amor es extraño

La desaparición de Eleanor Rigby

Los Boxtrolls

Ninja Turtles

Perdida

El corredor del laberinto

El niño

El amor es extraño (vo)

18:00   20:20   22:40   00:50

16:00   18:00

16:00   18:00   19:10   22:00   22:20

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

20:15   22:30   00:30

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

16:00

16:00   18:00

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

19:50   22:20   00:45

(19 de novembre) 20:15   22:30

Cinesa Mataró Parc

Los juegos del hambre: Sinsajo (parte 1) (Preestrena)

Hércules

[dj.] 22:00

[dll.-dm] 16:00   18:10       [dj.] 17:30

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

Antes del frío invierno 18:00   20:15 (16 i 17 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

Escobar: Paraíso perdido 

Dos tontos todavía más tontos 

La ignorancia de la sangre 

Matar al mensajero 

Interestelar

Alexander y el día terrible, horrible, espantoso, horroroso

Rec 4

Caminando entre las tumbas

Drácula, la leyenda jamás contada

Vamos de polis  // Annabelle

Los Boxtrolls

The equalizer

Ninja Turtles

Relatos salvajes

Perdida

Torrente 5 

Operación cacahuete

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

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

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

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

12:00   16:45   18:30   19:10   20:15   22:00   00:00

12:15   16:15   18:00                  [dv.-diu.] 20:30

22:40   00:45

20:20   22:40   00:55

12:15   16:30   18:30   22:30           [dv.-diu.] 20:30

01:00

12:15   18:00      [En català] 16:00

20:00   22:20   00:30

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

12:15   16:00             [dv.-ds.] 19:45   00:30       
[dv.-diu.]22:00          [dll.-dmc.] 19:45   22:15

[dv.-diu.] 16:00               12:00   19:00   22:00

17:00

12:15        [dv.-diu.] 17:00
[Continua]
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Quin any s’estrenava la primera 
‘Dos tontos muy tontos’?

Pregunta de la setmana:

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

Resposta del núm. 1647
“3”

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 
Gaspar Nierga Verges,
M.Carmen Pueyo Ullán.

“Quarantena”

La darrera entrega de la popular i 
rendible franquícia, que torna a diri-
gir el seu creador, el lleidatà Jaume 
Balagueró, i que va ser la pel·lícula in-
augural del 47 Festival Internacional de 
Cinema Fantàstic de Catalunya Sitges, 
entronca amb la primera entrega de la 
saga, recuperant la reportera interpre-
tada per Manuela Velasco. Evacuada 
de l’edifi ci infectat de l’Eixample, i 
juntament amb altres personatges 
d’entregues anteriors, la retrobem en un 
laboratori secret d’un vaixell mercant.

L’aïllament i l’espai únic esdeve-
nen de nou les armes dramatúrgiques 
habituals de la saga “Rec” per oferir 
una nova pel·lícula sobre el contagiós 
virus zombi que es propagarà sense 
remissió entre la incrèdula tripulació i 
l’enigmàtic equip mèdic, enmig d’una 

cerimònia de fe gore. Com un alien 
descontrolat enmig d’una nau marina 
que solca el mar, la llavor del mal, la 
mortífera plaga, s’expandeix exponen-
cialment anorreant l’extens i divers 
grup humà.

Retrobem un esquema argumental 
repetit que no ofereix massa sorpreses 
i recorrem així als llocs comuns del 
gènere com a fórmula efi caç per un 
previsible entreteniment. Tot i que ara 
es prescindeix del recurs de la càmera 
subjectiva o la tècnica del metratge 
trobat de les primeres entregues, Jau-
me Balagueró aposta rutinàriament pel 
format tradicional del terror de caràcter 
claustrofòbic, amb les corresponents 
dosis de corredisses, ensurts o sorpre-
ses i, també, les pertinents bromes.

REC 4: APOCALIPSIS. JAUME BALAGUERÓ. 2014
CRÍTICA JOAN MILLARET/AMIC - REDACCIÓ

UNA SECCIÓ 
PATROCINADA PER

 Més cinema a: www.totmataro.cat

Concurs de Cine
2 entrades dobles

cinemescinemes NÚM. 1649
DEL 14 AL 20 DE NOVEMBRE DE 2014
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Les estrenes
2 tontos todavía + tontos

Han passat ja 20 anys des que Harry 
i Lloyd es van conèixer i es van fer 
inseparables. Ara, Harry descobreix 
que té una filla a la que no coneix. 
La noia necessita un trasplantament 
de ronyó i l’intenta localitzar.
Direcció: Peter Farrelly, Bobby 
Farrelly
Intèrprets: Jim Carrey, Jeff Daniels.
110min

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

Escobar: Paraíso Perdido

Un jove surfista creu que tots els 
seus somnis s’han fet realitat quan, 
de visita a Colòmbia, s’enamora de 
la bella Maria. Tot es perfecte fins 
que coneix el tiet de la noia, un tal 
Pablo Escobar.

Direcció: Andrea Di Stefano
Intèrprets:  Josh Hutcherson, Benicio 
Del Toro.
120min

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

Matar al mensajero

Basada en la història real del perio-
dista que va denunciar la connexió 
entre la CIA i la invasió del Crack als 
barris negres dels Estats Units en 
una xarxa de tràfic destinada a donar 
diners i armes a l’agència governa-
mental.
Direcció: Michael Cuesta
Intèrprets: Jeremy Renner, Mary 
Elizabeth Winstead, Ray Liotta
112min

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 casarse. 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

@totmataro
twitter.com/totmataro

http://www.totmataro.cat/oci/cinemes
http://www.youtube.com/embed/uh5FA9PqVOg
https://www.youtube.com/embed/UoSSbmD9vqc
https://www.youtube.com/embed/YFWjQqd89tg
http://www.youtube.com/embed/oD76Y1ApuM0
https://www.youtube.com/embed/E--ikoM4wSI
http://www.youtube.com/embed/-xkr6MmFeQM
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HV del Maresme: Laboratori 
d’anàlisis clíniques d’alt nivell

SOCIETAT

ARTICLE HOSPITAL VETERINARI DEL MARESME

Les Veterinàries Esther Torrent (Me-
dicina interna i Oncologia) i Virgínia 
Sàenz (Dermatologia i endocrinologia) 
dirigint el laboratori i 5  Auxiliars Vete-
rinaris, formen l’equip que permet un 
servei d’anàlisis clíniques 24 hores,  
els 365 dies de l’any.

Avui destaquen les diferents bran-
ques de l’anàlisi laboratorial, com 
són: Citologia i Histopatologia per 
Oncologia, Malalties Infeccioses, 
Malalties parasitàries, Dermopaties, 
Hematologia i Banc de Sang Caní 
i Felí**, Bioquímica sanguínia... 
**HV del Maresme gaudeix del primer Banc de 
Sang Caní i Felí de tot l´Estat Espanyol

Des de la seva inauguració l’any 
1986, l’HV del Maresme aposta per 
un laboratori d’anàlisis clíniques 
d’alt nivell. 

La progressiva incorporació 
d’equips d’última generació amb tèc-
niques com els Comptadors Cel·lulars 
Làser per a hematologia, Immunofl uo-
rescència indirecta, Electroforesis, 
Tècnica Elisa, Ionogrames, Bioquí-
mica humida, Estudis PH i àcid-base 
sanguini, 2 microscopis, permeten la 
realització de diagnosi laboratorial i 
seguiment de pacients hospitalitzats 
en temps real.

DR. PERE GUITART VALLS - VETERINARI EN CAP DE L’HOSPITAL VETERINARI DEL MARESME

1P HV Maresme.indd   1 12/11/14   16:59



Toni 2
OCI, RESTAURANTS I GASTRONÒMIC
PUBLI REPORTATGE

TEXT: JORDI GOMÀ

FOTOS: JORDI GOMÀ

www.totmataro.cat/restaurantsOci, restaurants i gastronòmic

El Toni 2, restaurant situat a la zona 
de la Via Europa, molt a prop de la 
plaça Itàlia, ja fa temps que va iniciar 
la seva campanya contra la crisi, amb 
molt d’èxit, amb preus aptes per a 
tothom. Tenen el menú diari, amb dos 
plats i postre, per tan sols 6€, mentre 
que el de cap de setmana és a 10€. 
El divendres és el dia dels fregits, amb 
peix fregit i aletes de pollastre fetes tan 
sols amb pebre i sal, per 8€, mentre 
que el dissabte és el dia de la maris-
cada, ja que per tan sols 10€ podem 
gaudir d’una mariscada completa i 
patates braves. Entre setmana, a partir 
de 2/4 de 7 de la tarda, per qualsevol 
consumició –cervesa, vi espumós…– 
ofereixen de forma gratuïta una tapa, 

dilluns morro, dimecres pernil i dijous 
gambes salades. Dimarts i dijous te-
nen l’oferta de 5 tapes per tan sols 3€. 
Fan vermuts complerts a 5€ per cap, i 
el cap de setmana també fan esmor-
zars per a ciclistes i motoristes, des de 
sardines a entrepà de truita francesa, 
passant per ous amb xoriç o botifarra 
amb mongetes seques, regat amb vi o 
aigua, per 5€. Ara també tenen més de 
40 pinxos variats a 1,20€, cassoletes 
a 3,50€ i torrades de pa de coca entre 
4€ i 5€, per completar la seva variada 
oferta per a tots els gustos.

Per anar de tapes, a més dels pinxos 
podem optar per alguna de les seves 
racions –des d’escopinyes al vapor a 

mandonguilles casolanes, passant pels 
seitons, calamars, gambes, pop a la 
gallega, aletes de pollastre i moltes 
altres opcions– dins del renovat local 
interior o, si fa bon dia, a la seva terras-
sa, molt assolellada, o per gaudir d’un 
bon arròs caldós. Altres opcions que 
ens ofereix la seva cuina és el bacallà 
encebat, el “rabo de toro” o l’amanida 
de la casa, entre d’altres. Tenen un 
gran saló interior on es poden orga-
nitzar celebracions de tot tipus, des 
d’aniversaris a batejos o casaments. 
Recordar que amb el seu ampli horari 
no només funciona com a restaurant, 
sinó que també hi podem anar a es-
morzar –d’entrepà o forquilla–, a fer el 
cafè o a berenar 

2P TONI 2 1649.indd   2 12/11/14   16:04



Toni 2

c/ Alemanya, 14. Mataró.

Tel. 93 757 42 17

De dilluns a divendres de 6h 
a 23h. Dissabte de 6h a 00h. 
Diumenge de 7h a 23h.

restaurants i gastronòmicrestaurants i gastronòmic NÚM. 1649
DE 14 AL 20 DE NOVEMBRE DE 2014

Filet de porc ibèric al whisky

Preparació: Saltejarem 3 grans 
d’all sense pelar en oli d’oliva i 
els retirarem.
En el mateix oli es marca el fi -
let al gust. Se li afegeixen unes 
gotetes de llimona i es fl ambeja 

amb el whisky.
Quan s’hagi consumit l’alcohol 
se li afegeix una cullerada de 
nata líquida i una tasseta de 
caldo de carn i es deixa reduir. 
Salpebrar al gust.

Begudes recomanades

- Cava “Bocchoris 
Brut Nature”

- Vi “Sospechoso” 
rosado

Ingredients

- Filet Ibèric de porc
- 1 llimona
- 1 xupito de whisky
- 1 cullerada de nata líquida
- 1 tasseta de caldo de carn
- Oli d’oliva verge extra
- 3 grans d’all sense pelar
- Sal maldon
- Pebre rosa en gra
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Dos cosins mataronins del segle XIX
Antoni Puig Blanch i Jaume Isern són dos dels personatges més il·lustres de la nostra ciutat

Antoni Puig Blanch va néixer a Ma-
taró el 3 de febrer de 1775. Fill 
d’Antoni Puig i de Cecília Blanch 
va estudiar als escolapis de Santa 
Anna i després ingressà com a no-
vici a la Cartoixa de Montalegre on 
hi estigué dos anys. Sembla que 
la seva vocació era eclesiàstica, ja 
que va seguir cursant estudis ecle-
siàstics a Barcelona i a Girona, però 
mai va arribar a fer-se sacerdot. 
Les seves inquietuds polítiques i 

la seva passió per la numismàtica i 
la història, l’apartaren de la religió 
i fi ns a la seva mort sempre rebutjà 
tot allò que vingués de l’església. 
Després d’estudiar a les universitats 
d’Osca i d’Alcalà d’Henares, el 1807 
aconseguí la càtedra d’Hebreu a la 
universitat madrilenya. El 1808 va 
publicar el seu primer llibre, “Ele-
mentos de gramática hebrea”, una 
gramàtica de l’Hebreu. Políticament 
es va declarar liberal i va pertànyer 

HISTÒRIA
REPORTATGE FOTOS: CEDIDES - ARXIU

TEXT: ELOI SIVILLA

Mataró al llarg del segle XIX vivia temps de canvis, l’antic 
règim deixava pas al liberalisme polític i la revolució industrial 
substituïa el treball artesanal. Durant aquests convulsos anys 
van viure dos dels mataronins més il·lustres de la nostra història 
i que eren cosins germans, Antoni Puig Blanch i Jaume Isern. 
Puig Blanch fou un escriptor i un combatiu polític liberal que 
va ser capaç d’alçar la veu i posicionar-se en contra de la 
mateixa Inquisició Espanyola. Mentre que Jaume Isern, cec 
de naixement, va ser un brillant pianista i compositor que va 
inventar un sistema d’escriptura musical per a cecs, anterior 
al que va crear després Louis Braille. Ens trobem amb dos 
personatges que es van avançar al seu temps com ho va fer 
també en aquest segle Miquel Biada portant el tren a Mataró.

a la facció més radical del partit li-
beral. L’any 1811 va viatjar per uns 
afers familiars a Isla Cristina (Huel-
va), d’aquí es traslladarà a Cadis per 
seguir tot el procés constitucional i 
seguir de més a prop el nou panora-
ma polític espanyol. Aquest mateix 
any va començar a publicar sota el 
pseudònim Natanael Jomtob els 
fascicles d’una de les seves obres 
més cèlebres, “La Inquisición sin 
máscara”, un llibre on es narraven 
els vicis d’aquest tribunal i la neces-
sitat de suprimir-lo, tal com es va 
aprovar a la Constitució Espanyola 
de 1812, aprovada per les Corts de 
Cadis. Aquesta obra va portar mol-
ta polèmica i va fer guanyar moltes 
enemistats a l’escriptor mataroní. El 
1816 el llibre es va traduir a l’anglès 
i al 1817 a l’alemany.

