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Més busos i més directes entre
Mataró, Granollers i Sabadell

 
50 anys d’Anxaneta:
Una escola amb història

Joan Pera canvia de registre i serà 
‘L’avar’ de Molière

Agit Baqué, 
destil·lar la cultura

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

El Cirera s’endú el derbi a 
domicili, davant la Llàntia

Mataró sotmetrà a una consulta 
el seu ingrés a l’AMI 
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Estàs a favor de la zona 
escolar única?

L’ENQUESTA

LA PREGUNTA

Vota l’enquesta a 

davant de totdavant

El Ple municipal de Mataró d’aquest mes, que va ser el 
passat 3 de setembre, es va posicionar en contra d’adherir-
se a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI). 
Ho va fer gràcies al vot de qualitat de l’alcalde, ja que els 
vots favorables foren els mateixos que els contraris. Malgrat 
sigui un sistema de representació mitjançant un nombre 
senar de representants per evitar empats, com és el cas 
dels vint-i-set regidors que composen el Ple de Mataró, es 
necessita establir un segon mecanisme, el vot de qualitat, 
per situacions com la que es produí en aquest cas.  Les 
abstencions i les absències poden provocar aquesta situació 
que tant se valen les intervencions de cada grup prèvies a 
la votació o el posicionament de cada un dels regidors del 
consistori, que s’acabarà fent el que l’alcalde decideixi. 

Sobre l’adhesió a l’AMI, malgrat que la possible inde-
pendència de Catalunya sigui un assumpte transcendental, 
esdevenir un dels més de 700 municipis associat a aquesta 
entitat és simplement un gest simbòlic i que és evident que, 
segons el posicionament dels seus regidors, Mataró no vol 

FIRMA
OPINIÓ ENGINYER TÈCNIC INDUSTRIAL

 Vols que Mataró formi 
part de l’AMI?

JORDI FERNÀNDEZ I FÀBREGAS

Vot de qualitat
www.totmataro.cat
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RAMON CUNILLERA,
GERENT CSDM

UNANIMITAT DEL PLE

ser-ne ni deixar-ne de ser. Per això, durant el mateix Ple, 
es discutí una segona proposta que sí que acabà prospe-
rant en la seva votació: la convocatòria d’una consulta 
ciutadana perquè siguem els mataronins i mataronines 
qui, directament, opinem sobre la incorporació de Ma-
taró a l’AMI.

Estem ja en campanya electoral, la d’unes eleccions 
que, plebiscitàries o no, plantegen un debat com mai 
s’havia plantejat i de ben segur que tindrà alguna reper-
cussió durant els mesos següents. El 27 de setembre 
quedaran poc més de dos mesos perquè a Mataró, segons 
acord de Ple, s’esgoti el termini per la celebració de la 
consulta per l’adhesió a l’AMI. Quin signifi cat pot tenir 
ser membre de l’AMI quan potser els diputats entrants 
al nou Parlament estan ja treballant en el possible esce-
nari d’una declaració d’independència? Per acabar fent 
el que s’hagués pogut fer des del 2011, quan es creà 
l’AMI, consultar la ciutadania, no estem anant una mica 
massa tard a Mataró?

62,1%  No

34,5%  Sí

3,4%  Ns/Nc

 LA PLAÇA DE L’AJUNTAMENT VA ACOLLIR DISSABTE LA MOSTRA DE CULTURA  LA PLAÇA DE L’AJUNTAMENT VA ACOLLIR DISSABTE LA MOSTRA DE CULTURA  LA PLAÇA DE L’AJUNTAMENT VA ACOLLIR DISSABTE LA MOSTRA DE CULTURA  LA PLAÇA DE L’AJUNTAMENT VA ACOLLIR DISSABTE LA MOSTRA DE CULTURA 
POPULAR AMB DIFERENTS ACTIVITATS COM AQUESTS JOCSPOPULAR AMB DIFERENTS ACTIVITATS COM AQUESTS JOCS

A. ALUART

CASTIGAT  Amb poques setmanes 
al càrrec ha tornat a incendiar la 
comunitat de treballadors i usuaris 
del Consorci Sanitari del Maresme. 

APLAUDIT   Té mèrit en un Consistori 
amb nou grups i una regidora no 
adscrita però tots es van posar d’acord 
contra la retallada a l’Hospital. 

tot davant 1688.indd   1 8/9/15   11:37





Santa Maria ha 
estat, és i serà 
l ’ e scena r i  de 
molts casaments 
i cerimònies. La 
basílica de San-
ta Maria es va 
omplir fa molts 
anys  pe r  ce -
lebrar  aquest 
enllaç matrimo-
nial el 27 d’abril 
de 1960, pocs 
dies després de 
Sant Jordi. 

La  f o tog ra -
fia, cedida per 
Pepita Garreta, 
mostra l’entrada 
de la núvia sota 
l’atenta mirada 
de convidats i familiars i al fons, es 
pot veure l’entrada de la basílica. 
La porta oberta deixa entreveure 
l’antiga plaça, avui amb un aspecte 
diferent. “S’hi observa una antiga 
reixa de ferro i també la farmàcia de 
fons”, tal com explica Garreta, que 
recorda amb precisió aquella data. 

“La noia que es casa va acompa-
nyada del seu germà, tots dos fi lls 

de la família Gaudí de Mataró”, re-
lata. Vestida de blanc i de llarg, vel 
i un ram, la núvia va acompanyada 
dels dos nens, cosins, que van portar 
la núvia fi ns a l’altar. “La nena és 
la meva fi lla gran i la col·laboració 
d’aquests dos menuts a la cerimò-
nia va ser el regal de nuvis que la 
nostra família va donar a la Gaudí”, 
explica Garreta. 

foto antigafoto

de fa 5 anys

de fa 15 anys

de fa 25 anys

les portadesles www.totmataro.cat/fotoantiga
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Un 
casament 
especial
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MÉS COPS DE FALÇ
Mataró commemora l’Onze de Setembre amb una 
vigília independentista i els actes de sempre
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El Ple dóna suport al Centre
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taró obrirà el dia 11 a les 9 del matí.
 L’Ofrena fl oral de la Diada es farà, 

com és habitual, davant el monòlit 
erigit en homenatge a tots els de-
fensors de les llibertats nacionals 
de Catalunya. L’acte començarà 
amb la interpretació d’“El cant del 
poble”, lletra de Josep M. Sagarra 
i música d’Amadeu Vives, a càrrec 
del Cor Madrigalista de Mataró. I 
com a novetat d’aquest any l’entitat 

 

L’horitzó de les eleccions del 27 
de setembre marca aquest any la 
commemoració de la Diada Nacio-
nal de Catalunya. Ho fa amb raó ja 
que aquesta mateixa nit de dijous 
a divendres arrenca la campanya 
electoral i també per la successió 
de posicionaments sobre el debat 
sobiranista. Si l’Onze de Setembre 
sempre té un marcat to de reivin-
dicació dels drets i les llibertats 
nacionals, aquest 2015 se’l pot 
considerar del to més apujat. La 
convocatòria per quart any d’un gran 
acte –en aquest cas la Via Lliure a 
l’Avinguda Meridiana– de Barcelo-
na sembla haver esdevingut un nou 
clàssic per a la Diada, que a Mataró 
arrossega el mateix esquelet habi-
tual d’actes.

Els partits independentistes con-
voquen per avui dijous al vespre, pel 
centre, la tradicional Marxa de Tor-
xes per la independència. La resta 
d’actes ja corresponen a la progra-
mació que ha elaborat, en to més 
institucional, l’Ajuntament.

Cursa, ofrena i sardanes
La XXI Cursa popular Intersport Ma-

Una Diada amb els elements de sempre
i amb el 27-s a l’horitzó

POLÍTICA
NOTÍCIA REDACCIÓ

ciutatciutat

Mestres del Gai Saber farà el ball 
d’homenatge a Joan Serra. Aquest 
ball és una creació del músic Jau-
me Arnella i el coreògraf i mestre de 
dansa tradicional Joan Serra i basa-
da en la polca dels balls de gitanes. 
Està interpretada per un fl abiolaire i 
ballada per dos dansaires.

Ja dissabte hi haurà sardanes a 
la plaça de Santa Anna amb la Co-
bla Iluro. 

www.totmataro.cat
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  Junts pel Sí vol omplir el Parc Central amb Romeva i Junqueras

Dilluns que ve, dia 14, la candidatura de ‘Junts pel Sí’ realitzarà el seu 
acte central a Mataró amb la presència del cap de llista Raül Rome-
va, Oriol Junqueras i Neus Munté a més de Pere Aragonès, Montserrat 
Candini i Josep Cruanyes. L’acte se celebrarà al Parc Central i des de 
la candidatura que suma personalitats de la societat civil, CDC i ERC 
es proposen d’omplir aquest escenari com a mostra de força de la can-
didatura en la cursa cap al 27 de setembre. 

ALUART

L’inici de la campanya 
electoral conviu amb els actes 
habituals com l’ofrena fl oral a 
Rafael de Casanova

tot 1 ciutat diada.indd   1 8/9/15   12:20



CARLES ROY
Empresari - Mataró

JOSEP MARIA CODINA
Artista - Mataró

TERESA NAVARRO
Mestra i castellera - Mataró

ÀVIA REMEI 
Cuinera - Mataró

ESPARTAC PERAN
Periodista - Mataró



Un sostre de vidre del 50 per cent

Catalunya afronta el pròxim 27 de 
setembre unes eleccions que po-
drien ser decisives per al futur, més 
del que ja ho és per defi nició qualse-
vol comici. Malgrat que formalment 
s’hagin convocat com unes elec-
cions al Parlament convencionals, 
és evident que molts catalans –tant 

POLÍTICA
ANÀLISI

TEXT I GRÀFIC: RAMON RADÓ I TONI RODON

La Riera 48La Riera 48 www.lariera48.cat

luta en escons i en vots es decidirà, 
en bona part, en ciutats de la de-
marcació de Barcelona com Mataró, 
on el suport a l’independentisme 
és inferior al d’altres parts del país. 
Per exemple, a la capital del Mares-
me, la vuitena ciutat de Catalunya, 
la suma dels partits sobiranistes 
mai ha arribat a la meitat més un 
dels vots. De fet, la suma dels vots 
de CiU, ERC, CUP i les altres for-
macions sobiranistes sempre s’ha 
mogut en una forquilla entre el 40 
i el 48 per cent dels vots.