Empresonament
El 1814 amb la tornada al tron de 
Ferran VII “el deseado” i l’abolició 
de la Constitució de Cadis, “La 
Pepa”, Puig Blanch va haver de 
fugir a Gibraltar, però allà les au-
toritats angleses el van entregar a 
les espanyoles i el mataroní 
fou empresonat durant quatre 
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mesos a Cadis. Gràcies a les 
seves infl uències va ser posat 

en llibertat i es va exiliar per primer 
cop a Londres. Allà va treballar com 
a mestre de castellà i va cultivar 
encara més el seu intel·lecte, rela-
cionant-se amb alguns dels fi lòsofs, 
teòric i pensadors més infl uents del 
moment.

Tornada a casa i nou exili
Durant el trienni liberal (1820-
1823) va tornar a Mataró i va sortir 
escollit diputat per a Les Corts de 
Madrid. L’any 22 va deixar de ser di-
putat i va passar a ocupar la càtedra 
d’història eclesiàstica a la Universi-
dad Central de Madrid, tasca que 
alternava amb la de jutge de la 
capital espanyola. Però l’any 1823 
Ferran VII va recuperar la corona 
espanyola amb l’ajuda de la Santa 
Aliança i dels Cent Mil Fills de Sant 
Lluís, i Antoni Puig Blanch torna a 
fugir a Londres on restarà fi ns a la 
seva mort l’any 1840.

Durant aquesta segona estada a 
terres angleses, el mataroní va con-
tinuar escrivint i, segons sembla, va 
regentar una impremta i una pastis-
seria. L’any 1829 Blanch va publicar 
una altra de les seves obres més 
importants, “Opúsculos gramático-
satíricos”, una obra sobre qüestions 

gramaticals i polítiques on també 
tracta d’altres temes. Esmentar que 
en aquesta obra ataca amb fermesa 
el clergue liberal valencià Joaquim 
Llorenç Villanueva que també estava 
exiliat a Londres. Aquesta enemistat 
pública entre aquests dos entesos de 
la història de la teologia, venia de la 
intenció de tots dos de traduir el Nou 
Testament. Villanueva el volia pu-
blicar en valencià, però l’any 1832 
Puig Blanch i Josep Melcior Prat se 
li van avançar i la van publicar en 
català. A partir d’aquest moment 
Blanch es va dedicar a traduir al 
castellà obres de teòrics i teòlegs.

Precursor del català
També va escriure llibres de gra-
màtica catalana estudiats pels 
que després serien els pares de la 
gramàtica catalana moderna. Tota 
aquesta tasca didàctica per la nor-
malització de la llengua, va fer que 
Víctor Balaguer, un dels pares de 
la renaixença, parlés d’Antoni Puig 
Blanch com un dels precursors del 
catalanisme.  L’any 1836 desencan-
tat amb la política, Puig Blanch va 
refusar ser procurador a Corts per 
la ciutat de Barcelona. L’any 1840  
va morir tot sol en un sanatori 
de Londres.

reportatgereportatge

 Catalunya bressol de la cultura grecollatina

Antoni Puig Blanch, o Puiblanch que era com ell fi rmava les seves 
obres, tenia una gran passió per la numismàtica i tenia una gran 
col·lecció de monedes celtíberes. Però aquesta passió i el seu gran 
amor per Catalunya, li van fer dir alguna que altra bajanada sense cap 
rigor històric. L’intel·lectual mataroní sostenia que Montserrat havia 
estat el bressol de la mitologia grega i que des d’aquí els catalans 
l’havien exportat arreu d’Europa i fi ns a l’Índia. També defensava que 
la ciutat d’Iluro havia conegut la brúixola abans de l’era cristiana i 
que era considerada la ciutat de la ciència. En els capítols fi nals de 
la seva Opúsculos, que mai es van arribar a publicar, hi havia un pro-
jecte anomenat “La regeneración de España”, on Antoni Puig Blanch 
exposava la idea de dividir Espanya en:  Celtibèria, Hispània Oriental 
i Hispània Occidental. 
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rebre el tíLlorenç 

Jaume Isern
Com ja hem avançat abans, Jaume 
Isern, fi ll de Gaspar Isern i Maria Te-
resa Colomer era cosí germà per part 
de pare d’Antoni Puig Blanch. En 
Jaume va néixer cec, al carrer de la 
Mercè, el 13 de desembre de 1798.  
Tot i aquesta ceguesa, el pedagog, 
músic i compositor mataroní va co-
mençar a estudiar música amb el 
mestre Fèlix Font amb només quatre 
anys i amb deu ja era un nen prodigi 
del piano. Després va començar a  
rebre  formació  d’orgue,  harmonia  i  
composició  de  l’organista  de Santa 
Maria de Mataró, Antoni Mitjans. 

De jove va viatjar a la ciutat fran-
cesa de Montpeller per tal d’ésser 
operat de les cataractes congènites 
que patia i allà coneix Francesc 
Campderà, alumne de la facultat 

de medicina, que l’introdueix en 
l’estudi de la literatura i la història. 
Després de  ser operat diverses vega-
des sense èxit, va estudiar ciències 
físiques i naturals a Barcelona.

Un avançat al seu temps
El 1821 va inventar un mecanisme 
d’escriptura musical per a cecs que 
li valdria, el 1827, la “Large Silver 
Medal” de la Royal Society for the 
encouragement of Arts, Manufac-
tures and Commerce de Londres. 
Aquest sistema d’anotació per a 
cecs és anterior al de Louis Braille 
(1925). Aquest descobriment va fer 
que l’any 1828 el monarca Ferran 
VII li atorgués una pensió vitalícia.

L’any 1837 va publicar “Descrip-
ciones de algunos instrumentos para 
enseñar a los ciegos las primeras 

letras y la escritura de música”. El 
1830 va ser nomenat organista de 
la basílica de Santa Maria, lloc que 
ocuparà fi ns a la seva mort. El 1844 
va actuar davant la reina Isabel II 
d’Espanya a l’Exposició Industrial 
de Barcelona. La seva virtuositat 
tocant el piano va fer que s’envoltés 
dels millors músics de l’època com 
Pedro Albéniz. L’organista cec va ser 
professor de Manuel Blanch, autor 
de la Missa de les Santes. 

 A banda dels seus dots com a 
músic i compositor, Jaume Isern 
també es va dedicar a l’escultura 
i va fer talles de gran valor artístic.

Mataroní compromès i devot
Jaume Isern va ser un mataroní 
compromès amb la seva ciutat i 
va participar en diferents projec-
tes socials. Fou un dels membres 
més actius de l’Ateneu Mataronès, 
i l’any 1865, sota la seva presidèn-
cia, va encapçalar la comissió que 
va crear la Biblioteca Popular de 
l’Ateneu. També va ser promotor de 
la Caixa d’Estalvis de l’Ateneu, la 
Caixa d’Estalvis de Mataró (futura 
Caixa Laietània),  i  president  ho-
norari d’aquesta fi ns a la seva mort 
el 1880.

Isern i la seva dona Teresa Viñas 
van morir sense descendència des-
prés de veure morir els seus dos fi lls. 
Un cop mort el matrimoni, els seus 
béns van fi nançar la construcció de 
la nova capella del Sagrament de 
Santa Maria. 

 Trobada dels cosins a Londres i coneguem un tercer cosí

L’any 1821 Jaume Isern inventa un mecanisme d’escriptura musical 
per a cecs. Però aquesta revolució per l’aprenentatge musical dels 
invidents no serà reconeguda a nivell internacional fi ns que l’any  
1927 el seu cosí Antoni Puig Blanch presenta l’invent d’Isern a la 
Reial Societat pel foment de les arts, manufactures i comerç de Lon-
dres que li atorga la medalla de plata. La intervenció de l’Antoni serà 
clau per a l’èxit del mètode d’ensenyament per a cecs del seu cosí 
Jaume. Però Jaume Isern no era l’únic cosí il·lustre del segle XIX 
d’Antoni Puig Blanch, l’escriptor mataroní, segons sembla, encara 
tenia un altre cosí, encara més conegut i peça clau per a la història 
de la nostra ciutat, aquest no és un altre que Miquel Biada, respon-
sable de la construcció de la primera línia ferroviària a la Península 
Ibèrica que unia Mataró i Barcelona.
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El programa Reempresa salva negocis 
viables amb el relleu d’emprenedors 
El suport dels Centres Locals de Serveis a les Empreses, coordinats per la Diputació de 
Barcelona, ha aconseguit 75 casos d’èxit 

 Gràcies al programa Reempresa, 

els propietaris d’empreses en fun-

cionament tenen l’oportunitat de 

cedir a altres emprenedors la seva 

activitat quan la deixen per jubilació 

o altres motius. Els que recullen el 

testimoni-empresa són reemprene-

dors que troben en aquesta inicia-

tiva una via amb garanties d’èxit 

gràcies al suport dels tècnics dels 

35 Centres Locals de Serveis a les 

Empreses (CLSE ) de les comarques 

de Barcelona.

Fins al juny d'aquest any, a la de-

marcació de Barcelona, 75 empreses i 

comerços han estat cedits a reempre-

nedors, mentre que a tot Catalunya 

s'han pogut salvaguardar per aquest 

sistema 180 empreses. L'objectiu de 

l’acord de la Diputació de Barcelona 

amb la patronal vallesana Cecot és 

ambiciós, ja que aspira a involucrar en 

10 anys 90.000 empreses i 193.000 

treballadors arreu de la demarcació. 

Els benefi cis d’aquesta iniciativa -que 

va iniciar en el seu dia Cecot i que ha 

amplifi cat la Diputació de Barcelona- 

s’estenen a tota la societat, ja que 

s’evita la pèrdua d’empreses viables i 

es garanteix el manteniment de llocs 

de treball que, d'una altra manera, es 

perdrien. Es mantenen, també amb 

aquest projecte, des de les instal-

lacions productives de les empreses 

fi ns a la cartera de clients i de prove-

ïdors, que és el que dóna valor a la 

història de l'empresa i a l’esforç rea-

litzat en la seva creació i trajectòria. 

Creix a les comarques 
D'entrada, el programa Reempresa, 

que s'està implementant progressiva-

ment a les comarques barcelonines, 

ha creat un mercat obert i transpa-

rent de traspassos on propietaris i 

reemprenedors poden trobar-se i 

facilitar un relleu empresarial. Els 

60 tècnics municipals formats per 

la Diputació de Barcelona assesso-

ren i ajuden gratuïtament en tot el 

procés, tant als cedents com als 

reemprenedors. 

Els nous empresaris també són tu-

telats en el pla de negoci per facili-

tar la continuació de l'activitat, una 

tasca en què sempre està present 

qui traspassa el comerç o l'empre-

sa. Així, per exemple, ha estat en els 

casos de les botigues Sports Team, 

de Santa Margarida i els Monjos (Alt 

Penedès), Formatgeria Molins, de 

Molins de Rei (Baix Llobregat) i l'em-

presa de fabricació de bolquers de 

cotó reutilitzables i ecològics Tucuxi, 

de Granollers (Vallès Oriental). 

Les persones que traspassen els 

seus negocis, a més d’aconseguir 

amortitzar el treball de tota una 

vida, senten la satisfacció que les 

seves "criatures" segueixen vives 

amb l’empenta d’un il·lusionat re-

emprenedor, a qui assessoren des 

del primer moment. Així ho ha fet 

la Pepita Trias, que durant 32 anys 

va regentar a Santa Margarida i els 

Monjos l’única botiga de productes 

esportius. El nom Esports David, el 

mateix del seu marit i el seu fi ll, l’hi 

va posar amb la vaga esperança que 

el seu hereu prengués el testimoni de 

la botiga un cop es jubilés la mare. 

El fi ll va optar per una altra activi-

tat i la senyora Trias començava a 

perdre l’esperança: "Estava a punt 

de liquidar les existències i baixar la 

persiana quan va aparèixer la Berta 

Agut", recorda. 

El Francesc Fajardo va “reempredre”
el negoci de la Montse Muñoz a Granollers

La Marta Molins de Corbera s’ha convertit 
en empresària amb l’assessorament del 
seu ajuntament.
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El centre de Promoció Econòmica i Comerç de Sabadell 

ha estat el que més casos d’èxit ha registrat, en compta-

bilitzar-ne 16 des de l'any 2012 quan va arrencar el conve-

ni entre la patronal vallesana i la Diputació de Barcelona. 

El segueix Granollers Mercat (11), Fundació Tecnocampus 

Mataró Maresme (8), Foment de Terrassa (7) i Procornellà (5). 

Durant aquest any, els centres amb més activitat de reem-

prenedors són EMFO Mollet del Vallès (22), Ajuntament de 

Molins de Rei (21), Ajuntament de Badalona (19), Ajuntament 

Les comarques més actives en reemprendre

Fotografi es:  BCN Content Factory

de Sant Cugat del Vallès (18) i Granollers Mercat (14), mentre 

que el podi de cedents atesos l’ocupen Promoció Econòmica 

i Comerç de Sabadell (16), Ajuntament de Sant Cugat del 

Vallès (16), Ajuntament de Badalona (12), Foment de Terrassa 

(11) i EMFO Mollet del Vallès (10). 

En el primer semestre de 2014 el "top" de casos d’èxit de 

Reempresa l’ocupen Foment de Terrassa (6), Granollers 

Mercat (5), Promoció Econòmica i Comerç de Sabadell (4), 

Procornellà (3) i Fundació Tecnocampus Mataró Maresme (3).

Tutela per cedents i 
reemprenedors
La Pepita Trias es va acostar al Centre 

Àgora de l'Ajuntament de Vilafranca 

del Penedès. Diverses persones es van 

interessar, però gairebé un any des-

prés, i gràcies a un petit anunci que 

va col·locar al setmanari comarcal La 

Fura, va aparèixer la Berta Agut, que 

s’acabava de quedar a l’atur. Les dues 

es van posar ràpidament d’acord i des-

prés de signar un pacte de confi denci-

alitat, la Berta va rebre assessorament 

del Centre Àgora per complimentar la 

documentació per capitalitzar la seva 

prestació d’atur i en la realització d'un 

pla d’empresa. 