En les darreres eleccions al Par-
lament, per exemple, la suma de 
Convergència i Unió (aleshores en-

FOTOS: ARXIU

del ‘sí’ com del ‘no’- consideren que 
van més enllà.

Des de bon principi, Artur Mas i 
CDC han plantejat els comicis com 
un plebiscit que substitueixi “el 
referèndum que no ens han deixat 
fer”, una tesi que ha ‘comprat’ la 
gran majoria de l’independentisme. 
La crida a un plebiscit ha fet que 
veus que van des de la CUP fi ns a 
Unió Democràtica, passant per po-
litòlegs i periodistes, hagin reclamat 
que, per legitimar l’inici del que s’ha 
batejat com a “transició nacional”, 
no només cal una victòria en escons, 
com vol Mas, sinó també en vots.

Aquesta hipotètica majoria abso-

LES ELECCIONS DEL 27-S

Els partits sobiranistes 
afronten el plebiscit del 27-S 
amb l’objectiu de superar la 
barrera del 50 per cent dels 
vots per primera vegada

es noticia lariera48 27s.indd   2 8/9/15   12:09
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 Recupera tota l’anàlisi de les eleccions en clau local a LaRiera48.cat

cara en coalició), Esquerra, la CUP 
i Solidaritat va aconseguir 25.319 
vots. Però, si bé la de fa tres anys 
és la xifra quantitativament més 
alta en unes eleccions al Parlament; 
en percentatge (43,1%) queda per 
sota del 47,9% de l’any 2010 o el 
48,4% de l’any 1992. En realitat, 
és el quart més baix de la història, 
darrere els de 1980, 1999 i 2003.

Suport inferior a la mitjana 
catalana
El suport del sobiranisme en les 
eleccions al Parlament acostuma 
a ser més alt que no pas en altres 
comicis i, al mateix temps, inferior 

al que obtenen les mateixes forma-
cions al conjunt del país. En les deu 
eleccions al Parlament celebrades 
des de 1980, el percentatge de 
vots sobiranistes a Mataró sempre 
s’ha situat entre dos i sis punts per 
sota del suport obtingut de mitjana 
a Catalunya.

En la globalitat del país, CiU, ERC 
i la resta de partits sobiranistes han 
sumat més de la meitat dels vots 
vàlids en les eleccions dels anys 
1984, 1992 i 1995. L’any dels 
Jocs Olímpics, en què CiU i ERC 
van sumar 81 diputats al Parlament, 
la suma de les dues candidatures i 
Catalunya Lliure va superar el 54% 

dels sufragis, un percentatge que 
no s’ha tornat a assolir. Cal tenir 
en compte, però, que CiU no acu-
dia a les urnes amb un programa 
independentista, la qual cosa fa 
difícil etiquetar tots els vots com a 
sobiranistes.

Vot dual
Un segment de l’electorat que pot ser 
decisiu el 27-S són aquells votants 
duals de l’anomenat “bloc sobira-
nista”: simpatitzants de CiU que de 
vegades opten pel PSC o republicans 
que poden decantar-se per ICV o PSC 
depenent de l’elecció. No són una 
bossa de votants quantitativament 
gaire nombrosa, però poden ser de-
cisius a l’àrea metropolitana. 

I és que, com en moltes altres 
ciutats de Catalunya, a Mataró els 
ciutadans votem diferent segons el 
tipus de comicis. Aquest vot dual 
ha fet que, des de la recuperació de 
la democràcia, el PSC hagi guanyat 
pràcticament totes les eleccions mu-
nicipals i al Congrés dels Diputats 
(excepte les de l’any 2011) i CiU 
quasi tots els comicis al Parlament 
(tret dels de 1999 i 2003, les dues 
ocasions en què es va presentar Pas-
qual Maragall).

Aquesta constància quasi inal-
terable, tant en el partit guanyador 
com en la correlació de forces entre 
favorables i contraris a la inde-
pendència, fa que es necessiti un 
autèntic tomb polític perquè el dia 
27 no es produeixi una victòria de 
Junts pel Sí... però també perquè 
aquesta sigui amb més del 50% 
dels vots. 

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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Obertes les inscripcions al Mataró 
Camina per l’Alzheimer 

 Aquesta setmana arrenca el període 
d’inscripció i venda de samarretes 
de la cursa solidària per la VIII Ma-
taró Camina per l’Alzheimer que 
cada any organitza l’Associació de 
Familiars de Malalts d’Alzheimer 
del Maresme amb l’objectiu de con-
tinuar promovent la conscienciació i 
sensibilització sobre aquesta malal-
tia degenerativa. Les inscripcions 
poden fer-se per Internet via trans-
ferència bancària indicant la talla, 
o bé al Centre de Dia Terapèutic de 
l’AFAM, a la botiga Intersport o bé a 

l’estand que l’Associació instal·larà 
els dissabtes 12, 19 i 26 de set-
embre, de 10h a 20h, a la Plaça 
Santa Anna de Mataró, on a més 
de samarretes, també es vendrà el 
tradicional cava solidari.

El preu de les inscripcions és de 
8� per als adults i 4� per als me-
nors de 12 anys i es tancarà amb 
l’acabament de les samarretes.
Com a novetat, el punt d’arribada 
serà el Recinte Firal del Nou Parc 
Central, en lloc de l’habitual Plaça 
Santa Anna. 

Objectiu 5.000 participants
En l’última edició s’hi van sumar 
més de 4.000 caminants i en aques-
ta es vol superar els 5.000. 

SOCIETAT
NOTÍCIA REDACCIÓ

El 45 per cent de la Festa al Cel 
es pagarà amb patrocinis 

S’acosta la segona edició que aco-
llirà Mataró de la Festa al Cel. Serà 
el cap de setmana del 19 i 20 de 
setembre i al Ple Municipal ja s’han 
demanat explicacions. De fet era el 
Ple anterior al gran esdeveniment 
aeri i el govern ha hagut d’aclarir 
dubtes sobre la previsió de riscos i el 
fi nançament públic-privat. El regidor 
de promoció econòmica, Miquel Rey, 
va exposar que en aquesta edició el 
45 per cent de les despeses de la 
Festa al Cel serà de fi nançament 
privat en relació al 15 per cent que 

FESTA AL CEL
NOTÍCIA

La caminada serà el 4 
d’octubre i es fi xa com a 
objectiu arribar als 5.000 

El govern aclareix dubtes al 
Ple Municipal sobre la gran 
festa aèria
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La “bolera” del Mataró Parc tanca 
irreversiblement les seves portes 

La popularment coneguda com a 
“bolera” del Mataró Parc, el New 
Park Bowling, tancarà les seves 
portes el pròxim 13 de setembre. 
Ho farà, segons el local, perquè 
“no els renoven el lloguer”. Des de 
la gerència de l’espai recreatiu as-
seguren que no els han donat “cap 
possibilitat de negociar”. L’espai de 
recreació, que se situa a la part de 
restauració del centre comercial, 
lamenta la decisió de Mataró Parc 
que, a més, asseguren que els ho 
va comunicar a través de burofax.

El tancament ha provocat quei-
xes d’alguns usuaris a través de les 
xarxes socials.

En el seu lloc, pasta
El centre comercial Mataró Parc no 
ha volgut confi rmar el tancament de 
New Park Bowling, però tampoc ho 
ha desmentit. De moment, tots els 
rumors apunten a què s’instal·larà 
a partir de l’octubre el gran grup 
Muerde la Pasta. Des de la bolera 
asseguren que aquest nou grup pa-
garà més lloguer que ells i que per 
això no els han renovat el contracte. 
New Park Bowling recorda que el 
centre comercial va obrir directa-
ment amb el seu espai i lamenten 
la situació.. 

SOCIETAT
NOTÍCIA REDACCIÓ

Asseguren que el centre 
comercial no els ha donat 
opció de seguir 

El 45 per cent de la Festa al Cel 
es pagarà amb patrocinis 

ho va ser en la darrera edició. Les 
despeses, asseguren des del govern, 
seran similars a les de l’any passat, 
uns 550.000 euros. A més a més 
esperen augmentar els ingressos de 
l’any passat que es van situar en 1,4 
milions d’euros.

Des de la CUP es va preguntar al 
govern si el pla de riscos de la Festa 
al Cel està ben elaborat “tenint en 
compte els últims accidents aeris” 
que s’han registrat i on –recordava 
Cuéllar- “han mort persones”.  Rey 
va assegurar que “s’han pres di-
ferents mesures” per “minimitzar 
riscos”. A més, el govern assegu-
ra que s’ha contractat una pòlissa 
complementària de seguretat que 
cobreix possibles eventualitats. 

REDACCIÓ
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Tots els partits polítics van utilitzar 
el seu torn de paraula per expressar 
el seu posicionament polític respec-
te a l’AMI. 

ICV, per exemple, en boca del seu 
líder Esteve Martínez va destacar el 
compromís de “seguir treballant pel 
dret a decidir” mentre que Mònica 
Lora, de Plataforma per Catalunya, 
apel·lava als “objectius partidistes” 
de l’AMI i assegurava que des del 
seu partit no pensen “permetre que 
l’Ajuntament destini recursos pú-
blics pels interessos d’uns quants”. 
Per part del PP José Manuel López 
lamentava la votació per “intentar 
decidir coses que no tenim compe-
tència des de l’Ajuntament”.