Aviat va reinaugurar el negoci amb 

el nom SportsTeam. "Reprendre no és 

començar de zero i a més el cedent 

del negoci sempre està al teu costat 

per explicar els detalls de l'activitat i 

ajudar", reconeix la Berta. La Pepita 

recorda "el greu que em sabia haver 

de tancar les portes d'una botiga que 

funciona i en què algú es podia treure 

un jornalet”. 

El mateix va passar en el cas de la 

Marta Llacer, que des d'abril regenta 

Formatges Molins. Veïna de Corbera 

i en atur des de feia dos anys quan va 

acabar la seva activitat com a adminis-

tradora comptable en una empresa del 

sector de la construcció, Marta va envi-

ar un correu electrònic interessant-se 

pel negoci de formatges que s’oferia 

amb l’assessorament de l'Ajuntament 

de Molins de Rei. Els cedents, que por-

taven 30 anys amb la botiga, es van 

jubilar però van estar dos mesos amb 

la Marta per ajudar-la en la seva nova 

activitat. "Canviar l’ordinador per una 

màquina de tallar formatges i embo-

tits requereix un període d’adaptació", 

subratlla l’ara empresària. 

Tucuxi, bolquers ecològics
El cas de Francesc Fajardo i Montse 

Muñoz i l'empresa Tucuxi de bolquers 

de roba artesanals, reutilitzables i, 

per tant, ecològics, és un dels casos 

d’èxit de Granollers Mercat, el cen-

tre de promoció econòmica munici-

pal. L’assessor de Reempresa, Xavier 

Lamarca, va ser l’encarregat de gesti-

onar el traspàs d'aquest singular ne-

goci que va començar Montse Muñoz 

quan el seu segon fi ll va venir al món 

de forma prematura i es va haver de 

quedar més a casa. Com tots els bol-

quers ecològics eren d’importació, va 

veure una oportunitat de negoci i es 

va llançar a constituir l’empresa. Tres 

anys i mig després i a causa de canvis 

en la seva vida personal, Montse es 

va veure obligada a replantejar-se la 

continuïtat del negoci i va fer el tras-

pàs de Tucuxi a Francesc Fajardo. El 

cas és singular no només pel model de 

negoci, sinó també perquè la cedent 

s'ha quedat amb un 10% de partici-

pació i manté reunions periòdiques 

amb el reemprenedor, que agraeix la 

tutela de la cedent. 

Xifres d’èxit 
Fins al juny d'aquest any, han estat 

75 les empreses i comerços que han 

estat cedits a emprenedors a la pro-

víncia de Barcelona,   mentre que a tot 

Catalunya s'han pogut salvaguardar 

per aquest sistema un total de 180 

empreses. Aquests casos d’èxit ha 

suposat la salvació de 277 llocs de 

treball a la demarcació barcelonina, 

amb una inversió induïda total que ha 

sobrepassat els tres milions d'euros, 

mentre que a tot Catalunya la xifra 

es triplica fi ns gairebé els nou mili-

ons d'euros. L’operació mitjançada 

pel programa Reempresa de menor 

quantia econòmica ha comportat un 

traspàs de l’emprenedor al cedent 

de solament 3.000 euros, mentre 

que l’import més elevat ha estat de 

150.000 euros. 

Els experts de la Diputació de 

Barcelona i de Cecot tenen l’objectiu 

d’arribar a un total de 212 traspas-

sos de negocis i operacions d’èxit de 

Reempresa a l’horitzó de l'any 2015. 

De moment, la xarxa de CLSE ha atès 

453 reemprenedors i 430 cedents de 

negocis. I la xifra no para d’augmentar, 

de manera que en els propers mesos 

poden tancar noves operacions. Al web 

www.reempresa.org/diba es facilita la 

relació d’ens locals que formen part 

del projecte a les comarques barce-

lonines i es poden trobar nombroses 

empreses actualment en cartera de 

cessió als reemprenedors interessats.
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Per què és important un massat-
ge? Per què cal assegurar-se en 
quines mans et poses a l’hora de 
sotmetre’s a una teràpia d’aquest 
tipus. Els avantatges dels massat-
ges són diversos i no tots coneguts: 
relaxen, milloren la circulació i el 
funcionament limfàtic, eliminen 
toxines, calmen el dolor muscular, 
augmenten el benestar, ja que per-
meten dormir millor, suavitzen la 
pressió en articulacions i estimulen 
el sistema glandular, entre altres 

www.totmataro.cat/empentaamb empenta

El q uiromassatge,  
en bones mans

1

benefi cis. Òbviament tots aquests 
efectes positius només seran pos-
sibles des del coneixement més 
estricte de la disciplina. El massatge 
és una forma d’estímul físic manual 
sobre l’organisme que ens propor-
ciona aquest seguit de reaccions 
biològiques, metabòliques, psico-
lògiques i socialment benefi cioses. 
El massatge pot ser de relaxació o 
terapèutic. Els seus objectius són 
diferents i també el coneixement de 
la seva quiropràxia. És per això que 

cal saber-se aconsellar i tractar per 
part de bons professionals a l’hora 
de rebre el tractament que s’adeqüi 
a allò que volem.

És important saber en quines mans 
et poses a l’hora de rebre un mas-
satge o un altre tipus de teràpia 
manual. Confi ar aquests tractaments 
a un expert amb més de 10 anys 
de bagatge i plena garantia profes-
sional des d’un tracte personal i 
proper és la millor elecció possible. 

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

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

ALTRES SERVEIS
Neteges puntuals · Abrillantats · Vidres · Parquings
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Quiromassatge 
Mataró comparteix 
instal·lacions amb 
el centre optomètric 
d’Optometria Mataró

A Mataró, a Peramàs-Esmandies, 
hi ha les instal·lacions radiantment 
noves i acollidores de Quiromassat-
ge Mataró. El naturòpata manual i 
Quiromassatgista Xavier López és el 
responsable de tots els serveis que 
s’hi ofereixen: quiromassatge, dre-
natge limfàtic, refl exologia podal, 
massatge esportiu, auriculopuntura, 
digitopuntura, tècnica craneosacral 
o tapping, entre d’altres. 

Les instal·lacions de Quiromassatge 
Mataró són un indret acollidor on 
deixar-se tractar per el mateix Xavier 
López i també per altres professio-
nals com Mònica Capell que una 
vegada a la setmana ofereix serveis 
de biomagnetisme mèdic, un siste-
ma terapèutic que utilitza imants 

per combatre paràsits, bacteris, 
fongs o virus: que ataca la causa de 
malalties i malestars amb càrregues 
positives i negatives. Igualment, les 
instal·lacions de Quiromassatge Ma-
taró també acullen tots els serveis 
d’un dels pocs centres optomètrics 
de la capital del Maresme, Optome-
tria Mataró.

Optometria Mataró està regentat per 

l’optometrista comportamental Síl-
via Fandos. Els serveis optomètrics 
del centre recullen tot tipus de terà-
pies visuals, així com d’educació, 
higiene visual. És una disciplina 
bàsica en edats primerenques –
Fandos és experta en optometria 
infantil i per a adults– i també 
domina la teràpia Syntònic, els pro-
blemes d’aprenentatge o les lents 
de contacte. 
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El TecnoCampus Mataró-Maresme 
ha posat en marxa el programa 
‘PreSeed’ de suport a universitaris 
emprenedors. A través d’aquesta 
plataforma, els universitaris oferei-
xen els seus projectes a inversors 
privats i aquests poden adquirir par-
ticipacions de 500 euros cadascuna. 
Si la idea s’acaba desenvolupant i es 

constitueix una empresa, els inver-
sors podran recuperar els diners amb 
un interès pactat, o bé convertir-se 
en socis de la companyia. D’altra 
banda, la Fundació TCM invertirà 
també en alguns projectes fent una 
aportació a fons perdut de 500 euros 
més, amb l’únic compromís que si 
el projecte es consolida, el mateix 

emprenedor reinverteixi aquests di-
ners en un nou projecte empresarial.

Abans d’arribar a la fase de fi-
nançament, els estudiants del TCM 
disposen ja d’altres plataformes on 
començar a desenvolupar les seves 
idees, com el programa InnoEmprèn 
d’assessorament o la preincubadora 
universitària que allotja els futurs 
projectes empresarials sorgits de la 
universitat.

Amb el ‘PreSeed’, expliquen des 
del TCM, “es tanca el cercle i 
s’aconsegueix que qualsevol estu-
diant que vulgui posar en marxa 
un projecte empresarial tingui el 
màxim de facilitats”. Actualment hi 
ha vuit projectes de la preincubado-
ra del TCM que estan interessats a 
participar-hi. D’aquests, ja n’hi ha 
cinc que estan en la fase de buscar 
fi nançament.

En total, el centre universitari del 
TecnoCampus té 2.500 estudiants 
que reben formació en emprene-
doria independentment del grau 
que cursin. 

Alumnes del TCM ofereixen 
projectes a inversors privats

A TÀCTIC 
NO FEM 
WEBS

FEM MÉS QUE WEBS

www.TACTIC.CAT
- 93 790 97 73 -
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El trasllat de treballadors a un cen-
tre de treball diferent de la mateixa 
empresa que exigeixi canvis de 
residència, requerirà l’existència 
de raons econòmiques, tècniques, 
organitzatives o de producció que 
ho justifi quin. Per parlar de tras-
llat, aquest canvi ha de comportar 
el canvi de domicili del treballador.

La decisió de trasllat haurà de ser 
notifi cada per l’empresari al treba-
llador amb una antelació mínima 
de trenta dies a la data de la seva 

efectivitat. Notifi cada la decisió de 
trasllat, el treballador té dret a optar 
entre el trasllat, percebent una com-
pensació per despeses, o l’extinció 
del seu contracte, i percebre una 
indemnització de 20 dies de salari 
per any de servei. La compensació 
a què es refereix el primer supòsit 
comprèn tant les despeses pròpies 
com les dels familiars a càrrec seu, 
en els termes que acordin les parts.

Sense perjudici de l’executivitat del 
trasllat en el termini d’incorporació 

esmentat, el treballador que no hagi 
optat per l’extinció del seu contrac-
te i es mostra disconforme amb la 
decisió empresarial, la pot impugnar 
davant el jutjat de lo social. La sen-
tència declararà el trasllat justifi cat 
o injustifi cat i, en aquest últim cas, 
reconeixerà el dret del treballador a 
ser reincorporat al centre de treball 
d’origen.

Els canvis de centre de treball que 
no suposin canvi de residència del 
treballador perquè es fan dins el 
mateix municipi o a un de pròxim 
es considera que se situen dins el 
poder d’organització de l’empresari 
i que ho pot decidir quan ho con-
sideri convenient. En aquest cas, 
el treballador podrà reclamar una 
compensació econòmica a l’empresa 
quan el desplaçament al nou cen-
tre de treball li comporti majors 
despeses.

GESTORIA LUIS
ARTICLE OPINIÓ

WWW.LUIS.CAT

Pot l’empresa canviar de centre 
de treball a un treballador?

www.mar nezsauri.cata/e: info@mar nezsauri.cat

Despatx Mar nez Saurí Advocats SCP
La Rambla 42-44, 1r 1a • 08302 Mataró (Barcelona)
Tel. 93 790 11 57 / 93 790 52 45

MartínezSaurí
Advoca t s

• Dret penal
• Dret mercan l
• Dret administra u
• Dret scal

• Dret civil
• Família
• Successions
• Arrendaments urbans

Coneixes l’extinció d’arrendaments
per a finals d’any? …i les modificacions
en l’IRPF per al 2015?
Necessites assessorament? No dubtis
de consultar-nos sense compromís!
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COMPRA  VENDA

VENDO MAMPARA BAÑO. Nueva, color 
blanco, 1,40cm. 100€. 626.529.009 
COMPRO TABLEROS, andamios, puntales. 
653.796.506  
COMPRAMOS MAQUINARIA de hos-
telería de ocasión. Interesados/as 
654.311.506 /666.452.600 
VENDO DORMITORIO - DOS Canapés, 
armario esquinero, cabezal, mesita, es-
tanterías. 400€. 685.193.495

COMPRA  VENDA  
IMMOBILIÀRIA

¿LE URGE VENDER su piso? disponemos del 
dinero al contado para comprarlo inmedia-
tamente a partir de 3 días. F. escrituras 
y entrega de llaves. Cualquier zona. Su 
Casa 93.757.12.82 
COMPRAMOS CASAS: Centro Mataró, o ga-
rajes, locales, pequeños solares, etc. No 
importa estado. Buscamos cualquier sup. 
edifi cable para promoción de viviendas. 
También Permutas, buscando la mejor 
rentabilidad para Ud. Máxima seriedad 
y discreción demostrada. Pago inmediato 
contado. Su Casa 93.757.12.82
VENC PÀRQUING. Avda. Recoder (cotxe pe-
tit). 93.799.17.29 de 20 a 22h.
Z. LA CISA. Segundo piso con ascen-
sor, 114m2. 4 habitaciones, cocina 
ofi cce, baño completo, balcón, cuar-
to para lavar, económico, 85.000€. 
626.529.009 
VENDO PISO AV. MARESME. Delante playa 
y a 5min. de Pl. Sta. Anna. De 95m2 
+ balcón y galería de 12m2. Ideal para 
vivir o para sacar alta rentabilidad. Más 
información al 647.622.297 

TRASPASSOS 
LLOGUERS

SE ALQUILA HABITACIÓN con derecho a 
cocina, nevera, lavadora, secadora, etc. 
Zona Residencial. Precio económico. 
639.703.037
ES LLOGUEN VIVENDES  a diferents zones 
de Mataró, cases, naus industrials. Op-
cions de compra. 607.444.232
SE ALQUILA AMARRE en puerto de Mataró 
10x3,5 (190€). 609.873.666
ES LLOGA PIS DE 2H. Tot exterior. Al 
centre de Llavaneres. Un pis per plan-
ta. Preu: 525€ despeses incloses. 
93.790.56.79 matins, o 658.908.773
BUSCO PARCELA para alquilar vallada. 
653.796.506 
CENTRO-MITJA GALTA. Piso tercero, 
2h. cocina, baño, económico, 390€. 
651.862.517
PL. FIVALLER. Loft amueblado y equipado, 
390€. 626.529.009

CERDANYOLA. Piso con ascensor, 1h. 
comedor con cocina americana, baño 
completo, balcón, amueblado, 400€. 
651.862.517
A L Q U I L O  H A B I T A C I Ó N  s e ñ o r . 
634.741.131 
ALQUILO HABITACIÓN GRANDE para 3 per-
sonas. Cama matrimonio e individual. 
Incluidos todos los servicios. Mataró. 
300€/mes. 675.945.509 
ALQUILO HABITACIÓN. 674.471.893 
ES LLOGUEN LOCALS comercials als Mo-
lins. 659.780.322 
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 
EN ZONA CENTRICA de Argentona (Bcn). 
Se traspasa Minimarket de alimentaciòn 
que incluye expositor de embutidos y 
quesos. En pleno funcionamiento. Clien-
tela fi ja. tel. fi jo de martes a sábado, 
horario comercial. 645.882.419

TREBALL

BUSCO trabajo limpieza. Vehículo. 
602.882.109
LIMPIO, AYUDO COCINA, lavandería. 
632.117.083
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA. 688.391.874
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA. 602.878.429
CHICA CUIDA PERSONAS mayores, inter-
na. 722.138.161
PLANCHADORA, LIMPIADORA, busca tra-
bajo. 632.153.701
M E  O F R E Z C O  PA R A  l i m p i e z a . 
654.974.641
CHICO SE OFRECE para ofi cios varios. 
655.718.649
BUSCO TRABAJO, limpieza, jardinero, 
peón obra, en hotel, restaurante... 
632.655.342 
BUSCO TRABAJO limpieza, cuidado 
mayores, niños, ayudante cocina, fre-
gaplatos... 631.203.437 
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA Cabrera o Lla-
vaneras. 631.171.814 
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA. 610.007.342 
BUSCO TRABAJO MAÑANAS: limpieza, 
cuidado mayores. 631.694.122 
BUSCO TRABAJO TAREAS del hogar. 
602.817.093 
SE BUSCA SEÑORA para cuidar anciano 
24 horas. 672.081.858 
CHICA BUSCA TRABAJO limpieza, cuidado 
ancianos, niños. 698.472.504 
SE OFRECE AYUDANTE de cocina con ex-
periencia. 640.016.243 
TALLER ROPA CICLISMO busca faena. 
698.294.401 

TRASPASSOS 
LLOGUERS

 CENTRE: PUBLICITAT FERMALLI MARESME: Muralla Sant Llorenç, 2

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

 MOLINS: LLIBRERIA NINOTS: Ps. Carles Padrós, 91

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

anuncis econòmicsanuncis econòmics

 MATARÓ
www.totmataro.cat/economics

PER INSERIR ANUNCIS A:

 CERDANYOLA: 
             ESTANCO INDIANO: Carrer Roselló, 4
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HAGO PATRONES Y escalados de punto y 
plana. 654.548.573 
ÚLTIMAS 8 INCORPORACIONES para pues-
to fi jo de trabajo. Se requiere estudios 
básicos, catalán/castellano hablado y 
escrito. 658.598.048. Sra. Rubio.

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
REFORMES DE LA LLAR AL MILLOR PREU. 
Cuines, banys, terres, etc. Un bon 
equip de professionals  al millor preu. 
677.59.27.39
PAVIDNET: Neteja, manteniment i abri-
llantats. Pressupost sense compromís. 
93.7577683 - 607.249.790
SE HACEN OJALES y se ponen botones. 
Tel. 93.790.82.32
PALETA ECONÓMICO 697.685.580 
PA L E TA ,  P I N T O R .  E c o n ó m i c o . 
653.796.506 
LAMPISTERÍA FERNÁNDEZ. Reparaciones, 
instalaciones. Agua, gas y electrici-
dad. 93.799.64.77 /607.194.711 
/610.565.628
MUDANZAS BARATAS. Xavi. 698.596.394
RECOGIDA VACIADO DE muebles gratis. 
632.734.890
TERAPEUTA TITULADA. Massatges te-
rapèutics i reflexoteràpia. També a 
domicili. 600.366.267 
PALETA SUPERECONÓMICO. 671.198.330 
(whatsapp) 
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

R E F O R Ç  E S C O L A R  e x p e r i è n c i a . 
667.534.065
REFORÇ ESO, BATXILLERAT, Universitat. 
650.960.680 
CLASSES PARTICULARS. JORDI Barros. 
ESO, batxillerat, cicles. 662.556.928 

TREBALL

 CENTRE: PUBLICITAT FERMALLI MARESME: Muralla Sant Llorenç, 2

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

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

             ESTANCO INDIANO: Carrer Roselló, 4

   NÚM. 1649
DEL14 AL 20 DE NOVEMBRE DE 2014 

PER INSERIR ANUNCIS A: NO ET 
POTS DESPLAÇAR? 

TRUCA AL 93.796.16.42
T’HO POSEM FÀCIL!

 VIA EUROPA: 
             LLIBRERIA PAPERERIA MEDITERRANI: 

                                                                 Carrer Alemanya, 2

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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TAROT  VIDÈNCIA...

CONSULTA IMMA PARAPSICOLOGÍA. Horas 
concertadas. 93.755.09.75 
TAROT MATARÓ. 666.639.976 

VARIS

POR UNA GRACIA concedida ánima sola.

CONTACTES

SOY TU AMANTE PERFECTA, tu putita pre-
ferida. 632.236.369
ESPAÑOLA 20 AÑOS. 632.640.376
KAREN JOVENCITA. Servicio completo. 
688.290.749
CIELO 19 AÑITOS, Rubí 22 añitos, Devora 
21 años, Bruna 23 años, Sophia 21 años 
y Tais 19 añitos, seis amigas guapísimas, 
simpáticas y cariñosas. 698.504.933
MASAJES CON FINAL feliz. 632.673.621
KAREN 26, PECHO GRANDE. Sexo, pla-
cer, mucho morbo. Piso Particular. 
631.287.774 
BRAVA, PLACENTERO MASAJE 622.640.875 
LA IA  42  CATALANA .  B e sucona . 
687.072.165 
ASIÁTICAS, JOVENCITAS, GUAPAS. Nue-
vas en Mataró. 24h. Salidas domicilio. 
688.560.112 
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DIMARTS 2DIUMENGE 30televisiótelevisió m1tv

16:00 HOQUEI PATINS
CP Voltregà–CH Mis Ibèrica Mataró
18:00 MAGAZINE 1MON.CAT
20:00 EN JOC
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 BÀSQUET
Platges Mataró – CB Granollers
23:30 EN JOC
01:00 PANTALLA OBERTA 

07:00 NOTICIES EN XARXA
09:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 RESUM SETMANAL
11:00 L’ENTREVISTA
11:30 CREURE AVUI
12:00 AVENTURA’T
12:30 LA SETMANA RADIAL
13:00 RESUM SETMANAL
14:00 AL DIA MIGDIA
14:30 MAGAZINE 1MON.CAT
 REEMISSIÓ DISSABTE
16:30 ÚLTIMA SESSIÓ
17:00 A PROP + QUE MAI
17:30 WATERPOLO
CN Mataró Quadis – CN Catalunya
‘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
22:30 INFORM. 24H MARESME
23:00 LA SETMANA RADIAL
23:30 DOSOS AMUNT
00:00 INFORM. 24H MARESME
00:30 NOTICIES EN XARXA
01:00 ESPORTS EN XARXA
01:30 INFORM. 24H MARESME

07:00 NOTICIES EN XARXA

07:00 ÚLTIMA SESSIÓ
07:30 INFORM. 24H MARESME
08:00 PANTALLA OBERTA
09:00 RESUM SETMANAL
10:00 INFORM. 24H MARESME
10:30 LA FÀBRICA
12:00 INFORM. 24H MARESME
12:30 ESPAI D’ART / 
 CAMINANT x CATALUNYA
13:00 CREURE AVUI
13:30 INFORM. 24H MARESME
14:00 LA FÀBRICA
15:30 RESUM SETMANAL
16:30 INFORM. 24H MARESME
17:00 ÚLTIMA SESSIÓ
17:30 ESPAI D’ART / 
 CAMINANT x CATALUNYA
18:00 MAGAZINE 1MON.CAT
20:00 EN JOC
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 1714, LA GUERRA 
 A COMARQUES
22:30 EN JOC
00:00 PANTALLA OBERTA
01:00 RESUM SETMANAL

07:00 ESPAI D’ART / 
 L’ENTREVISTA
07:30 CREURE AVUI
08:00 DE TEE A GREEN
08:30 GAUDEIX LA FESTA
09:00 ÚLTIMA SESSIÓ
09:30 PANTALLA OBERTA
10:30 CREURE AVUI
11:00 MISSA DE MONTSERRAT
12:30 ÚLTIMA SESSIÓ
13:00 ESPAI D’ART / 
 CAMINANT x CATALUNYA
13:30 L’ENTREVISTA
14:00 RESUM SETMANAL
15:00 WATERPOLO
CN Mataró Quadis – CN Catalunya

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 BÀSQUET
Platges Mataró – CB Granollers
19:00 NOTICIES EN XARXA
19:30 ESPORTS EN XARXA
20:00 CARNET ESPORTIU

20:30 INFORM. 24H MARESME
21:00 PANTALLA OBERTA
22:00 CARNET ESPORTIU
22:30 INFORM. 24H MARESME
23:00 PANTALLA OBERTA
00:00 INFORM. 24H MARESME
00:30 NOTICIES EN XARXA
01:00 ESPORTS EN XARXA
01:30 INFORM. 24H MARESME

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

19:00 NOTICIES EN XARXA
19:30 ESPORTS EN XARXA
20:00 DE TEE A GRENN
20:30 INFORM. 24H MARESME
21:00 LA FÀBRICA
22:30 INFORM. 24H MARESME
23:00 SET DIES
00:00 INFORM. 24H MARESME
00:30 NOTICIES EN XARXA
01:00 ESPORTS EN XARXA
01:30 INFORM. 24H MARESME

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

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

dimarts

dimecres

TRASPASO
RESTAURANTE-BAR

“LA BARBACOA”
Z. PLAZA CATALUNYA (MATARÓ)

T. 699 598 942
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Mataró s’estalviarà 800.000 euros 
del deute de l’Edifi ci del Rengle    

El deute de l’Ajuntament amb 
l’empresa FCC per l’edifi ci de nego-
cis del Rengle serà una mica menys 
dur per a Mataró, gràcies a la nego-
ciació establerta amb l’empresa, la 
signatura de nous crèdits bancaris 
i a la capacitat de l’Ajuntament 
d’avançar el pagament de part 
d’aquest deute. El paquet de mesu-
res va superar amb ampli suport el 
tràmit del Ple Municipal, on el debat 
no va estar exempt dels típics retrets 
entre antic i actual govern pel cost 
d’aquesta obra.

El que va aprovar el Ple va ser una 
proposta per avançar a FCC Cons-
trucción SA una part del pagament 
del deute contret per la construcció 
de l’edifi ci d’usos terciaris El Ren-
gle. En concret, l’Ajuntament es 
compromet a pagar abans del 31 de 
desembre del 2014 4.732.473,88 
euros, una xifra que se suma al 
que ja ha abonat a la constructo-
ra enguany en el marc de l’acord 
aprovat amb la mateixa al març 
passat (2.707.526,12 euros). “El 
que aconseguim és aplanar el fi -
nançament avançant un pagament i 
aconseguint unes condicions millors 
perquè se sumen 800.000 euros 
de rebaixa total, així serà un deute 
més assumible per a l’Ajuntament 
durant els pròxims anys” va explicar 

PLE MUNICIPAL
NOTÍCIA REDACCIÓ

Aconsegueix un acord per 
avançar pagaments i millorar 
les condicions de crèdit  

L’adob orgànic d’un camp 
és el causant del focus de 
mosques  

Un camp adobat amb un producte 
de material orgànic no sufi cient-
ment tractat, és el causant, segons 
l’Ajuntament de Mataró, de la 
presència massiva de mosques a 
les zones de Rocafonda i el Palau 
més pròximes a la Riera de Sant 
Simó i les Cinc Sènies. Fonts de 
l’Ajuntament recorden que es tracta 
de “mosques comunes que moles-
ten però que no representen cap risc 
per a la salut” i asseguren que s’han 
dut a terme inspeccions els darrers 
dies per trobar l’origen del focus. 
Finalment dimarts 4 es va localit-
zar l’origen de la presència massiva 
d’insectes en aquesta zona.

Prioritzar els equipaments
Com que les Cinc Sènies són zona 
rural, la competència per actuar co-
rrespon al Departament d’Agricultura 
de la Generalitat de Catalunya. Les 
atencions de l’Ajuntament, sempre 
segons la mateixa font, s’haurien 
concentrat en tractar de manera no 
agressiva els equipaments educatius 
de la zona, així com mantenir con-
tacte amb l’ICS perquè les mosques 
no distorsionin l’activitat del Centre 
d’Atenció Primària.

La baixada de temperatures 
d’aquesta setmana ha ajudat a fer 
minvar el nombre de mosques. 

 

SOCIETAT
NOTÍCIA REDACCIÓ

L’Ajuntament i la Generalitat 
treballen conjuntament per 
eradicar la seva presència     

ciutatciutat www.totmataro.cat/ciutat
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el primer tinent d’Alcalde Joaquim 
Fernàndez, en la roda de premsa 
posterior al Ple.

21 milions més interessos
El fet de saldar enguany 7.440.000 
d’euros del deute amb FCC -que 
puja en total 21.660.208,96 eu-
ros més interessos- repercutirà 
positivament en l’acord general 
signat al març amb FCC, ja que 
l’Ajuntament es benefi ciarà d’una 
quitança de 500.000 euros en el 
darrer pagament anual compromès. 
A més a més, es modifi ca el període 
de càlcul d’interessos de demora, 
que suposarà un estalvi extra d’uns 
365.000  euros.