Volem i el dret a decidir
Montse Morón, de Volem Mataró, va 
recordar la seva postura pel dret a 
decidir i va voler mencionar la fi de-
litat que tenen des del partit amb 
els catalans: “ens tindran al seu 
costat construint el model del país 
que sigui, independent o no, sempre 

 

Al Ple Municipal del passat dijous 
3 de setembre, CiU i ERC presen-
taven la proposta perquè la ciutat 
de Mataró s’adherís a l’Associació 
de Municipis per la Independència 
(AMI), punt que es va tractar directa-
ment amb una proposta que portava 
la CUP: fer una consulta popular 
per qüestionar aquesta adhesió. 
L’Assemblea Nacional Catalana 
(ANC) conjuntament amb Òmnium 
Cultural van voler posar de manifest 
el seu ple suport amb les forces so-
biranistes intervenint al Ple cada 
una d’elles.

La proposta d’adhesió directa 
no va ser aprovada. L’empat de 
vots a favor i en contra van portar 
a l’alcalde, David Bote, a utilitzar 
el vot de qualitat per desempatar. 
Va ser a la votació de la segona pro-
posta quan les dues abstencions de 
Volem Mataró i ICV van girar el vot i 
van votar a favor de la consulta. Així 
doncs, amb els vots a favor de CiU, 
ERC, la CUP, Volem Mataró, ICV i 
la no adscrita i els vots contraris de 
la resta de partits es va aprovar fer 
una consulta popular en un termini 
de 90 dies.

El Ple aprova fer una consulta per decidir l’adhesió a 
l’Associació de Municipis per la Independència

POLÍTICA
NOTÍCIA MARTA GÓMEZ

ciutatciutat

que es respecti l’estat del benestar”. 
Ciutadans va ser més contundent en 
les seves paraules. Xavier Caravaca, 
el líder de C’s a l’Ajuntament va as-
segurar que “l’AMI dóna suport a 
fets colpistes” i que “tan sols” és 
un “club de ciutats”. El PSC per la 
seva banda van votar en contra de 
les dues propostes perquè, segons va 
explicar la seva portaveu, Núria Mo-
reno, han de “tenir coherència amb 
els principis socialistes, catalanistes 
i federalistes” encara que sempre 
“s’han de respectar les opinions i 
la pluralitat de la ciutat”. Moreno va 
afegir que trobava molt poc indicat 
el moment de fer la proposta per la 
proximitat del 27S.

ERC, CiU i la CUP van fer unes 
declaracions molt similars. Per part 
d’ERC van apel·lar al moment que 
viu Catalunya i al paper dels mu-
nicipis en aquest procés. CiU va 
remarcar la construcció del “projec-
te de futur” i la CUP va posar sobre 
la taula “l’horitzó de la república 
catalana”. 

www.totmataro.cat
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  La consulta, pels volts de l’octubre

Després que el Ple aprovés fer una consulta per decidir si Mataró 
s’adhereix o no a l’AMI, ara caldrà establir els terminis. Si els càlculs 
no fallen, la consulta s’hauria de celebrar a principis d’octubre d’acord 
amb els 90 dies de termini marcat. 

ALUART

La proposta d’adhesió directa 
va ser rebutjada pel vot de 
qualitat de l’alcalde, David 
Bote
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Més busos i més freqüència entre 
Mataró, Granollers i Sabadell

   
El servei d’autobusos que uneix 
Mataró, Granollers i Sabadell fa, a 
partir d’aquesta setmana, un salt de 
qualitat en esdevenir una de les no-
ves línies exprés. Aquesta nova línia 
orbital e13 representa més serveis al 
dia, una freqüència que passa a un 
vehicle cada mitja hora, més places 
i un servei directe, d’uns 50 minuts 
de durada, preparat per competir 
en temps de desplaçament amb el 
cotxe. La importància de connectar 
les capitals del Maresme i els dos 
vallesos s’entén en el fet que fi ns ara 
són 107.000 els usuaris de la línia, 
una dada que s’hauria d’ampliar no-
tablement amb la nova línia exprés.

David Bote, Alcalde de Mataró, va 
fer el viatge inaugural de la línia al 
costat dels seus homòlegs de Gra-

nollers i Sabadell i va destacar que 
“connectar territoris sempre genera 
intercanvi de riquesa i coneixement” 
i va situar l’aposta per aquesta línia 
en “el creixent atractiu que té Ma-
taró com a ciutat de coneixement 
amb l’aposta pel TecnoCampus i la 
Formació Professional dual per una 
banda i els atractius de ciutat oberta 
als visitants per l’altra”.

El doble d’oferta
La línia e13 dobla l’oferta que hi ha-
via fi ns ara entre Mataró, Granollers 
i Sabadell. La nova línia vol ser, per 
tant, una alternativa real al transport 
privat amb serveis cada mitja hora. 
El trajecte entre Mataró i Sabadell 
que faran els autobusos de major 
capacitat –els serveis de les línies 
exprés estan rebent molt bona nota 
en les avaluacions dels usuaris– cal-
ca el que hauria de fer el futur tren 
orbital, el projecte del qual segueix 
pendent d’avançar.  

TRANSPORT
NOTÍCIA REDACCIÓ

ciutatciutat www.totmataro.cat/ciutat
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L’agost no ha estat benèvol amb 
l’ocupació mataronina i, segons 
dades de l’Observatori del Mercat 
de Treball, 245 persones es van 
quedar sense feina el vuitè mes de 
l’any. El registre suposa una pujada 
del 2,07 per cent, que deixa la taxa 
en un 20,20 per cent. En total es 
comptabilitzen a Mataró 12.078 
aturats que són 1.091 menys que 
en tancar-se l’agost del 2014. La va-
riació interanual és, doncs, del 8,28 
per cent a la baixa. És el pitjor mes 
d’agost dels darrers anys, ja que tant 
el 2013 com el 2014 les variacions 
van ser mínimes.

L’agost ha estat un mal mes en 
termes d’ocupació i és que l’atur 
ha repuntat a tots els nivells. La 
pujada del 2,07 per cent de l’índex 
mataroní és més forta, però, que la 
registrada a nivell català, del 0,9, 
maresmenc, de l’1,23 o espanyol, 
del 0,54. També la taxa segueix sent 
notablement més alta a Mataró, que 
supera la mitjana de l’Estat, el país 
o la comarca.

Mataró segueix sent la ciutat 
mitjana catalana amb la taxa més 
disparada i l’única per sobre del 20 
per cent i, a la vegada, el municipi 
està abaixant els índexs de forma 
més lenta. 

ECONOMIA
NOTÍCIA REDACCIÓ 

Mataró tanca el mes 
d’agost amb 245 aturats 
més    

És el pitjor registre dels 
darrers quatre anys i deixa la 
taxa en el 20,20 per cent 

Generalitat i Ajuntaments 
presenten la nova línia 
exprés e13

ALUART ALUART

  170.000 usuaris fi ns ara

La línia, que uneix les tres ciutats, ja existeix des del 2006, però ara 
augmenta la freqüència de pas: passa d’oferir 15 expedicions d’anada 
i tornada amb una freqüència d’una hora a un total de 27 expedicions 
per sentit els dies feiners, i 16 per sentit els dissabtes feiners, diu-
menges i festius. Prop de 170.000 viatgers fan ús fi ns al moment de 
la connexió entre Mataró, Granollers i Sabadell. La nova línia, operada 
per Sagalés, formarà part del sistema tarifari integrat de l’ATM de Bar-
celona, de manera que els usuaris es podran benefi ciar dels avantatges 
de les targetes multiviatge existents. 
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banda de ser el dia de Sant Tornem-
hi, ve a ser l’inici psicològic de la 
tardor, igual que el Nadal evidencia 
l’hivern i després de Setmana Santa 
les ganes que faci bo acaben duent 
a la primavera.

L’inici de curs és el reinici dels 
propòsits. Arranquen les persones, 
les cases, les famílies, els horaris, 
els carrers, les pròpies escoles, els 
seus patis. Fins Sant Joan de l’any 
que ve toca el que toca. 

els carrers i places muten quan les 
classes s’acaben. A partir de di-
lluns, la normalitat. Vacances serà 
un subjecte enyorat però pretèrit en 
la gran majoria de casos. Ja toca i 
el curs comença amb embranzida: 
fi ns el pont del dia del Pilar no hi 
haurà treva.

El curs escolar es divideix en 
trimestres que podem identifi car, ca-
dascun dels tres, amb una estació. 
Si és així podem dir que dilluns, a 

Dilluns vinent arranca el curs esco-
lar 2015-2016. Serà dia 14 i, de 
cop, la rutina s’imposarà de manera 
que l’estiu, independentment de la 
temperatura, formarà part del re-
cord. No és només els nens i nenes, 
nois i noies i les seves famílies. En 
certa manera tot l’entorn ciutadà 
nota quan tornen a sonar les si-
renes de les escoles per arrancar 
en punt a l’hora. Cada barri, en 
certa manera, batega al ritme que 
ho fan els seus escolars igual que 

Ara sí: Sant Tornem-hi!
Dilluns arranca el curs escolar i, amb ell, s’imposa la rutina

Tornem a l’escola
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segurar les hores de son necessàries 
per a cada nen; que seran diferents 
segons l’edat però han de permetre 
que el rendiment durant el dia sigui 
el correcte. A més, llegir un conte, 
un còmic o un llibre abans d’anar a 
dormir pot ajudar a fomentar l’hàbit 
de la lectura.

L’estudi
Referent a l’estudi, és fonamental 
que sigui un hàbit diari: s’aprèn 
més i millor si s’estudia una mica 
cada dia que si es deixa tot per al 
fi nal. El lloc per fer els deures i per 
estudiar ha de ser tranquil, còmode 
i ben il·luminat. La postura correcta 
també és important per evitar dolors 
d’esquena. Per estudiar, el mòbil i 

ja va a l’escola, ni per descomptat 
per al novell que anirà per primera 
vegada que per al veterà”. Fomentar 
hàbits saludables d’alimentació, son 
i estudi, escollir la motxilla adequa-
da i, si és possible, portar el nen a 
les escoles bressol amb una edat 
superior als 18 mesos, són algunes 
de les principals recomanacions.

La tornada a l’escola és el millor 
moment per a l’establiment o la 
recuperació de rutines i hàbits sa-
ludables d’alimentació, son i estudi. 
És recomanable que l’esmorzar es 
faci a casa, asseguts a la taula, i 
que sigui complet a base de lactis, 
cereals (pa) i fruita (millor sencera 
que en suc). D’altra banda, cal as-

La tornada a l’escola després d’unes 
llargues vacances pot ser difícil, 
però si aprofi tem els seus aspectes 
positius, podem aconseguir que els 
nens la visquin amb entusiasme i 
il·lusió. Per a molts nens, un nou 
curs també representa una nova 
escola, de vegades la primera, amb 
nous professors o nous amics. I els 
canvis sempre generen un cert grau 
d’ansietat, de manera que reque-
reixen un temps més o menys llarg 
d’adaptació. Segons reconeix el Dr. 
Xavier Viñallonga, cap de Pediatria 
Ambulatòria de USP Institut Uni-
versitari Dexeus, “aquests processos 
seran molt diferents segons l’edat 
del nen, i no seran iguals per al petit 
que va a la guarderia que per al qui 

Consells per tornar al “cole”
Cal tenir en compte l’adaptació al nou curs, el tipus de motxilla i fomentar els hàbits saludables 

Tornem a l’escola
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L’estudi ha de ser un hàbt 
diari: s’aprèn més i millor si 
s’estudia una mica cada dia 

que si es deixa tot per al 
final, quan hi ha presses

l’ordinador han de romandre des-
connectats. 

L’elecció de la motxilla
El mal ús de la motxilla no pro-
voca deformitats de la columna 
vertebral, però no obstant això, una 
motxilla mal fi xada o amb un pes 
excessiu pot acabar produint mal 
d’esquena. Les més adequades són 
les que porten tirants adaptables, 
amples i encoixinats, també és bo 
que incorporin cinturó i que dispo-
sin de diferents compartiments per 
a col·locar el material escolar, els 
llibres més pesats han d’anar a la 
part interior, enganxats a l’esquena. 
El seu pes no ha de superar el 10% 
del pes del nen petit o el 15% del 
nen més gran. Les motxilles amb 
rodes poden representar una al-
ternativa però tampoc s’han de 
sobrecarregar. 
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2013-2014, ja són gairebé la meitat 
dels que fi nalitzen FP.

El director general d’FP, Melcior 
Arcarons, destaca que aquestes 
xifres consoliden la tendència de re-
cuperació iniciada el 2013, mentre 
que la consellera Irene Rigau, veu 
compensat l’esforç dels darrers anys 
en millorar l’oferta d’FP.

Així, segons les dades que ha 
presentat el Consell de Cambres 
de Catalunya i el Departament 
d’Ensenyament, el 46,58% dels 
graduats troben feina durant aquests 
9 mesos primers i ho fan amb més 
facilitat, els qui tenen un nivell de 
formació més alt, és a dir, FP su-
perior, que no pas els de l’FP de 
grau mitjà. El 39,10% dels gra-
duats en grau mitjà troben feina 
9 mesos després d’acabar, mentre 
que els de graduat superior, ho fan 
el 53,29%. Els qui han fet una FP 
Dual, amb una part de pràctiques 
formatives a l’empresa, troben fei-
na en un 59,11% dels casos. És la 
primera vegada que es disposen de 
dades sobre l’FP Dual, ja que es va 
implantar fa dos anys.

Per famílies laborals, en grau 
mitjà, els estudis al voltant de 
l’edifi cació i l’obra civil lidera la 
inserció i en canvi, té una baixa con-
tinuïtat formativa, mentre que els 
estudis d’imatge i so, tenen només 
un 15% d’inserció i en canvi, conti-
nuen estudiant la majoria dels seus 
graduats. En grau superior, els estu-
dis amb més possibilitats de trobar 
feina són de l’àmbit de les indústries 

sació que és la manca d’experiència. 

El nombre de graduats que troben 
feina en els nou mesos posteriors a 
la fi nalització dels estudis continua 
pujant. Si l’estudi d’inserció laboral 
de la formació professional de l’any 
passat, que enquestava els que ha-
vien acabat el curs 2012-2013, ja 
apuntava un lleuger increment de 
l’ocupació, aquest 2015, amb en-
questats que han acabat el curs el 

El 46,58 % de graduats en FP tro-
ben feina 9 mesos després d’acabar 
els estudis, cinc punts per sobre 
que en el darrer estudi sobre inser-
ció laboral del Consell General de 
Cambres de Catalunya i el Depar-
tament d’Ensenyament. La inserció 
és més alta com més alt és el nivell 
formatiu, i arriba el 59,11% en l’FP 
dual. La manca d’ofertes ja no és el 
principal motiu per no trobar feina, 
sinó que els graduats tenen la sen-

La meitat dels graduats 
en FP troben feina en 
nou mesos

Tornem a l’escola
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alimentàries, seguits de les àrees 
de fusta, tèxtil i seguretat i medi 
ambient. En canvi, els graduats en 
activitats físiques i esportives són 
els que més opten per seguir es-
tudiant, seguit dels d’edifi cació i 
obra civil i serveis socioculturals a 
la comunitat.

Els graduats que en el moment de 
l’enquesta no tenen feina, creuen 
que la manca d’experiència és la 
principal difi cultat amb què es tro-
ben, per sobre de la manca d’ofertes 
laborals adequades a la formació, un 
motiu que és lleugerament superior 
al de la darrera enquesta i que, per 
a Arcarons, demostra que les po-
lítiques educatives per potenciar 
l’experiència en empreses van ben 
encaminades. Amb aquestes dades 
sobre la taula, Arcarons destaca que 
es consolida la tendència anunciada 
el 2014 i que, per tant, la recupera-
ció econòmica es comença a notar 
en aquest col·lectiu de la població, 
reduint també, els índexs d’atur. 

Tot i que les relacions personals 
encara són la principal diva que ha 
proporcionat feina als graduats, tant 
en grau mitjà com superior, ha per-
dut pes respecte de l’any passat, a 
favor de la via d’haver fet pràctiques 
en una empresa o el currículum del 
candidat. Així, un 23,43 dels ocu-
pats de grau mitjà i un 21,07% dels 
de grau superior (quan l’any passat 
eren un 21,60% i un 18,89% res-
pectivament) han aconseguit feina 
a través de l’empresa on han fet les 
pràctiques. 

La Formació Professional és una 
de les apostes estratègiques de la 
ciutat de Mataró, que vol acollir un 
dels Centres de FP Dual integrat que 
el nou marc català ha de permetre 
en menys de dos anys. 
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 La proliferació d’aplicatius com 
aquest suposen un canvi important 
en el plantejament d’aprenentatge. 
Els primers anys de l’eclosió tec-
nològica, els experts recomanaven 
separar de forma discrecional les 
eines tradicionals de les noves, però 
avui en dia és impossible plantejar 
un aprenentatge a tots els nivells 
sense l’ajuda o assistència d’eines. 
D’aquesta manera, hi ha mètodes 
o processos que incorporen ja el 
telèfon mòbil intel·ligent com a 
eina didàctica igual que fa lustres 
l’ordinador va entrar a la classe.

i des de qualsevol lloc on es trobi.

La interfície d’aquesta eina és fà-
cil d’entendre i tots els enllaços de 
l’aplicació estan situats a la pàgina 
d’inici, de forma que tots els usua-
ris poden accedir fàcilment a les 
pàgines i enllaços més importants.

Així, aquesta aplicació ajuda a mi-
llorar el rendiment escolar i a fer més 
efectiu el procés d’ensenyament-
aprenentatge.

www.symbalooedu.es

Ha arribat a Espanya una aplicació 
gratuïta que ha tingut molt d’èxit 
en altres països com Holanda i els 
Estats Units. Es tracta de Symba-
looEDU, una eina 2.0 que permet 
que els professors i escoles puguin 
organitzar-se i compartir els seus 
coneixements i recursos online amb 
els seus estudiants, gràcies a la seva 
funcionalitat i versatilitat. 

Els continguts es guarden al núvol 
perquè qualsevol estudiant pugui 
accedir-hi fent servir qualsevol dis-
positiu amb connexió a Internet, 
com un tauleta o telèfon intel·ligent, 

Millorar el rendiment escolar
Hi ha aplicacions que disposen d’eines útils per a l’aprenentatge

Tornem a l’escola
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Les noves escoles s’afegeixen a 
l’ampli ventall d’activitats que Fit-
ness Factory ofereix en un format 
pensat sobretot per edats infan-
tils, per les quals es recomana no 
caure en la rutina i tocar diferents 

mostres del seu caràcter inconfor-
mista i amplia cartera de serveis 
i classes dirigides amb l’inci i de 
dues activitats noves per als seus 
usuaris: una escola de dansa i una 
escola d’arts marcials 

“Al setembre torno al gimnàs”. És 
una de les frases més pronunciades 
els darrers dies. Doncs perquè fer sa-
lut sempre va bé i perquè el retorn a 
la rutina no tingui res d’avorrida, el 
gimnàs Fitness Factory torna a donar 

Novetats a Fitness Factory
Noves classes de diferents tipus de dansa o d’arts marcials per posar-se en forma 

Tornem a l’escola
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LES NOVETATS;
1. Escola de dansa: 

jazz, dance, hip hop, clàssica...

2. Escola d’arts marcials:
Boxa, kick-boxing, Taekwondo, 

(Les quotes són variades i les 
noves classes es poden provar)

disciplines que els facin gaudir de 
l’activitat física.