Tres préstecs amb tres entitats 
Durant els pròxims 4 anys es pa-
garan anualment a la constructora 
2.842.041,79 euros cadascun i 
l’any 2019 la quantitat serà inferior, 
de 2.342.041,79. L’avançament 
dels diners per part de l’Ajuntament 
és possible perquè l’administració 
local ha trobat fi nançament extern a 
través de tres entitats bancàries (4,4 
milions del BBVA, 2 milions de Ban-
kia i 1 de Caixa Bank), operacions 
de préstec a llarg termini (10 anys) 
que també es van aprovar amb àm-
plia majoria al Ple i per a les quals 
l’Ajuntament sol·licitarà autorització 
al Departament d’Economia de la 
Generalitat. Tot plegat es va tramitar 
amb cert aire d’urgència. 

ALUARTALUART
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JAUME PATUEL I PUIG
PEDAPSICOGOG. PSICOANALISTA 
PSICÒLEG-PSICOTERAPEUTA

  jpatuel@copc.cat

apunts psicològicsapunts psicològics

Fortalesa psíquica 
Catalana

“Alt civisme i gran participació”. 
“Respecte i somriure”. “El gran dia 
d’una manifestació democràtica: 
Més de 2.250.000 de persones 
van votar i d’altres que no, però 
conscientment sí, si hagués estat 
jurídica. Una mostra d’identitat 
col·lectiva on les emocions han 
estat molt ben gestionades. La 
Consciència d’un Poble en actiu. 
Cal continuar mostrant la nostra 
pròpia identitat de País amb diver-
ses ideologies. Cal gestionar-ho bé 
per tenir FORTALESA PSÍQUICA. 
I constatem que la tensió és forta. 
Cal ser forts, enèrgics, contundents 
i perseverants, però no agressius no 
violents ni menyspreadors.

Per això em faig meu aquest de-
càleg o manaments que he rebut, de 
criteri emocional per al temps que 
ens trobem. El menyspreu és arma 
de fràgils, de febles o de poder sen-
se autoritat moral, sigui qui sigui el 
qui ho digui.

1. Refusem les desqualifi cacions.
2. No propaguem rumors ni fal-

ses notícies.
3. Defugim els insults.
4. Evitem el parany del triomfa-

lisme.
5. Respectem totes les altres 

llengües.
6. Utilitzem el poder del somriu-

re.
7. Escoltem els arguments con-

traris.
8. Repliquem amb respecte i de-

terminació.
9. Convencem els indecisos.
10. Atraguem la simpatia inter-

nacional.
I les resumeixo amb aquesta idea:
No deixem mai la nostra capacitat 

crítica, constructiva i operativa. Cal 
informar-nos de tot en les possibi-
litats de cada persona. I mantenir 
el seny català. Tothom és la socie-
tat civil.

I la psicologia mostra quins són 
els mecanismes de defensa que es 
fan servir quan hi ha confl ictivitat 
interior i exterior. 

¿se plantea cambiar de vivienda?

www.studi.cat     T. 93 755 60 47
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L’antic Jardiland passa a 
anomenar-se Passi Garden Home

Passi Garden Home. Aquest és el 
nom del nou projecte que va donar 
el tret de sortida amb la seva inau-
guració divendres passat a Mataró. 
L’Alcalde de Mataró Joan Mora va 
presidir l’acte protocolari, previ a 
una visita per les instal·lacions del 
centre. Situat al mateix establiment 
que Jardiland, la familia Passi ha 
decidit donar un toc més personal 
al garden mataroní. Es tracta d’un 
centre dedicat exclusivament a la 
jardineria i a l’àmbit animal. És 

a dir, no ha canviat el format de 
proporcionar oferta de qualitat en 
aquests terrenys.

5.000 metres quadrats
El nou centre de garden compta amb 
5.000 metres quadrats i un perso-
nal qualifi cat de 30 treballadors. 
Destaca el seu compromís amb la 
sostenibilitat o el respecte a la fl ora 
i la fauna.

A Passi Garden Home a més de 
tots els productes i serveis en jardi-
neria s’hi pot assistir amb la pròpia 
mascota i recórrer un camí ple de 
varietat, sempre relacionat amb el 
món animal i vegetal, específi ca-
ment pensat per les mascotes. 

COMERÇ 
NOTÍCIA REDACCIÓ

Sorteig solidari de Tallers Mingo 

Tallers Mingo engega una campanya 
que consisteix en un sorteig d’una 
reparació de xapa i pintura d’un 
valor de fi ns a 1.500 euros pel nú-
mero que coincideixi amb les tres 
últimes xifres del Sorteig de Nadal. 

Com cada any l’import recaptat 
anirà destinat a entitats d’ajuda a 
persones amb algun tipus de disca-
pacitat. Aquest any tot el recaptat 
es destinarà a la Fundació Fedamar, 
d’integració al món de l’esport. 

SOLIDARITAT
NOTÍCIA REDACCIÓ

ciutatciutat
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L’Institut Miquel Biada, que com se 
sap és de titularitat municipal de 
l’Ajuntament de Mataró, compta des 
de principis de mes amb una nova 
eina de treball per als alumnes. Es 
tracta d’un model nou de vehicle de 
la marca Seat que permetrà que els 
estudiants puguin fer pràctiques i 
conèixer de prop un model de recent 
fabricació.

L’empresa de Martorell, a través 
d’un conveni amb el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat 
per proveir de material als centres 
educatius que imparteixen Automo-
ció, ha donat un vehicle a 5 centres 
docents de Catalunya. L’Institut Mi-
quel Biada ha rebut un cotxe model 
Nuevo León, de cinc portes, fabricat 
l’any 2013.
 
Fer pràctiques
L’avantatge de poder disposar d’un 
cotxe nou és que els alumnes po-
dran treballar i fer pràctiques en 
aspectes relacionats amb les últimes 
tecnologies, sobretot en tota la part 
electrònica, cosa que fi ns ara era 
molt complicat atès que els models 
de vehicles de què es disposava 
eren antics. Al Cicle de Grau Mitjà 
d’Electromecànica de Vehicles hi ha 
118 alumnes repartits en dos torns 
un de matí i un altre de tarda. 

EDUCACIÓ
NOTÍCIA REDACCIÓ

El Biada rep un nou Seat 
perquè els alumnes hi 
facin pràctiques  

Permetrà poder conèixer i 
treballar aspectes relacionats 
amb l es últimes t ecnologies       

És el principal centre de 
jardineria de la ciutat de més 
de 5.000 metres quadrats     

CEDIDA
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per María Olga Cid Cuadras Parapsicòloga, diplomada i col·legiada

horòscopshoròscops www.totmataro.cat/horoscop

Horòscop per Centre Parapsicològic Acuario

ARIES (21/3 al 20/4)

Mostraràs el millor dels teus 
sentiments i aquest canvi des-
concertarà a més d’una persona. 
Treball: una feina inesperada i 
molt urgent destirota els teus 
plans per al cap de setmana, així 
que hauràs d’improvisar.

TAURE (21/4 al 21/5)

Equilibra les teves tendències per 
no estar sempre en la corda fl uixa. 
Ets tu qui mana en tu mateixa. 
Treball: una setmana apàtica, no 
et sents valorada ni motivada. 
Recorre a la teva creativitat i 
sortiràs de la rutina.

BESSONS (22/5 al 21/6)

Tindràs confl ictes sentimentals 
i recorreràs a la família perquè 
t’aconsellin, escolta’ls i tot se 
solucionarà. Treball: hi ha límits 
que no has de traspassar, perquè 
els excessos es paguen. Has de 
complir els teus compromisos.

CRANC (22/6 al 23/7)

Moments preciosos de tendresa, 
de reconciliació amb el passat, 
però també de noves expectatives 
amoroses. Treball: seràs capaç de 
transformar un problema en un 
repte que superaràs amb escreix. 
Felicitacions.

LLEÓ (24/7 al 23/8)

Una setmana idíl·lica que eclipsa 
les tensions recents. No et que-
dis a casa, és moment de sortir, 
gaudir i compartir. Treball: hi ha 
moments en els quals no pots 
comptar amb l’ajuda de ningú. 
Has de tenir més voluntat.

VERGE (24/8 al 23/9)

Hi ha gent que només veu la palla 
en l’ull aliè, no et deixis mani-
pular. Tu decideixes, recupera el 
control i supera’t. Treball: el que 
al principi de setmana et semblarà 
complicat, s’aclarirà amb el pas 
dels dies.

BALANÇA (24/9 al 23/10)

Tens tendència a alterar-te i veure 
les coses de manera molt diferent 
que la teva parella. No prenguis 
decisions serioses. Treball: has 
d’aprendre a acceptar una crítica 
sense enfonsar-te. No es tracta 
d’atacs personals.

ESCORPÍ (24/10 al 22/11)

Estàs superant una etapa de baixa 
autoestima gràcies a l’amor, evo-
luciona amb l’experiència, no es 
pot demanar més. Treball: acabes 
una tasca molt complicada, i 
t’espera un nou projecte, així que 
no t’adormis.

SAGITARI (23/11 al 21/12)

La teva vida canviarà, prendràs 
decisions amoroses, tot estarà 
molt més clar en aquest moment. 
Treball: si t’ofereixen ajuda, no la 
rebutgis, encara que pensis que 
ningú no ho farà com tu. És un 
gest amable, valora-ho.

CAPRICORN (22/12 al 20/1)

Ningú t’escoltarà si pretens que 
et donin la raó a crits. Només 
aconseguiràs allunyar la possibi-
litat d’una reconciliació. Treball: 
bona setmana per canviar les 
pautes laborals, ets capaç de 
fer-ho millor.

AQUARI (21/1 al 19/2)

Et resulta molt difícil portar-te bé 
amb els qui no senten o pensen 
com tu, i aquest repte es pot 
presentar aquests dies. Treball: 
tot el que et fa perdre autonomia 
i capacitat de decisió et porta a 
saltar. Modera’t.

PEIXOS (20/2 al 20/3)

La solitud és bona consellera, 
sobretot si estàs confusa i senti-
mentalment fràgil. No t’atabalis, 
tot passarà. Treball: no cedeixis da-
vant la provocació. L’enfrontament 
directe afeblirà la teva posició en 
l’empresa, sigues cauta.

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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castellscastells

Els Capgrossos, en ratxa, fan la seva 
millor diada a Mataró

Els Capgrossos segueixen en ratxa. 
La colla maresmenca va actuar dis-
sabte a la tarda davant l’Ajuntament, 
en el marc de la Diada Mariona Ga-
lindo Lora i van oferir la seva millor 
versió només sis dies després de 
completar la torre de 9 per segon 
cop a Vilafranca. Amb uns condi-
cionants estranys, com el desnivell 
de la Riera, l’hora i la foscor, els de 
blau van superar-se descarregant els 
quatre castells plantejats i assolint 
amb el còmput total de tots quatre, 
la millor actuació que han fet mai 
a Mataró. Un dels moments culmi-
nants va ser el 3 de 8 amb l’agulla 
que els Capgrossos van descarregar 
amb seguretat per segona vegada 
en la seva trajectòria. Els dos ‘nous’ 
bàsics i el pilar de 7 van arrodonir 
una Diada molt dolça.

El 4 de 9 va tornar a ser la carta 
escollida pels Capgrossos per obrir 
plaça i, a la vegada, convertir el 
davant de l’Ajuntament local com 
a nova “plaça de 9”, la quarta de 
la ciutat. El 4 va pujar segur i va 
millorar les seves prestacions res-
pecte dels precedents, pel que fa a 
mides i encaix dels pisos alts, però 
segueix requerint posar la reducto-
ra i els màxims esforços a la soca i 
el folre. Que sigui el castell que fan 
més de memòria els maresmencs no 

els treu que suessin la cansalada a 
la descarregada, sobretot per sota. 

En segona tanda els de Mataró 
van erigir un 3 de 9 ben resolt. Diu 
la dita que has de ser curós abans 
de dir ‘blat’, però aquest castell 
sembla, per fi , ja, al sac i ben lligat. 
Durant setmanes semblava una frui-
ta prohibida i ara, fi ns i tot els de 
blau el poden plantar, menys ben lli-
gat que els dos precedents, però més 
ben resolt a mesura que avançava el 
castell. El 3 va pujar potser menys 
còmode, però es va anar treballant 
línia a línia fi ns a completar un èxit 
realment plaent, quan fa 15 dies 
el castell encara suposava algun 
maldecap.

El segon 3 de 8 amb l’agulla
Feia cinc anys que els Capgrossos 
no descarregaven el 3 de 8 amb 
l’agulla. Els de blau volien poder-lo 
dur a plaça i ho van fer en tercera 
ronda, assolint-lo amb gran solvèn-
cia el 3 i amb el punt d’equilibri 
dèbil ben resolt que quasi sempre 
ofereix l’alineació del pilar. Amb el 
3 de 8 amb l’agulla, el segon de la 
seva història, completaven per pri-
mer cop la Tripleta menys habitual 
de les tres que es poden fer, a la qual 
darrere van afegir un pilar de 7 molt 
segur, el millor dels tres que han fet 
aquest any. Per això els Capgrossos 
pensen en un possible pilar de 8 
amb folre i manilles per a aquest 
diumenge a Terrassa. 

CASTELLS
NOTÍCIA CUGAT COMAS

Completen els dos castells 
de nou bàsics, el 3 de 8 amb 
l’agulla i el pilar de 7

ÚLTIMA DIADA DE L’ANY A TERRASSA: DOBLES MANILLES?  

Els Capgrossos tanquen aquest diumenge a Terrassa la que, amb els 
números a la mà, ja és la millor temporada de la seva història. Ho fan 
tornant a la Diada dels Minyons, l’última gran actuació de l’any caste-
ller. Les pretensions dels de la camisa blava dependran dels castellers 
mobilitzats, però la colla pensa a repetir la seva actuació de Vilafranca i 
tornarà a portar a plaça la torre de 9 amb folre i manilles. Si els assajos 
acompanyen, a més, els de blau podrien intentar, per primer cop, el pilar 
de 8 emmanillat. Hi haurà dobles manilles blaves?

www.totmataro.cat

ELS CASTELLS  Mataró

Capgrossos de Mataró:
4 de 9f, 3 de 9f, 3 de 8a, pilar 
de 7f.
Castellers de l’Alt Maresme:
7 de 6, 4 de 7, 2 de 6.
Castellers de Lleida:
5 de 7, i2 de 7, 4 de 7, 3 de 7.
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CAPGROSSOS
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JOSEP ARACIL I XARRIÉ
 PRESIDENT D’EUROSÈNIOR

L’art de la guerra

sèniors

joarxa@gmail.com

Aconseguir la independència de 
Catalunya de l’estat espanyol, es 
podria contemplar com una guerra 
no cruenta, entre dos estats que 
lluiten per la seva sobirania. Ara 
fa 2500 anys, l’estrateg xinès Sun 
Tzu va escriure el llibre “L’art de la 
guerra”, amb àmplies repercussions 
històriques. En la seva lectura hi ha 
dues coses que cal tenir en compte. 
La primera d’elles és la de considerar 
que la guerra ha d’estar basada en 
l’engany, amagant sempre les cartes 
del joc. La segona consisteix en la 
necessitat imprescindible de tenir 
un general, capaç de dirigir i ordenar 
el seu exèrcit. En cap cas aquest 
general pot dependre d’un govern, 
al qui, posant un exemple, hauria 
de demanar permís per apagar el foc 
d’un edifi ci, donat que quan li arribés 
aquest permís, segurament l’edifi ci ja 
estaria cremat.

A Catalunya tenim un exèrcit po-
pular capitanejat per l’ANC i Òmnium 
Cultural, format per reclutes que 
encara no han fet la instrucció neces-
sària, per aconseguir canvis polítics 
i socials en els seus municipis. És 
una tropa voluntariosa, poc formada 
en la lluita real contra un poderós 
enemic, que pot qüestionar la seva 
integritat. La principal difi cultat però, 
consisteix en la manca d’un general 
amb la sufi cient capacitat per portar a 
terme les estratègies necessàries per 
aconseguir la victòria. Totes aquestes 
consideracions fan impredictible el 
resultat de l’actual lluita sobiranista a 
Catalunya, que forçosament passa per 
la seva independència, que suposa 
una gran aventura apassionant pels 
qui creguin en ella.
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parlem de...

... Eduard Novellas

A les sales d’exposicions de Can 
Palauet es pot veure, del 5 de 
novembre al 5 de desembre de 
2014, l’exposició Suited, de 
l’artista mataroní Eduard Nove-
llas.

La mostra de Novellas pre-
senta 20 dibuixos originals. Una 
de les virtuts de dit artista és 
l’experimentació amb noves tèc-
niques. En aquest cas utilitza el 
litopolièster, molt semblant al co-
negut òfset.

A més a més s’hi poden veure 
fotolits, impressions làser, cò-
pies, estampacions i proves de 
color, realitzades en el seu pe-
riple acadèmic entre l’estudi de 
Rosa Permanyer, el Cercle Artís-
tic Sant Lluc de Barcelona i l’Art 
Print Residence d’Arenys de Munt 
d’en Jordi Rosés i la Clàudia Lloret 
(Edicions Murtra).

El missatge d’aquesta produc-
ció cerca una refl exió sobre el 
poder i els homes que el posseei-
xen. Personatges anònims, ben 
vestits, que ens mouen com a tite-
lles i esdevenen els nostres amos. 

Acostumats a una programació 
expositiva en aquesta sala amb 

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

forces alts i baixos de qualitat, 
sobta l’alè d’aire fresc d’aquesta 
mostra que ens porta a la refl exió 
tècnica i comunicativa del món 
de l’art.

Eduard Novellas és, sense cap 
mena de dubte, l’artista inquiet, 
experimentador, agosarat, que 
aporta en cadascuna de les seves 
representacions quelcom més, su-
mant passes i entenent l’art com 
un tot en evolució constant.  

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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Un total de 4.936 argentonins i ar-
gentonines van participar diumenge 
passat al procés participatiu del 9N. 
La xifra se situa aproximadament 
per sobre del 50% dels ciutadans 
argentonins de més de 16 anys. 

Dels que van votar, el 86,32% es 
van decantar pel “Sí-Sí”, el 7,60% 
pel “Sí-No” i el 3,18% pel “No”.  
L’institut d’Argentona va ser l’únic 
punt de votació al municipi. La jor-
nada es va desenvolupar amb total 
normalitat i civisme i, especialment 
al matí, es van formar algunes cues i 
importants concentracions de veïns 
per anar a votar. 

CONSULTA 9N
NOTÍCIA REDACCIÓ

A primera hora del matí, ja 
cap a les vuit, hi havia cua a 
les portes de l’institut

argentonaargentona www.totmataro.cat/argentona

Prop de 5.000 argentonins participen 
en el procés del 9-N

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: LAURA LLORET SALINAS

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

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

Paraula invertida: Adreça web del banner invertit:

www.jorgematas.com

+

HORARIO
• 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 divendres, tots els regidors 
de l’equip de govern -CiU, PSC, 
L’Entesa i Argencat- van signar la de-
núncia contra la vulneració del dret 
a decidir del poble català, adreçat 
a la comunitat internacional. Els re-
gidors del PSC també van signar la 
denúncia tot incloent l’apunt “par-
cialment d’acord”. 

Es tracta de l’acte de signatura 
de la denúncia ciutadana contra 
l’Estat per vulnerar el dret a decidir 
del poble català. La denúncia es fa 

davant de les Nacions Unides, del 
Parlament Europeu, de la Comissió 
Europea, del Consell d’Europa i de 
l’Organització per a la Seguretat i la 
Cooperació a Europa. A petició de 
l’Associació Catalana de Municipis 
i de l’Associació de Municipis per la 
Independència, i amb l’objectiu de 
mostrar la implicació del món local, 
es fa aquesta signatura pública per 
denunciar l’Estat espanyol com a 
responsable de vulnerar el dret del 
poble català a decidir el seu futur 
polític en impedir-li l’exercici de 
la democràcia mitjançant un re-
ferèndum o consulta homologable 
internacionalment. 

POLÍTICA
NOTÍCIA REDACCIÓ

Amb l’objectiu de mostrar la 
implicació del món local, es fa 
aquesta signatura pública

NÚM. 1649
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L’equip de govern denuncia la 
vulneració del dret a decidir

Puig ofereix diàleg a 
Fèlix Rosa per tancar la 
polèmica sobre el Museu  
 

El regidor està convençut que 
li podrà demostrar que les 
seves afi rmacions són falses

Tot i que les postures entre el cap 
d’Agrupació Argentona, Fèlix Rosa, 
i el Patronat del Museu del Càntir, 
encapçalat per Àngel Puig, semblen 
irreconciliables, el regidor de cultura 
assegura estar convençut de poder 
rebatre tots els arguments que por-
ten a Rosa a desacreditar, ple rere 
ple, la gestió del Museu. Així doncs, 
tot i haver fet una reprovació pública 
del cap d’AA, Puig li estén la mà per 
tal d’asseure’s a parlar i a confrontar 
visions. 

POLÍTICA
NOTÍCIA REDACCIÓ
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Últim cap de setmana amb la 
Música Antiga de protagonista

La Setmana de Música Antiga clou 
la seva XXXII edició aquest cap 
de setmana. Demà dissabte 15 
el Convent de les Carmelites serà 
l’escenari de la presentació de “Els 
mestres de capella de Santa Maria 
de Mataró i la música a Europa al 
tombant del segle XVIII”, una pro-
posta de concert de la mà del Cor 
Ciutat de Mataró al voltant d’alguns 
mestres de capella de la Basílica 
mataronina destacant noms com 
Josep Gaz, Salvador Laverni o Ma-
nel Valls. El recital inclourà, en la 
seva segona part, obres d’un marc 
més ampli amb noms del barroc com 
Bach o Haendel. 

El musicòleg Francesc Cortès 
oferirà una xerrada prèvia per con-

textualitzar el recital.
El cicle s’acabarà l’endemà, 

diumenge 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 lli-
gades a la Barcelona d’entre 1707 
i 1714, amb anècdotes i fets his-
tòrics reals d’aquella època. I és que 
la programació d’enguany ha estat 
entroncada en la commemoració del 
Tricentenari, girant al voltant del so 
de 1714. 

Una vegada més la Basílica de 
Santa Maria ha estat la seu central 
de la programació de la Setmana 
amb un concert a la Capella del Ro-
ser i dos a la Capella dels Dolors, a 
la qual es poden veure, ara com ara, 
les antològiques pintures que Antoni 
Viladomat va acabar poc després dels 
esdeveniments bèl·lics de l’època. 

MÚSICA
NOTÍCIA REDACCIÓ

Cap de setmana d’inici de 
l’11 Setmana Cultural de 
Cerdanyola

L’Associació Cultural de Cerdanyo-
la inicia aquest cap de setmana la 
que serà la seva onzena Setmana 
Cultural del barri. L’Espai Gatassa 
és l’escenari escollit, ja avui diven-
dres 14, per al tret de sortida dels 
actes. Concretament, a les 19:30h, 
s’inaugura una exposició de pintura, 
escultura, fotografi a i poesia a càrrec 
del Col·lectiu Creart. La presentació 
del llibre ‘Antologia Poética’, obra 
d’un col·lectiu de poetes del barri 
completarà aquesta primera jornada 
d’un calendari d’actes que tindran 
lloc a diferents espais de Cerdanyola 
fi ns al següent diumenge 23 quan 
tindrà lloc la gran festa de cloenda al 
Parc de Cerdanyola amb un vermut 
popular, ball de gegants i l’actuació 
de la Xaranga Iluro.

Abans d’això, però, entre les ac-
tivitats preparades per les diferents 
entitats del barri, destaquen la pro-
jecció d’un documental sobre el 
canvi climàtic, la representació de 
l’obra ‘Toc-toc’ a càrrec del Grup de 
Teatre La Badalonense, o les nits 
temàtiques de poesia i cançó. En 
el cas poètic -una disciplina molt 
celebrada al barri, també amb una 
penjada de poemes al carrer-, José 
Zorrilla serà l’homenatjat enguany 
amb un recital dels seus poemes. 

CULTURA
NOTÍCIA REDACCIÓ

Poesia, música i teatre entre 
les activitats previstes fi ns 
diumenge 23

El Cor Ciutat de Mataró 
recorda els mestres de 
Capella de Santa Maria

culturacultura www.totmataro.cat
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La Iaia en versió ampliada

La Iaia presenta aquest dissabte a 
la Sala Clap la versió XXL del seu 
nou disc ‘On és la màgia?’, una 
proposta nova que neix gràcies a 
la col·laboració establerta amb la 
Cobla Bisbal Jove. En total, quinze 
músics dalt de l’escenari desgranant 
el repertori del nou treball del trio 

MÚSICA
NOTÍCIA REDACCIÓ

osonenc vestit amb una potent so-
noritat, gràcies als arranjaments fets 
per Xavier Molina. La Iaia ha rebut 
rebut el premi al Grup revelació de 
públic i crítica als Premis Enderrock 
2011 i 12, respectivament, i van ser 
els guanyadors del concurs Sona 9 
el 2010. 
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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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La Banda presenta un pasdoble 
compost per Xandri Montasell

Aquest dissabte el Casal l’Aliança 
acollirà el concert conjunt de 
l’Agrupació Musical del Maresme i 
l’Associació Musicat del Prat. Tots 
dos conjunts es combinaran dalt de 
l’escenari en una cita que serà es-
pecial per a la Banda per l’estrena 
d’una peça i, encara més, per a un 
dels seus membres que n’és el com-
positor: Xandri Montasell. El músic 
mataroní veurà com sona en públic 
per primera vegada un pasdoble pro-
pi que duu per nom, precisament ‘La 
Banda’. El pasdoble s’ha assajat les 
darreres setmanes i serà una de les 
novetats del repertori d’un dels da-
rrers recitals que oferirà a la ciutat 
l’Agrupació, en un dels seus anys 
més curulls d’iniciatives, ja que ha 
celebrat els seus 30 anys amb més 
concerts que mai.

“Atac d’inspiració”
El pasdoble ‘La Banda’ va ser un 
atac d’inspiració de Montasell, una 
iniciativa pròpia, un dimecres abans 
d’anar a assajar amb l’Agrupació. 
“Havia d’anar a la banda i amb les 
ganes d’anar-hi em va sortir una me-
lodia. La vaig gravar amb el mòbil i li 
vaig ensenyar a en Pere, que em va 
preguntar que de qui era. El va sor-
prendre quan li vaig dir que aquella 

melodia era meva”, explica el Xandri 
Montasell. Quan parla d’en Pere fa 
referència al director de l’Agrupació 
Musical del Maresme Pere Bono qui 
primer va idear estrenar la peça per 
Santes, tot i que fi nalment s’ha de-
morat fi ns a aquest novembre. 

A què sona, però, aquest ‘La 
banda’? “És una inspiració sobre la 
pròpia banda, té moltes imatges que 
em recordaven les Santes, he picat 
l’ullet al Bequetero, al Paquito el 
Chocolatero, sona molt a com sonem 
la banda al concert de l’Hospital o 
davant l’Ajuntament”, explica el 
compositor.

“Un regal per a la Banda”
Montasell es declara impacient per 
veure com sonarà el seu pasdoble 
en directe. “De moment l’estem 
treballant bé i la veritat és que 
impressiona veure com aquella 
composició teva sona amb tota la 
banda”, assegura. No sap si el pas-
doble passarà a formar part o no del 
repertori habitual de la Banda. 

“Un quan compon no sap mai 
quina utilització tindrà la seva peça. 
No crec pas que el Pascual Falcó 
pensés que la seva peça serviria 
per a fer ballar els gegants el dia 
25 a la nit”, explica, en referència 
al Bequetero. Assegura que la seva 
composició “és un regal per a la 
banda i si agrada a tothom espero 
que pugui anar sonant”. 

MÚSICA
NOTÍCIA CUGAT COMAS

La Mostra de bolets arriba 
a la seva edició número 
trenta

L’exposició de bolets del Maresme 
arriba enguany a la 30a edició mos-
trant les diferents espècies que es 
poden trobar actualment al Mares-
me. Celebra aquestes tres dècades 
amb la instal·lació d’una carpa a la 
plaça de l’Ajuntament fi ns al 21 de 
novembre amb l’objectiu, un any 
més, de difondre el coneixement 
d’aquests organismes i, sobretot, 
aprendre a respectar-los.