L’escola de dansa de Fitness Fac-
tory tocarà fi ns a set tipus de dansa, 
per a tots els gustos. Hi haurà pro-
grames de jazz modern, música 
comercial dance, dansa contem-
porània, dansa clàssica, hip hop i 
també acrobàcies infantils.

Com a complementari hi haurà 
activitats per adults com ara classes 
de ball de salsa o altres disciplines.

L’escola d’arts marcials, per l’altra 
banda, respon a l’alta demanda que 
hi ha d’aquestes disciplines com la 
Boxa, el Kick-Boxing, la defensa 
personal o més grups de Taekwondo.

 Les quotes de Fitness Factory tam-
bé són variades, tant per si es vol 
optar per la completa per accedir 
a totes les disciplines, com per 
accedir només a una o modelada 
per horari.

-Aquesta setmana i la que ve es pot 
anar a provar la nova oferta.
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MILLORA EL RENDIMENT ACADÈMIC 

I EL DESENVOLUPAMENT PERSONAL

Mind Body Emotion

C/Onofre Arnau, 13-15  Tel. 686 91 51 62  maresme@nenoos.es 

De 3 a 13 anys
Matricula oberta

Tallers gratuïts

Aquest nou curs, torna el mètode educatiu 
NENOOS. Els més petits podran beneficiar-se 

d'una metodologia innovadora per desenvolupar la 
intel·ligència de forma divertida i eficaç a través 
d'un enfocament global MIND+BODY+EMOTION 

(ment+cos+emocions)

· MENT: Treball a través de l’ÀBAC 
SOROBAN i jocs didàctics d’alt valor 
pedagògic per a desenvolupar capa-
citats cognitives i millorar el procés 
d’aprenentatge.

· COS: Treball corporal com a 
posada a punt que ens ajuda a 
relaxar-nos, trobar el ritme natural 
d’aprenentatge i començar les clas-
ses motivats.

· EMOCIONS: Tècniques orien-
tades a la gestió de les emocions i 
millora d’habilitats socials.

Els benefi cis del mètode Nenoos 
són múltiples:

- Millora l’atenció i la memòria
- Millora la concentració i l’escolta
- Millora la capacitat de resolució 

de problemes
- Millora la capacitat matemàtica
- Incrementa l’autoestima i la 

motivació
- Desenvolupa la intel·ligència 

emocional i les habilitats socials
Tot amb una fi losofi a basada en 

ensenyar amb alegria i esponta-
neïtat. Aprendre jugant! 

intel·lectual, físic, emocional i crea-
tiu dels seus alumnes.

Nenoos és pioner a Espanya 
en la visió del desenvolupament 
de la intel·ligència en tres di-
mensions: Mind+Body+Emotions 
(ment+cos+emocions). Utilitzen 
instruments eficaços i activitats 
innovadores pel desenvolupament 
d’aquestes tres dimensions:

Nenoos és un mètode educa-
tiu integral per desenvolupar la 
intel·ligència de forma divertida i 
efi caç, adreçat a nens i nenes de 3 
a 13 anys. El seu objectiu principal 
és millorar el rendiment acadèmic i 
el desenvolupament personal.

Per això treballen de forma simul-
tània els dos hemisferis cerebrals, 
desenvolupant tot el potencial 

El mètode Nenoos, a Mataró
Al setembre fan portes obertes i tallers demostratius.

Tornem a l’escola
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Activitats de 
la 8a Fira 
Mercat 
Modernista de 
Canet de Mar

 Exposicions

•Els escultors de Domènech 
i Montaner: Arnau, Gargallo, 
Masana
 •Les puntes al coixí, una 
artesania modernista
•Partitures amb obres de 
J. Calusell. Arxiu Parroquial. 
Fons de la capella de música

 Rutes i visites

•Ruta modernista
•Ruta dels indians
•Passejada fotogràfica pels 
petits detalls i els colors de 
Canet 
•Visita a la Casa museu
•Visita als panteons del 
cementiri
•Visita a la Nau Floris. La 
Fàbrica

  Altres activitats

•Exposició i desfilada de 
Cotxes Antics (anteriors a 
1940)
•Exposició de motos clàssiques
•Mercat d’artesans i artesania 
alimentària
•Tallers i demostracions d’oficis
•Espectacles itinerants i 
d’animació al carrer: teatre, 
música i dansa
•Plats i menús modernistes
•Gimcana i joc familiar El Griu 
de Canet
•Balls i concerts d’època
•Fira-tast de Cerveses 
artesanes
•Desfilades populars
•Espai Ciutats Modernistes
•Espais ambientats i tavernes 
d’època
•Cercavila de gegants
•Conferències i exposicions
•Campanya de donació de 
sang
•Comerç al carrer
•...I moltes coses més

Més informació i venda de tiquets: 
Telèfon: 937943940

www.turismecanet.cat
www.canetdemar.cat

turisme@canetdemar.cat
www.faceboock.com/ FiraMercatModernista
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Dia: 
Dijous 10 setembre

Horari: 
19h

Lloc: 
Saló de sessions de 
l’Ajuntament 
(La Riera, 48. 
Mataró)

HOMENATGE A BADIA I MARGARIT, 
ACTE INSTITUCIONAL DE LA DIADA

Cada any, quan s’escau la comme-
moració de l’Onze de Setembre, 
l’Ajuntament vesteix les millors 
gales per acollir l’Acte Instituci-
onal de la Diada Nacional a Ma-
taró. L’acte, que promou Òmnium 
Cultural, consisteix en una confe-
rència sobre algun aspecte polític, 
social o cultural català i aquest 
any enllaça dues personalitats 
per programar a Mataró un acte 
de molta volada. Tant pel què: un 
homenatge a Antoni Maria Badia 
i Margarit com pel qui, i és que 
la conferència la pronunciarà el 
lingüista Joan Veny, Premi d’Ho-
nor de les Lletres Catalanes 2015. 
Serà, doncs, un acte de reconei-
xement de la tasca de fi lòlegs i 
lingüistes, una reivindicació del 
corpus acadèmic de la llengua ca-
talana i de la difusió de la llengua 
a tots els territoris que es parla.

Antoni Maria Badia i Margarit, 
traspassat l’any passat, va desen-
volupar una tasca fonamental 
en la investigació de la 
llengua catalana, especi-
alment en el camp de la 
lingüística històrica. 

ACTES

guia culturalguia cultural

MÚSICA

Festival aniversari solidari 
Radio TeleTaxi
Coincidint amb el 33è aniversari de 
Radio TeleTaxi, actuacions musicals de 
Tamara, Antonio José, Gemeliers, La 
Pegatina, Estopa, Camela, Merche, en-
tre molts altres. Gran Recapte solidari 
del Banc d’Aliments. 
Diumenge 13 setembre l Parc aquàtic 
Illa Fantasia l Anticipada: 12€. Taqui-
lla: 15€. (aportació d’aliments). 

Quartet Ítaca
30è aniversari de la Residència Torre 
Llauder. Organitza: Càritas.
Diumenge 20 setembre l 18h l Esglé-
sia de Sant Josep (Mataró)

TEATRE I DANSA

‘Els veïns de dalt’
Inici de la temporada estable de tea-
tre, amb la comèdia de Cesc Gay que 
gira al voltant de la parella. 
Dissabte 19 setembre l 18 i 21h l 
Teatre Monumental (La Riera, 169. Ma-
taró) l Platea: 24€. Amfi teatre: 19€.

INFANTIL

Els dijous a la Biblio
Hora del conte ‘Especial Diada de 
Catalunya’.
Dijous 10 setembre l 17:30h l Bibli-
oteca Popular Fundació Iluro (C. d’en 
Palau, 18 Mataró)

Festa de Cloenda d’Un Estiu 
Genial
Activitats, tallers i molt més... per 
acomiadar-nos d’un Estiu Genial!
Diumenge 13 setembre l 18h l Plaça 
de l’Església (Arenys de Mar)

Empedrat de contes
‘Contes dels Pirineus’, a càrrec de Ro-
ger Cònsul. Una sessió de narracions 
que parlen dels Pirineus.
Dimarts 15 setembre l 18h l Biblioteca 
Pública Pompeu Fabra (Pl. Occitània, 
s/n. Mataró).

L’hora del conte especial
‘Sota les onades’, a càrrec de Mon 
Mas.
Dimecres 16 setembre l 18h l Bibliote-
ca Pública Antoni Comas (C. Prat de la 
Riba, 110. Mataró).

www.totmataro.cat/agenda   

Va ser catedràtic de gramàtica his-
tòrica de la llengua espanyola i de 
gramàtica històrica catalana a la 
Universitat de Barcelona (UB) fi ns a 
la seva jubilació, l’any 1986. També 
va ser rector de la UB del 1978 al 
1986. Com a rector va contribuir a 
la catalanització, la democratització 
i el foment del contacte de la Uni-
versitat amb la societat catalana. 
També va presidir la secció fi lològica 
de l’Institut d’Estudis Catalans del 
1989 al 1995.

i Margarit com pel qui, i és que 
la conferència la pronunciarà el 
lingüista Joan Veny, Premi d’Ho-
nor de les Lletres Catalanes 2015. 
Serà, doncs, un acte de reconei-
xement de la tasca de fi lòlegs i 
lingüistes, una reivindicació del 
corpus acadèmic de la llengua ca-
talana i de la difusió de la llengua 
a tots els territoris que es parla.

Antoni Maria Badia i Margarit, 
traspassat l’any passat, va desen-
volupar una tasca fonamental 
en la investigació de la 
llengua catalana, especi-
alment en el camp de la 
lingüística històrica. 

Espai patrocinat per
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Buc de contes
Conte “Qui què qui” d’Olivier Tallec.  
Dijous 17 setembre l 17:30h l Buc de 
Llibres (Muralla del Tigre 31. Mataró).

Dijous a la biblio
Narració del conte “Tuk és Tuk”, de 
Claudia Legnazzi.
Dijous 17 setembre l 17:30h l Bibli-
oteca Popular Fundació Iluro (C. d’en 
Palau, 18 Mataró)

XERRADES I LLIBRES  

‘El meu fi ll/a té problemes 
psicològics o difi cultats 
d’aprenentatge’
Pautes d’actuació pels pares. Xerrada a 
càrrec de l’equip d’atenció psicològica 
de la Fundació Hospital.
Dimarts 15 setembre l 19h l Fundació 
Hospital (c/ Sant Pelegrí, 3. Mataró).

Club de lectura: ‘Periodisme 
i literatura’
Tercer dimarts de cada mes, club de 
lectura dedicat a la vinculació del 
periodisme amb la literatura conduït 
per Joan Safont.  
Dimarts 15 setembre l 19h l Dòria 
Llibres (C. Argentona, 24. Mataró) l 
Preu: 30€ semestre.

‘El tribunal Constitucional 
contra Catalunya’
Presentació del llibre de Damià del 
Clot, advocat i escriptor. 
Dimarts 15 setembre l 20:30h l Can 
Bisa, Sala Roser Carrau (C. de la Pau, 
17. Vilassar de Mar)

‘Una certa onada’
Presentació llibre d’Emília Illamola. 
Dimecres 16 setembre l 19:30h l 
Biblioteca Municipal d’Argentona (C. 
Gran 3-5. Argentona)

CURSOS

Tallers a Les Esmandies
Dibuix i pintura, Dibuix i Manualitats 
infants, Contrucció titelles, Fotografi a 
digital, Dibuix-Còmic, Informàtica, 
Xarxes socials, Anglès i francès per a 
viatjar, Àrab clàssic, dansa àrab, llen-
guatge musical, Restauració Mobles, 
Bricolatge, Pilates, Aikido, Hatha Ioga, 
Kundalini Ioga, Tai-Txi-Txuan, Seitai 
relaxació, Patchwork, Labors i puntes. 
Inscripcions: de 9 a 12h i 18 a 21h. 
Les Esmandies Casal de Barri (Ronda 
O’Donnell, 94). Tel.93.757.88.57. 

Cursos a Tres Roques
Idiomes, informàtica, fotografi a, cuina, 
ofi cis, monitors, ampliació cultural...
Inscripcions: del 2 al 20 de setembre. 
Tres Roques (Pl. Canigó, 7. Mataró) l 
Telèfon 93.758.24.75.

Espai patrocinat per

ESPECTACLE INFANTIL

Activitat adreçada al públic familiar. A 
partir d’un joc d’experimentació i pistes 
descobrirem alguns dels aspectes més 
singulars de la història de Mataró. Al 
fi nal de l’activitat els infants realitzaran 
el seu propi pany que identifi carà la 
seva família.

‘1714, obrim panys!’

Diumenge 13 de setembre l 18h l 
Can Serra. Museu de Mataró 

Primera sessió del cicle “La ciència, 
realitat o fantasia? La quàntica i la 
relativitat ens mostren un món molt di-
ferent”, a càrrec de Josep Lladó (químic 
i pedagog). Tardes Culturals al Col·legi 
d’Aparelladors.

CONFERÈNCIA

‘La màgia dels descobriments’

Dimarts 3 febrer l 18h l Col·legi 
d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics 
(Can Xammar, 2. Mataró) l Preu: 5€.

Projecció fi lm ‘Hem fet el cim’, que re-
trata aquella fi ta històrica de l’alpinisme 
català i, després, es podrà conèixer 
l’experiència de dos dels seus protago-
nistes Òscar Cadiach i Carles Vallès. 

DOCUMENTAL I XERRADA

‘30 anys de la 1a ascenció 
catalana a l’Everest’

Dijous 17 de setembre l 19:30h
l Sala d’Actes Fundació Iluro (C. de 
Santa Teresa, 61 Mataró)
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Tallers veïnals Centre Cívic 
Pla d’en Boet 
1r trimestre 2015-16. Ioga (dl., dc. 
i dv.), Tai-Txi (dl. i dc.), Reiki (dc.), 
Anglès mig (dt.), Gimnàstica (dt., dc. i 
dv.), Country inicial (dt.), Country mig 
(dt. i dj.), Informàtica iniciació (dv.), 
Informàtica mig (dc.), Sevillanes (dj.). 
Inici: 14 de setembre. 
Inscripcions: de l’1 al 25 de setembre. 
Centre Cívic Pla d’en Boet (C. Juan 
Sebastián Elcano, 6. Mataró). Tel. 
93.757.76.52.

FESTES I FIRES

Actes Diada Nacional de 
Catalunya a Argentona
21h a Can Doro, Botifarrada Popular. 
22:30h a la Plaça de l’Església, 
correfoc-espectacle. 23:30h a Can 
Doro, concert del grup ‘Hora de Joglar’. 
A continuació, P.D. Fot-LiFoc!
Dijous 10 setembre l Argentona

Actes Diada Nacional de 
Catalunya a Arenys de Mar
Dijous 10 setembre: 21:30h des de la 
pl. de l’Església, Correfoc per la llen-
gua a càrrec de la Colla del Basilisc. 
Divendres 11 setembre: 11h al Balcó 
del Xifré: Ofrena fl oral. 

Diada Nacional de Catalunya 
a Vilassar de Mar
Dijous 10 setembre: De 18 a 1h, Fira 
de la Diada Nacional de Catalunya, 
amb productes comercials, lúdics i 
gastronòmics. 21h Plaça de l’Ajunta-
ment, actuació musical dels Sons de 
l’AVA.L. 21:30h, Ballada de sardanes 
amb la Cobla Sabadell. 22:40h Arri-
bada de la Marxa de Torxes i lectura 
del manifest. 23h, Recital de la Coral 
Englantina. 23:25h Ofrena fl oral d’en-

titats a la senyera, amb la col·laboració 
dels Ssstrèpits de l’AVAL. Divendres 
11 setembre: 0h Plaça de l’Ajunta-
ment, Ofrena fl oral de l’Ajuntament de 
Vilassar de Mar i acte institucional en 
commemoració de la Diada Nacional 
de Catalunya, amb el parlament de 
l’alcalde de Vilassar de Mar. 0:30h, 
Cant dels Segadors. Dissabte 12 se-
tembre: 21h Torre d’en Nadal, Recital 
poètic basat en l’obra de Joan Margarit 
a càrrec de La Tropa Teatre. 

Actes Diada Nacional de 
Catalunya a Mataró
Divendres 11 setembre: 9h des del 
TecnoCampus, XXI Cursa popular In-
tersport Mataró. 10:30h, ofrena fl oral 
a Rafael Casanova. Ball d’Homenatge 
d’en Joan Serra a càrrec dels Mestres 
del Gai Saber i l’actuació del Cor 
Madrigalista de Mataró. Dissabte 12 
setembre: 19h a la Pl. Santa Anna, 
Ballada de sardanes, a càrrec de la 
Cobla Iluro.

131è Aniversari de l’Ateneu 
Arenyenc
Dissabte 12 setembre: 18h, Sarda-
nes, Música Jove amb l’Escola de 
Música d’Arenys. Jazz amb la veu de 
Winna Martin i Ball amb el Duet Aria. 
Diumenge 13 setembre: 11:30h, 
Presentació del llibre ‘Ateneus, cultura 
i llibertat’ de Ramon Arnabat. Acte 
social i d’homenatge. Concert a càrrec 
del Cor l’Aixa. Aperitiu pels socis i 
assistents a l’acte.
Ateneu Arenyenc (Anselm Clavé, 22. 
Arenys de Mar).

Fira de Brocanters
Organitza: Associació Col·leccionisme 
Nou i Vell (Crisàlide).
Diumenge 13 setembre l De 10 a 15h 
l Davant del CC Calisay (Riera del Pare 
Fita, 31. Arenys de Mar)

RUTES I VISITES

Mataró, capital del gènere 
de punt
Visita guiada a la nova mostra perma-
nent sobre la indústria tèxtil. 
Dissabte 12 setembre l 18:30h l Can 
Marfà (Passatge de Can Marfà, 1, 
Mataró)

El Port d’Arenys
Ruta guiada per conèixer un dels 
actius importants d’Arenys de Mar. 
Diumenge 13 setembre l 11h l Port 
d’Arenys de Mar (Rotonda davant 
Restaurant Pòsit) l Gratuït

Mataró, un passeig per la 
història
Recorregut per conèixer una part del 
seu patrimoni arqueològic i històric.
Diumenge 13 setembre l 11h l Punt 
de trobada: Ajuntament de Mataró (La 
Riera, 48) l Gratuïta

EXCURSIONS

Agrupació Cientifi co-
Excursionista de Mataró
Dissabte 19 de setembre: sortida alta 
muntanta Pic de l’Infern. Sortida a les 
7h des del Clos Arqueològic.
Informació i inscripcions: A la secreta-
ria de l’Agrupe (Passatge Pou d’Avall, 
1). De dill-div de 19-21h. www.agrupe.
cat o 93.755.08.37.
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 Per enviar informació 

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

ELS REIS A MATARÓ

Tradicional cavalcada pels carrers de la 
ciutat. En acabar, els Reis Mags d’Orient 
saludaran des del balcó de l’Ajuntament i 
a continuació baixaran fi ns la plaça Santa 
Anna per a llegir un conte als nens i nenes. 

Cavalcada de Ses Majestats 
els Reis d’Orient 

FESTA POPULAR

La Fira Modernista és una interessant 
experiència turística i cultural que permet 
als visitants i als canetencs, viatjar en 
el temps per reviure, durant un cap de 
setmana, el Canet de fa cent anys. El 
llegat modernista és un dels principals 
atractius de la vila. 

8a Fira Mercat Modernista

Passejada per les Cinc Sènies de 
Mataró, últim espai agrari de Mataró 
i territori sobre el que pesen diverses 
amenaces. Recorregut: 3 Km. Guiada 
per: Escola de Natura del Corredor. 