La mostra comença demà dissa-
bte 15 amb la tradicional sortida a 
buscar bolets que formaran part des-
prés de l’exposició. Dins el programa 
d’activitats, també se celebraran 
els 25 anys de creació del Parc del 
Montnegre i el Corredor, amb dues 
xerrades divulgatives sobre bolets a 
la mateixa carpa. El doctor Jaume 
Llistosella de la Universitat de Bar-
celona explicarà “Com viuen i com 
creixen els bolets” i Jordi Corbera, 
membre de la Secció de Ciències 
del Museu de Mataró, exposarà els 
resultats de més de 20 anys de se-
guiment de la “Diversitat micològica 
de la Serralada Litoral Central”.

Per tercer any consecutiu, a més, 
els boletaires que ho desitgin podran 
penjar les fotos de bolets que hagin 
trobat, a través d’un web, i així fer 
una exposició virtual. 

CULTURA
NOTÍCIA REDACCIÓ

També se celebraran els 25 
anys de la creació del Parc del 
Montnegre i el Corredor

L’obra ‘La Banda’ s’interpreta 
dissabte en el concert conjunt 
amb la banda del Prat

culturacultura www.totmataro.cat
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Més atenció a les dones víctimes 
de violència masclista. La Genera-
litat ha decidit ubicar el nou Servei 
d’Intervenció Especialitzada (SIE) 
i el Centre d’Informació i Recursos 
per a les Dones (CIRD) a la capital 
maresmenca. D’aquesta manera, 
la comarca amplia els serveis a les 
dones maltractades i les ajuda amb 
aquests dos centres, que se situaran 
al carrer Cosme Churruca, i on hi 
haurà els recursos tècnics i econò-
mics necessaris per a la prestació 
dels serveis. 

El Ple Municipal  de l’ajuntament 
de Mataró va aprovar dijous el llo-
guer d’aquest local a l’administració 
catalana. Abans no s’instal·lin 
els dos serveis caldrà condicionar 
l’espai i està previst que puguin 
obrir al públic el pròxim mes d’abril.

Ambdós centres tenen el paper 
d’ajudar a la dona que pateix vio-
lència de gènere. Per una banda, 
el CIRD ofereix informació, asses-
sorament i atenció especialitzada a 
les dones, i aquest trasllat suposarà 
una major cobertura a les víctimes. 
D’altra banda, el SIE és un servei 
que atén integralment les dones 
que han patit o pateixen violència 
masclista. També incideix en la 
prevenció, la sensibilització i la im-
plicació comunitària. 

MARESME
SOCIETAT REDACCIÓ

L’atenció a dones víctimes 
de violència masclista a 
Mataró

L’obertura està prevista pel 
mes d’abril al local contigu a 
la nau Cabot i Barba

L’atur torna a pujar al Maresme

El mes d’octubre s’ha tancat amb 
893 nous maresmencs i mares-
menques a l’atur, una xifra que 
representa un increment de la des-
ocupació a la comarca del 2,48% 
respecte al mes anterior. Tot i això, 
la lectura positiva és que hi ha gai-
rebé 3.000 aturats menys que fa un 
any, és a dir, un -7,49%.

L’informe mensual de l’Observatori 
de Desenvolupament Local del 
Consell Comarcal constata que 
l’ocupació al Maresme ha tingut 
un comportament molt similar al 
de la província i al del conjunt de 
Catalunya, on també s’han registrat 
augments de l’atur respecte al mes 
de setembre i davallades en la com-
parativa interanual.

L’augment en la desocupació ma-
resmenca ha afectat tots els sectors, 

MARESME
SOCIETAT REDACCIÓ

La lectura positiva és que 
hi ha gairebé 3.000 aturats 
menys que fa un any

tret de la construcció; i tots els grups 
d’edat. La taxa d’atur maresmenca 
es col·loca en el 16,17%, un per-
centatge que es manté superior al 
provincial (15,0%) i a la mitjana 
catalana (14,9%). 

Pineda al capdamunt
Les variacions del mes d’octubre 
han posat Pineda de Mar al cap-
davant dels municipis amb més 
població sense feina (el 20,91%), 
seguit de Mataró que registra un 
atur del 20,58%. També superen la 
mitjana comarcal Tordera (18,26%),  
Sant Iscle de Vallalta (17,79%), 
Premià de Mar (17,29%), Cale-
lla (16,26%) i Malgrat de Mar.
(16,26%). 

Paral·lelament, en 7 municipis 
de la comarca, la taxa d’atur no 
arriba al 10%: Alella, Cabrera de 
Mar, Cabrils, Òrrius, Sant Vicenç de 
Montalt, Teià i Tiana. 

  GRAN AFLUÈNCIA DE PARTICIPACIÓ EL PASSAT 9N A TOTA LA COMARCA. LA IMATGE VA GRAN AFLUÈNCIA DE PARTICIPACIÓ EL PASSAT 9N A TOTA LA COMARCA. LA IMATGE VA 
SER CAPTADA A ARENYS DE MAR, AMB UNA PARTICIPACIÓ FINAL DE 5.855 ARENYENCS.
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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. 
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3

PLAZA CATALUNYA. 
PISO CON ASCENSOR, 
CONSERVADO. 3 ha-
bitaciones (1 doble), 
baño completo, co-
cina fórmica galeria 
anexa,, salón  25m2, 
balcón exterior. OCA-
SION POR ZONA Y 
PRECIO (ANTES PVP. 
135.000€)

RE
F. 

23
44

LA LLANTIA. Piso seminuevo 
con pk incluido, 2 hab. baño 
con bañer a, calefacción, co-
cina americana, ascensor, bal-
cón exterior con vistas  a mar. 
OCASIÓN.

C.
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C.E. en trámite = Certifi cado Energético en trámite
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F. 
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16

RE
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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. CERVANTES. Piso 
de 100m2, 3 hab.  2dobles, 
salón comedor con balcón 
exterior, ventanas de alumi-
nio, muy bien conservado.

RE
F. 

31
37

60.000€ 
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PARQUE CENTRAL. Totalmente 
exterior con patio de 38m2 y 
pk con trastero incluido, 3 hab. 
1 suite,  2 baños, cocina haya, 
galería, calefacción, ascensor. 
Zona comunitaria con piscina . 

229.000€

RE
F. 

23
41

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

85.500€ 

RE
F. 

23
59

Z. PLA D’EN BOET. Piso 75m2 
con ascensor total. reformado, 
3 hab. 1 dobl, 1 baño, cocina 
formica blanca, galería, puer-
tas de roble. OPORTUNIDAD.
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146.000€146.000€
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ZONA CENTRO. Planta baja se-
minueva con patio de 15m2,  
cocina cerezo, 2 habitaciones 
(1 tipo suite), 2 baños, suelos 
de marmol, pk grande inclui-
do.  OCASIÓN. 

LA LLANTIA. Piso seminuevo 
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115.000€
nio, muy bien conservado.
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118.000€ 139.000€

ZONA CIRERA. Entrada inde-
pendiente totalmente reforma-
do y terraza de 12m2, 3 hab. 
2 dobles, baño  con ducha, 
cocina offi ce, galería. a.a con 
bomba de calor. OCASIÓN.

RE
F. 

50
91

PLAZA CATALUNYA. 
PISO CON ASCENSOR, 

3 ha-

Ahora:

Ahora:

VIA EUROPA OPORTUNIDAD 
POR ZONA/PRECIO. Piso de 2 
habitaciones, cocina lacada 
blanca y galería anexa, ca-
lefacción central, ascensor.

C.
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178.500€
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209.000€
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62.000€ OCASIÓN
DEL MES
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149.000€
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CENTRO. ECONÓMICO. Piso de 3 
habitaciones (2 dobles), 1 baño 
, cocina de 8m2,  galería anexa, 
para reformar a su gusto. OPOR-
TUNIDAD.

77.000€ 

Z. D’ARA. Piso totalmente re-
formado, 2 hab., baño com-
pleto con ducha, cocina la-
cada blanca y galería anexa, 
balcón exterior.

C.
E.

 en
 tr

ám
ite

109.000€
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Assegurances

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

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

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

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

Agents de la
Propietat immobiliària

  
OPORTUNITAT

LLOGUER DE LA SETMANA

Lloguers

T1.09902 - Mataró. Centre. Duplex moblat de 50 
m2 de superfície, disposa d’1 hab. 1 Bany. 1 Aseo. 
Cuina americana. Tancaments alumini. Ascensor i 
parquing opcional. Assolellat!!                      450€/mes

T1.049953 - Mataró-Els Molins.  Piso dúplex de 
70 m² 2 habs. 1 Baño. Cocina offi ce. Suelos de 
gres. Cierres aluminio. Bonita terraza de 15 m². 
Ascensor. Muy soleado!!!!                     500€/mes

T1.09929 - Mataró. Cirera. Piso de 60m2 de 
superfi cie, 2 habitaciones, 1 Baño. Cocina offi -
ce. Suelos de gres. Cierres de aluminio. Balcon. 
Ascensor. Parquing. Tiene un patio comunitario 
con barbacoa. Piso muy soleado!!       600€/mes

Truqui’ns: 93 757 83 83
T1.08709 Arenys de Mar. Pisos de 1 y 2 habi-
tac., Baño, cocina americana, calefacción, A/a, 
amueblados y con plaza de parking - todos los 
gastos incluídos !!!                             450€/Mes 

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

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

T1.09961 Mataró. Peramàs. Piso de 70m² con 
3 habs. 1 Baño. Cocina offi ce.Suelos de gres. 
Galeria. Ascensor. Muy luminoso!!!   500€/Mes

1.02654 Mataró. Semi centro. Estudio 40m² 
de superfi cie con plaza de parking ¡¡Piso total-
mente nuevo!!                                       500€/Mes

T1.09938 Mataró. Cerdanyola. Piso alto sin 
ascensor amueblado de 95 m2. 3 Habs.+ Vesti-
dor. Cocina independiente. 1 Baño. Balcon. Muy 
luminoso!!!                                          500€/Mes

T1.05801 Mataró. Cerdanyola. Planta baja de 
50m2. de superfi cie. Dispone de 2 Habs. 1 Baño 
completo. Cocina americana. Calefaccion. Cierres 
aluminio. Suelos  gres. Preciosa terraza de 30m2. A 
nivel de salón. Piso muy soleado!!!        550€/Mes

T1.06701 Mataró. Cerdanyola. Piso de 65 m². 
3 Habs. 1 Baño. Cocina offi ce. Cierres aluminio. 
Ascensor. Balcon y galeria!!!               550€/Mes

T1.09950 Mataró. Via Europa. Piso de 75m² 2 
habs. (1 Doble) salon-comedor. 1 Baño. Cocina 
offi ce. Ascensor. Parquing opcional!!!   575€/Mes

T1.09951 Mataró. Centro.Piso totalmente re-
formado de 50 m² de superfi cie, dispone de 1 
Hab. 1 Baño. Cocina offi ce. Cierres de aluminio. 
Ascensor. Muy soleado!!!                     500€/Mes

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

T1.08099 Llavaneres. Tocant al mar. Especta-
cular pis d’obra nova acabada de 100,90 m2 de 
superfi cie estrictes més una terrassa 42,30 m2, 
amb 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

T2.02547 Mataró. Can Bruguera. Espectacular 
torre a 4 vientos de 350 m2, 4 hab + estudio, 3 
baños, trastero, garaje para dos coches. Jardin 
con piscina. Alto standing!!!            1.300€/MesT1.09962 - Mataró. Semi Centro. Piso amue-

blado de 45 m² de superfi cie, consta de 1 hab. 
1 Baño. Cocina americana. Calefaccion//aa. 
Suelos de gres. Cierres de aluminio. Gran terra-
za de 25 m²!!!                               550€/mes             

T1.09929 - Mataró. Cirera. Piso de 60m2 de 
superfi cie, 2 habitaciones, 1 Baño. Cocina offi -

T1.09956 - Sant Vicenç de Montalt. Gran piso 
de 110 m² de superfi cie, dispone de 3 habi-
taciones. 2 Baños. Cocina offi ce. Con calefac-
ción. Galeria. Balcón. Zona comunitaria con 
piscina. Piso muy soleado!!              625€/mes
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T1.50099 -Mataró - Peramàs. Pis de 80 m² 
de superfície, disposa de 3 habitacions. Bany 
complet, cuina offi ce, galeria, balco, terres de 
gres, ascensor, traster ¡¡oportunitat!! Abans  
137.260€  Ara 127.260€

T1.50250 - Mataró - Els Molins. Pis de 85m² 
de superfície, disposa de 4 habitacions (2 son 
dobles), amb un bany complet, cuina gran to-
talment equipada amb galeria y balcó ¡¡És un 
pis molt assolellat!!                             132.270€

T1.50218 - Mataró-Centre.  Pis de 70m² de su-
perfície, disposa de 2 habitacions, amb 1 Bany 
complet, cuina offi ce totalment equipada, amb 
balco, els tancaments d’alumini, ascensor, 
¡¡Pis totalment reformat!!                   85.000€

Vendes

T1.50159- Mataró -Centre. Pis de 75 m² de superfície, 
de 3 habitaciones. Bany complert, cuina office, galeria, 
balco, aa/cc, terres de porcelanato, tancaments alumi-
ni, ascensor, ¡¡Molt assolellat!!                           157.000€

T1.049953 - Mataró-Els Molins.  Piso dúplex de 
70 m² 2 habs. 1 Baño. Cocina offi ce. Suelos de 
gres. Cierres aluminio. Bonita terraza de 15 m². 
Ascensor. Muy soleado!!!!                     500€/mes

Un equip de professionals al seu servei

T1.06701 Mataró. Cerdanyola. Piso de 65 m². 
3 Habs. 1 Baño. Cocina offi ce. Cierres aluminio. 
Ascensor. Balcon y galeria!!!               550€/Mes

T1.09950 Mataró. Via Europa. Piso de 75m² 2 
habs. (1 Doble) salon-comedor. 1 Baño. Cocina 
offi ce. Ascensor. Parquing opcional!!!   575€/Mes

T1.09951 Mataró. Centro.Piso totalmente re-
formado de 50 m² de superfi cie, dispone de 1 
Hab. 1 Baño. Cocina offi ce. Cierres de aluminio. 
Ascensor. Muy soleado!!!                     500€/Mes

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

T1.08099 Llavaneres. Tocant al mar. Especta-
cular pis d’obra nova acabada de 100,90 m2 de 
superfi cie estrictes més una terrassa 42,30 m2, 
amb 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

T2.02547 Mataró. Can Bruguera. Espectacular 
torre a 4 vientos de 350 m2, 4 hab + estudio, 3 
baños, trastero, garaje para dos coches. Jardin 
con piscina. Alto standing!!!            1.300€/Mes

T1.50171 - Sant Vicenç de Montalt. Pis de 110 
m², 4 hab., 2 Banys complets, cuina offi ce total-
ment equipada, calefaccio, parket, salo-menjador 
amb lla amb llar de foc, ascensor ¡¡Gran zona 
comunitaria amb piscina!!                        178.000€

T1.50171 - Sant Vicenç de Montalt. Pis de 110 T1.50171 - Sant Vicenç de Montalt. 
m², 4 hab., 2 Banys complets, cuina offi ce total-
T1.50171 - Sant Vicenç de Montalt. 