VISITES GUIADES

‘Cinc Sènies: Connexions 
Vitals’

Diumenge 13 setembre l 10h l 
Entrada del camí de les Cinc Sènies 
(Riera de Sant Simó) l Preu: 3€.

Dies 18, 19 i 20 de setembre l Canet 
de Mar
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exposicionsexposicions

Vergara: Esponteneïtats
De Francisco Fernández, ‘Vergara’.
Sala de l’Associació Sant Lluc l Casal 
Nova Aliança (C. Bonaire, 25. Mataró) 
l Inauguració: dijous 10 setembre a les 
19:30h l Fins al 27 de setembre.

‘Tenas i el mar’
Exposició retrospectiva de l’obra de 
l’artista de Canet de Mar Josep Tenas.
Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes 
Tècnics (Pl. d’en Xammar, 2. Mataró) l 
Fins al 26 de setembre. 

Intimitats. La roba interior 
dels segles XIX al XXI 
Peces femenines i masculines.
Can Marfà (Passatge de Can Marfà, 1, 
Mataró) l Fins al 10 d’octubre.  

‘Dones’
Exposició fotogràfi ca, del grup ‘Una 
mirada particular de Viladona’.
Biblioteca Municipal Ernest Lluch i 
Martín (Sta.Eulàlia, 66-80. Vilassar de 
Mar). l Fins al 27 setembre.

‘Sensualitat femenina’
Biblioteca Antoni Comas (c/ Prat de 
la Riba, 110. Mataró). Fins al 30 de 
setembre.

‘Art Inconformista Rus’ 
Col·lecció Guéron. 
Nau Gaudí (C. Cooperativa, 47. Mata-
ró) l Fins al 10 gener 2016.

‘Seny i rauxa a Les Santes’
2a mostra col·lectiva.
La Destil·leria Espai Cultural (Camí Ral, 
282. Mataró) l Fins al 17 de setembre.

Creart Maresme
Exposició col·lectiva.
Les Esmandies Casal (Ronda 
O’Donnell, 94. Mataró) l Fins al 30 
setembre.

Bibliotec
Cent anys d’estudis i professió bibliote-
cària 1915-2015.
Ateneu Fundació Iluro. La Riera, 92. 
Mataró. l Fins a l’1 de novembre.

‘Poco pelo pero bien peinao’
De Rubén Bravo Prados. 
Biblioteca Pompeu Fabra (Pl. Occi-
tània, s/n. Mataró). l Fins al 19 de 
setembre.

Ca l’Arenas. Centre d’art 
del Museu de Mataró 
(C. Argentona, 64. Mataró). 
· Art a Mataró 1959-1983. Anys de 
resistència i ruptura. 
· ‘Pur eclèctic: 1977-1983. Consolida-
ció i nous artistes’. l Sala 1.
· ‘L’esclat de les galeries dels anys 70 a 
Mataró: testimoniatge o moda’. l Sala 2.
· ‘Art fora mercat (Mataró anys 80)’,  a 
cura de Pilar Bonet. l La Galeria.
· ‘Els artistes de Mataró amb Jaume 
Arenas’. l Menjador.
· El Film Ideal Club (1957-1984).
Fins al 27 de setembre.

‘La teva Diada’
Exposició de fotografi es. 
Casa Gòtica (Plaça de l’Església, 4. 
Argentona) l Fins al 4 d’octubre.

Les puntes de coixí, una 
artesania modernista 
Sala Cultural Ramon de Capmany 
(Plaça dels Americanos, s/n. Canet de 
Mar) l Del 3 al 20 de setembre.

Mataró, capital del 
gènere de punt
Mostra sobre el tèxtil a la ciutat.
Can Marfà (Passatge de Can Marfà, 1, 
Mataró) l Exposició permanent. 

www.totmataro.cat/exposicions
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Ateneu Fundació Iluro (La Riera, 92. 
Mataró). l Inauguració: dijous 17 de 
setembre a les 19h. Fins a l’1 de 
novembre.

EXPOSICIÓ

Col·lectiva Sant Lluc 2015

Tradicional mostra col·lectiva de tardor 
que obre la temporada artística de 
Mataró. L’artista convidat enguany és 
l’escultor Yago Vilamanyà. Organitza: 
Associació Sant Lluc per l’Art.

 totmataro.cat/exposicions

ACTE CENTRAL A MATARÓ
Dilluns 14 de setembre. 19h. Parc Central (antic)

Raül Romeva, Oriol Junqueras, Neus Munté
Pere Aragonès, Montserrat Candini, Josep Cruanyes
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UGT sindicato jubilados y 
pensionistas del Maresme. 
pl. de les tereses, 17. Mataró. Telf: 
93.755.14.17.
Setembre: • Dia 20, a Montserrat. Dia 
24, de compres a Andorra. 

Associació de gent gran la 
Gatassa. Av. de La Gatassa, 25. 
Mataró. Telf: 93.757.87.30.
• Actuació de Play Back, a càrrec dels 
Cors Alegres del Casal Jaume Terrades: 
Dimarts 29 de setembre a les 17h. • 
Excursions: Dijous 17 de setembre a 
les 8h, excursió a Vilanova i la Geltrú, 
visitant la casa museu Can Papiol, 
esmorzar i dinar en el Gran Bufet lliure 
de Cunit, preu 38,50€. Dilluns 5 
d’octubre a les 8h, sortida al Sud de 
França, direcció Empuria Brava-Roses, 
amb excursions diàries, preu 295€. 
• Ball cada dimecres a les 16,30h, 
amb música seleccionada de CD, a 
la Sala del Bar. • Activitats: Pintura 
a l’oli. Puntes coixí. Coral. Petanca. 
Informàtica. Grup Play Back. Grup de 
Teatre Gatassa.

Casal gent gran de l’Havana. 
Camí Ral, 163. Mataró. Telèfon: 
93.169.67.47. 
• Activitats Matins: Gimnàstica de 
Manteniment. Gimnàstica Passiva. In-

ternet. Informàtica. Patchwork. Tai-Txi. 
• Activitats Tardes: Centres de Flors. 
Curs de Ball de Saló. Labors. Petanca. 
Country. Ping-Pong. Pintura i Dibuix. 
Pintura sobre Roba.

UDP. Casal de gent gran 
Les Santes-Escorxador. 
c/ Floridablanca, 118. Mataró. Telf: 
93.790.36.72. 
• Excursions: del 21 al 26 de setem-
bre, Paris. • Sopar-Ball, penúltim 
dissabte de cada mes, a les 20,30h. 
• Activitats:Tai-Txi (Dilluns i dimecres 
matí). Mandales (Dimarts). Patchwork 
(dilluns i dimecres), Labors i manuali-
tats (Dimecres). Mitja, ganxet i puntes 
de coixí (dilluns tarda). Exercicis de 
relaxació (Dimarts i divendres). Petanca 
(Dill, dmt, dimc i div). Bingo (Dijous 
tarda). Ping-pong (Dimarts i divendres 
matí). Informàtica (dilluns, dimarts i 
divendres). Play Back (dijous matí).

Casal de gent gran de 
Cirera. Rda. Frederic Mistral, 3-5. 
Mataró. Tel.: 93.799.79.67.
• Ball: cada diumenge de 18 a 21h 
(horari estiu). • Activitats: Català escrit 
i parlat (divendres). Gimnàstica (dilluns 
i dimecres). Informàtica (de dilluns a 
dijous, matí i tarda). Patchwork (diven-
dres). Ioga (dilluns i dimecres). Ball 

gent grangent gran
www.totmataro.cat/gentgran
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en línia (dilluns). Petanca (de dilluns 
a divendres). Ple i ratlla (dimarts 17-
19h). Pilates (dilluns i dimecres). Jocs 
de taula: billar, cartes, domino.

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

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

Casal de gent gran Jaume 
Terradas. c/ Argentona, 59. int. 
93.757.99.52. Mataró.
• Ball, diumenges de 17 a 20h al 
local Iris. • “Juguem tots”, cada di-
mecres a les 16h. • Melé de petanca, 
cada diumenge del mes, de 10 a 13h.

Associació de gent gran de  totmataro.cat/gentgran
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CLÍNICA DENTAL MARMOL
Implantología, Ortodóncia y Estética dental

Dr. Pablo Mármol:
Col. nº 3244

490€

IMPLANTE
DENTAL

Dr. Pablo Mármol:
Col. nº 3244

Mataró: Camí Ral, 377 Entlo. 2ª (Pl. Sta. Anna) · T 93 755 30 95

Premià de Mar: C/ L’Eixample 80, (Pl. Sardana) · T 93 751 77 42 

• Atendemos mutuas.
• Consulta y presupuesto sin cargo.
• Financiación a su medida.
• Sanitas i Carnet Jove 10% dto.

REGALAMOS CEPILLO ELÉCTRICO
por cada tratamiento de 

implante u ortodoncia

MÁS DE 10.000
IMPLANTES COLOCADOS

Dr. Xavier Pont Mula: Col. nº 5939
Dr. Martin Russo Silva: Col. nº 4587
Dr. Sergio Montes: Col. nº 6463
Dra. Isabel Rodríguez: Col. nº 7045

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Aquest 2015, l’AFAM celebra 20 anys 
de presència a la comarca, dues dè-
cades donant suport a més de 400 
famílies en el camí de l’Alzheimer i 
altres demències neurodegeneratives. 
Per celebrar-ho, el 22 d’octubre, de 
9h a 14h, l’AFAM organitza una jor-
nada de refl exió i debat sobre aquest 
tipus de malalties a l’Hospital de Ma-
taró. Amb el lema “20 anys avançant 
junts”, la jornada s’adreça a fami-
liars, cuidadors, persones afectades 
i professionals de l’àmbit de la salut 
i la dependència.