T1.05762 - Mataró. Centre. Pis de 110 m² de su-
perfície, de 4 habitacions (2 dobles, 1 suite), 2 
banys complerts, cuina offi ce, terres de gres, aa/
cc, parking i traster inclos  tocant a l’estacio i a 
la platja!!          Abans  435.750€  Ara  221. 450€

T2.02355 - Mataró. Via Europa. Impressionant 
casa de 325m² totalment nova, 4 hab., 3 Banys 
complets , gran cuina de 27m² + estudi, aa/cc, por-
ta blindada, garatge i traster garatge i traster, jardi 
70 m²!!!               Abans 578.000 € Ara 378.000€

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

T1.50159- Mataró -Centre. Pis de 75 m² de superfície, 
de 3 habitaciones. Bany complert, cuina office, galeria, 

T1.50066 - Mataró - Centre. Gran pis de 100m², 
disposa de 3 hab. (Abans 4), bany complert, cuina 
oficce, galeria, salo-menjador de 30 m², balco, cale-
faccio, ascensor, vistes a mar, molt asolellat ¡¡Opor-
tunitat!!                Abans  210.000€  Ara 138.000€

T1.50263 - Mataró. Parc Central.  Pis 70m², 2 hab., 
Bany complet, cuina indep. equipada, galeria, balco, 
aa/cc, tanc. alumini, ascensor, pl. aparc.opcional ¡¡im-
pressionants vistes a muntanya i mar!!        154.000€

T1.08752 - Mataró - Centre. Pis totalment re-
format de 90 m2 de superfície, disposa de 4 
dormitoris, 1 bany complet + 1 bany de servei, la 
cuina totalment equipada amb galeria, ascensor 
i balcó!!             Abans 190.000€  Ara 166.000€

T1.08498 - Mataró. Centre. Àtic dúplex de 
80m2 de superfície amb una terrassa de 
50m2. Consta de 3 habitacions, amb els te-
rres de parquet, amb calefacció i aacc, té llar 
de foc.          Abans  372.000€  Ara  223. 000€

T1.09956 - Sant Vicenç de Montalt. Gran piso 
de 110 m² de superfi cie, dispone de 3 habi-
taciones. 2 Baños. Cocina offi ce. Con calefac-
ción. Galeria. Balcón. Zona comunitaria con 
piscina. Piso muy soleado!!              625€/mes
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 “El Barça ha sofert una bunke-
rització des de Pep Guardiola”

La situació de crisi econòmica, 
sumada a la crisi dels mitjans de co-
municació, ha provocat el desprestigi 
de la tasca periodística. Per San Anto-
nio, “la professió està desprestigiada 
perquè hi ha una sobre-informació 
de tot i a vegades es confon el show 
amb el periodisme”. És per això que 
s’ha de fer pedagogia a la ciutat per-
què entenguin que “llegir un diari 
implica entendre que al darrere hi ha 
algú que exerceix de periodista”. Hi 
ha altres factors que fan difícil la seva 
tasca i vénen de l’interior del club al 
que segueix: “El Barça ha sofert una 
bunkerització des de l’etapa de Pep 
Guardiola”. Segons San Antonio, “el 
club vol controlar tota la informa-
ció i la donen només a través dels 
seus mit jans ofi cials. Amb això el que 
fan és tancar el Barça a la gent”, una 
qüestió que pel periodista de l’SPORT 
“voreja l’absolutisme” perquè neguen 
l’accés a la informació i “juguen amb 
els llocs de treball dels periodistes que 
seguim el Barça”. 

El Barça és el mirall on es volen 
veure refl ectits molts nens i nenes. 
Els seus jugadors són l’exemple a 
seguir. Ja ho diu el seu lema, són 
o volen ser “més que un club”. El 
Barça desperta passions i fa embo-
gir a molts. Com a Ivan San Antonio 
que, a banda de ser un afi cionat de-
vot de l’equip, n’és també l’ombra. 
Periodista de l’SPORT, segueix les 
estrelles de Luis Enrique i n’analitza 
el seu joc.  

Ja abans de començar els estu-
dis universitaris, San Antonio va 
començar a moure’s en el camp 
del periodisme. La primera expe-
riència la va tenir com a periodista 
al Crònica de Mataró. “Això em va 
encarar cap als estudis relatius a 
la comunicació” i des del primer 
moment “vaig posar-me a treballar 
perquè crec que dóna una base 
molt sòlida”. Va passar pel setma-
nari Capgròs i va ser cap d’esports a 
Televisió de Mataró i en l’estada de 
pràctiques a l’SPORT ja se’l van que-
dar. “Després de passar per diverses 
seccions, des del 2008 segueixo el 
Barça”, una tasca que combina amb 
la presidència del col·lectiu de pares 
en defensa de l’educació pública, 

Afanya’t. Un fet, el de poder seguir 
un dels millors equips del món, que 
el fa sentir “un privilegiat”. Afi cionat 
incansable del Barça i periodista per 
vocació, San Antonio reconeix que 
“la feina que faig és un somni fet 
realitat”, ja que “abans que perio-
dista, sóc seguidor del Barça”. Per 
San Antonio, “seguir un equip de 
futbol és un acte de fe, com una reli-
gió per molt que soni com un tòpic”. 
Això, sumat a la imprevisibilitat dels 
partits, és el que “genera aquesta 
febre del futbol”. A ell, el seu pare 
li va inculcar el barcelonisme, però 
sobretot “créixer amb el Dream 
Team és el que em va fer ser culé”. 

És ben sabut que actualment el 
Barça no passa per un moment com 
el del Dream Team, però per què? 
Com a bon analista del joc dels de 
Luis Enrique, San Antonio conside-
ra que “l’equip encara no ha fet la 
transició de l’etapa Guardiola i s’ha 
de saber que allò és irrepetible”. Pel 
periodista de l’SPORT, “s’hauria de 
fer foc nou per passar pàgina i crear 
un projecte nou”. I lamentant-ho, 
San Antonio prediu que “aquesta 
temporada serà complicat veure 
títols”. 
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Defi neix-te
Sempre veig el got mig ple

Un llibre
‘El bosc de les guineus’ d’Arto 
Paasylina

Una pel·lícula
‘Damned United’ de Tom Hooper 

Un viatge
Les illes gregues

Un periodista
Miguel Rico, Luis Martín o Jordi Gil

Un repte
No m’ho plantejo, ja sóc feliç

Ivan San Antonio,  
fi del al Barça
PERIODISTA DEL DIARI SPORT
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Quan 
menys t’ho 
esperes

canvia

El setmanari Gratuït líder de Catalunya | El Diari Electrònic de Mataró i el Maresme



perfilsPerfil a Ivan San Antonio  
Primer diu que és aficionat al Barça i, després, periodista. Són les seves dues 
passions, que conjuga en la seva tasca com a periodista del diari SPORT se-

guint el Barça. Un Barça en hores baixes, però que segur que aixecarà el cap. 
Per ell, el futbol és com una religió, un acte fe al que t’entregues per tota la 

vida.

La setmana anterior...

Perfil 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 autis-
ta. Amb quins problemes es troba? Quines 
preocupacions té? Com gestiona les emo-

cions? I les relacions socials? Tot això i molt 
més ho explica en un diari emocional, ‘Men-

tre, encuéntrame’, que publica l’Editorial 
Miret i que pretén contribuir a la divulgació 

i comprensió d’aquest trastorn mental.

perfils

http://www.youtube.com/embed/N_nN8VEmKzc
https://www.youtube.com/embed/B_nWz4yy4HE


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

R.14987175.000€

Piso de 3 habitaciones, cocina 
independiente, totalmente exterior, muy 
buena orientación, grandes vistas de 
mar y montaña. 

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

R.14909179.000€

En exclusiva Piso 4 hab. (2 dob), baño y 
aseo, cocina equip., gran salón, balcón
/tza. Puertas roble, ventanas aluminio, 
a/a. Trastero. Vistas zona verde y mar. 
En la mejor zona de Mataró. Ascensor.

MATARÓ 1ª línea de mar| 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!

“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

OFERTA

R.14896

Piso semi-nuevo, excelente orientación, 
3 habitaciones, 1 baño + aseo, cocina, 
aparcamiento en el mismo edifi cio, a 
300m de la playa! 

MATARÓ La Habana| CERTIF. 
ENERG. T

189.000€

R.1384385.000€

En la calle más comercial de la ciudad. 
Piso de 70m2, comedor de 12m2, cocina 
independiente, 3 habitaciones, 1 baño, 
balcón y galería. 

MATARÓ Centro| CERTIF. 
ENERG. T

OFERTA

¡En 2015 suben los impuestos por la venta 

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

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

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

85.000€R.14981

CERTIF
ENERG.MATARÓ| Centro

154.000€

Gran piso 4 habit., gran salón  30m2, 
balcón/terraza, cocina indep. y 2 baños 
compl. Orientación perfecta. Soleado. 
Puertas roble ventanas de aluminio, 
suelos parquet/terrazo. Calefacción.

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.13847

En pequeña comunidad de 4 vecinos, 
bien distribuido sin pasillos, vistas sobre 
plaza. 2 habitaciones, cocina de buenas 
cualidades + galería, salón y balcón.

T

Piso de 4 habitaciones, salón con 
salida a balcón, galería 16m2, en muy 
buen estado, zona tranquila y rodeada 
de todos los servicios. 

R.1491693.000€

R.14962

Gran piso dúplex de 3 habitaciones, 
baño, trastero, zona de lavado. Con 
gran terraza de 60m2. Suelos de 
mármol cocina de roble y calefacción. 

CERTIF. 
ENERG. TMATARÓ Torner| 

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€ 61.000€

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

MATARÓ

285.000€

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.11358

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

CERTIF. 
ENERG. TMolinosMATARÓ | 

220.000€

CERTIF. 
ENERG. TMATARÓ Cerdanyola N.| 

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 4 habitaciones, salón 
de 28m2 con salida a balcón, 2 baños, 
cocina independiente, z. comunitaria, 
parking y trastero incluido en el precio. 

198.000€ R.14355

TCERTIF. 
ENERG.MATARÓ | Via Europa

Espectacular piso de 115m2, 4 habs , 
2 baños, sala estar con balcón, cocina 
independiente. Orientación inmejorable. 
Con parking y trastero incluídos.

227.000€ R.14960

CERTIF. 
ENERG. TMATARÓ Pza. Granollers| 

Ático de 100m2 con terraza a nivel de 
30m2, 4 habitaciones, baño completo 
y aseo, salón con salida a terraza. 
Finca con ascensor. Gran ocasión!

66.000€

MATARÓMolinos

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.

CERTIF. 
ENERG.MATARÓ | Rocablanca T

R.30672

CERTIF. 
ENERG. TMATARÓ Z. Rocafonda| 

Piso alto con posibilidades, de 3 habit., 
salón de 18 m². En calle muy comercial. 
Para reformar a su gusto. Atención a su 
precio. Producto bancario.

38.000€

CentroMATARÓ TCERTIF
. 

ENERG.| 

R.14986

Piso de 2 habitaciones, con la cocina 
independiente, baño completo, salón 
con espectacular terraza, todo exterior, 
luminoso y soleado. Parking y trastero. 

R.14560

CERTIF
ENERG.Vilassar de Dalt | Centro

98.000€

T
En el centro del pueblo y en exclusiva 
para nuestros clientes. Planta baja 
totalmente reformada a estrenar, 3 habs. 
Gran ocasión por situación y precio!

150.000€ 169.000€

URGE VE
NTA

OFERTA
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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.40373

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

CERTIF. 
ENERG. TMATARÓ Centro| 

285.000€

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
Ático duplex seminuevo de 90m2, tiene 
3 habitaciones, salón de 30m2, cocina 
independiente, terraza de 50m2 y balcón 
de 20m2. Parking y trastero incluidos. 

MATARÓ Via Europa| 

R.14974

Espectacular torre con vistas panorá-
micas. Majestuosa e impecable imagen. 
Parcela de 900 m², garaje 45m² y 4 
habitaciones. Piscina junto a jardín. 

480.000€ R.30745

CERTIF. 
ENERG. TMATARÓ | Can Vilardell

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 orientado a mar, con 3 habitaciones 
(2 dobles), salón con balcón y galería, 
aire acondicionado, cocina equipada. 
¡¡Reformado, soleado y tranquilo!! 

R.1489174.000€

CERTIF. 
ENERG. TMATARÓ Cerdanyola| 

T

290.000€

R.14797

Piso completamente reformado 90m2, 
4 habitaciones, gran salón con balcón, 
terraza, cocina nueva y equipada, baño, 
suelos de parquet y ascensor. 

MolinosMATARÓ TCERTIF. 
ENERG.| 

Gran piso  de 4 habs, cocina equipada, 
100% exterior, salón con salida a balcón, 
baño completo y aseo, A/A, calefacción y 
ascensor. Excelente oportunidad. 

R.14824

MATARÓ CERTIF. 
ENERG.Rda. Alfons X| T

OFERTA

Ático de 100m2 con terraza a nivel de 
30m2, 4 habitaciones, baño completo 
y aseo, salón con salida a terraza. 
Finca con ascensor. Gran ocasión!

R.1450866.000€

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€

T

Rocafonda

130.000€123.000€

OFERTA
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