“La nostra voluntat és la de poder 
generar un espai de debat i intercan-
vi d’experiències que sigui d’utilitat 
per continuar avançant en la millora 
de la qualitat de vida de les perso-
nes afectades i de les seves famílies 
cuidadores”, assegura Mª Àngels 
Fradera, presidenta de l’AFAM.  Entre 
altres temes, s’abordarà l’estat actual 
de la malaltia, i es debatrà sobre la 
importància de la detecció precoç 
així com de l’impacte del saber en 
els malalts (quina informació donar 
i com facilitar-la).

L’AFAM celebra 20 anys al 
Maresme amb una jornada a 
l’Hospital de Mataró

SALUT

9 de cada 10 habitatges 
que es van vendre eren 
de segona mà 

Al juliol, es van registrar 5.267 
compravendes d’habitatge a Cata-
lunya, que suposen un augment del 
+ 17,2% respecte al mateix mes de 
2014, segons les dades de l’Institut 
Nacional d’Estadística (INE). En 
taxa mensual van créixer un  22 % 
a Catalunya

El total de compravendes registra-
des al juliol a Catalunya representen 
el 16,1 % de totes les realitzades 
a Espanya. 

El 86,6 % de les compravendes 
registrades a Catalunya el juliol de 
2015 són d’habitatges de segona 
mà i el 13,3 %, són noves. 

ciutat

Les compravendes 
immobiliàries creixen un 
17 per cent a Catalunya

ECONOMIA
NOTÍCIA REDACCIÓ

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 / 93.741.62.62
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
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  jpatuel@copc.cat

apunts psicològics

JAUME PATUEL I PUIG

PEDAPSICOGOG - PSICOTERAPEUTA

Una nova cultura o un paradigma o model de societat

És un fet que tothom, no única-
ment constata, sinó que viu i hi és 
immers, en un canvi profund en els 
criteris de valors i altres aspectes. 
La tecnologia ho envaeix tot. 

¿Quin Ésser Humà (EH) pot sortir 
d’aquesta nova cultura o nou para-
digma o nou model de societat? ¿Un 
EH digitalitzat, robòtic, mecànic o 
un EH amb simpatia, amb pregone-
sa, amb sentiments, amb alteritat 
solidària, amb empatia? Les gene-
racions del 0 als 30 anys ja hi són. 
És la seva cultura. Les tecnologies, 
la informàtica i mitjans de comu-
nicació són les seves eines. Els 
embolcallen, els formen. Hi viuen. 
Són els seus instruments de comu-
nicació i d’aprenentatge: Telèfon 
mòbil, Ipad, smartphone, Iphone, 
Internet, facebook, twitter, linkedin, 

els whatsApp... i tants altres que 
estan venint. Però, alhora, hi ha un 
gran control sobre aquesta generació 
per part dels poders financers i polí-
tics malgrat creure’s que són lliures. 
Les generacions del 30 al 60 lluiten 
per adaptar-s’hi. La generació dels 
60 als 80 fa el que pot. Dels 80 en 
amunt hi ha qui s’hi posa o qui ho 
deixa de banda. 

Una cosa és com és l’EH i una 
altra com voldríem que fos. Una és 
la realitat i l’altra, l’ideal. Tot ideal 
no és un punt de partença sinó un 
punt d’arribada. El punt d’arribada 
és com l’horitzó. L’horitzó sempre 
es veu, s’hi apropa, però mai s’hi 
arriba, mai se l’agafa. Així i tot val 
la pena que la barca o vaixell con-
tinuï remant o dirigint-se a l’horitzó 
perquè és camí de saviesa, de ma-

duresa, de creixement, de felicitat. 
Un projecte. Això no vol dir que no 
hi hagi alts i baixos. Llum i foscor. 
Tempesta i bonança. Serenor i lluita. 
Enfonsaments amb rescat o sense. 
Viure és saber encaminar, adminis-
trar o gestionar les nostres energies, 
passions o pulsions. I alhora accep-
tant la realitat tal qual és per tal de 
poder-la canviar, millorar, però mai 
conformar-s’hi. 

La saviesa porta al coneixement 
de l’EH. I aquest coneixement és 
un treball de cadascú/una. Ningú 
creixerà ni madurarà si no ho fa ell/a 
mateix/a. L’esforç de l’altre no val; 
només per ajudar si vol ser ajudat. 

Què hi diuen els savis d’altres 
èpoques i d’altres llocs que sigui 
vàlid i útil, humanament, per al 
segle XXI? 

1688

ASSEGURANCES
DE SALUT
Des de 23€/mes

PER UNA VIDA MÉS TRANQUIL·LA

més enllà d’una mútua
T. 902 220 475 - 93 796 04 75

www.aliancamataro.cat
Plaça de les Tereses, 22   08302 Mataró
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   DERBI DE COLOR GROC
La UD Cirera incia la lliga guanyant 0-1 al 

camp de La Llàntia
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Més de 20 anys d’Experiència i Qualitat
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Ferreteria, banys, cuines, parquet, paviments...

En stock:

• Alt 195cm
• Vidre de 8 mm
• Barra estabilitzadora
   extensible

Amples:
90cm, 100cm, 110cm, 120cm

Vidre fi x per a
dutxa des de
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Xevi Blanco
El membre de l’SPAS Mataró, 
va aconseguir el títol absolut en 
el Campionat d’Europa i Àfrica 
de pesca submarina.

Primer partit a casa
Diumenge a les 17 hores el 
CE Mataró juga el seu primer 
partit com a local al Camp del 
Centenari davant el Manresa.

 AGENDA STAFF    EL TOT ESPORT

COORDINADOR DEL TOT ESPORT

ELOI SIVILLA

Diumenge, a les 17 hores, el primer 
equip del CE Mataró Escola de Futbol 
jugarà el seu primer partit com a local 
davant el Manresa, un equip que du-
rant molts anys va ser un dels clàssics 
de Tercera Divisió. 

Tots dos equips, que anys enrere 
s’havien trobat a Tercera Divisió, ara 
es trobaran a 1a Catalana i després 
d’haver perdut el primer partit de lliga. 
El Mataró va perdre 2-1 al camp de 
la Jonquera, mentre que el Manresa 
va perdre a casa davant l’Escala. Per 
tant tots dos equips buscaran els tres 
punts sense por i amb ganes de sumar 
la primera victòria de la temporada. El 
Mataró, que juga a casa, surt a priori 
com a favorit, però a la primera jornada 
del campionat ja es va veure que jugar 
com a local no assegura els tres punts, 
ja que hi va haver quatre victòries 
visitants, tres locals i un empat. Antiga-
ment jugar a casa era sinònim de tenir 
un 75% de possibilitats de victòria, 
però ara els temps han canviat.

Actualment els camps de futbol te-
rritorial no s’omplen com abans, els 
amants del futbol prefereixen quedar-se 
a casa asseguts al sofà i veure la Prime-
ra Divisió i el futbol internacional per la 
tele. I és que enguany totes les teleope-
radores han baixat preus i per només 
15 euros es pot veure tot el futbol. I 
aquesta setmana s’ha donat a coneixer 
que les televisions locals i la mateixa 
Federació Catalana des del seu portal 
web, televisaran partits de Tercera Di-
visió i 1a Catalana. Per tant més oferta 
televisiva i més motius per quedar-se a 
casa i no omplir les grades dels camps 
de futbol catalans.

Abans els pares anaven amb els 
fi lls a passar el diumenge al camp de 
futbol de la seva localitat, ara el pare 
mira el Chelsea i el Manchester United  
per la tele des del sofà i el nen juga a 
l’ordinador o a la tauleta. Hàbits poc sa-
ludables per a tots dos i per als equips 
modestos que cada cop tenen menys 
socis i els camps més buits. 

Tarda de diumenge: tele o anar al camp?
    La gran oferta televisiva està buidant els camps de futbol catalans

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

ATLETISME
CURSA POPULAR.  XXI CURSA POPULAR 

RONDA 43. Divendres 11 de setembre, 
sortida a les 9 hores del matí davant del 
TecnoCampus.

FUTBOL
SEGONA CATALANA.  CIRERA - FUNDACIÓ 

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

FUTBOL
TERCERA CATALANA.  LIVERPOOL - PINEDA. 

Dissabte a les 17 hores al Camp Municipal 
de Futbol del Camí de Mig.

FUTBOL
PRIIMERA CATALANA.  CE MATARÓ - MANRE-

SA. Diumenge a les 17 hores al Camp del 
Centenari.

FORA

FUTBOL
SEGONA CATALANA. BARÓ DE VIVER - MATARO-

NESA . Diumenge a les 12 hores al Camp del 
Bon Pastor de Barcelona.

FUTBOL
SEGONA  CATALANA.  CANYELLES - LA LLÀNTIA. 

Diumenge a les 12 hores al Camp Municipal 
de Canyelles de Barcelona.

FUTBOL
TERCERA CATALANA.  SINGUERLÍN - PLA D’EN 

BOET. Diumenge a les 12 hores al Camp 
Municipal de Can Zam 2 de Santa Coloma 
de Gramenet.
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REDACCIÓ  Josep Gomà 
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1A JORNADA (6 SETEMBRE)
PREMIA M.- Martinenc B . . . 2-0
MATARONESA - Canyelles . . 1-2
Guineueta - Gramanet . . . . . . 3-3
LA LLÀNTIA - CIRERA  . . . . 0-1
Hermes - Europa B . . . . . . . . . 0-0
Llefi à - SJ Montcada . . . . . . . . 1-0
Montcada - Besós BV . . . . . . . 0-1
SANT POL - Tecnofutbol . . . . 0-0
Carmelo - Lloreda  . . . . . . . . . . 2-1
CLASSIFICACIÓ. PREMIA MAR, 

Llefi à, Carmelo, CIRERA, Canye-
lles, Besós BV 3, Guineueta, Gra-
manet, Hermes, Europa B, SANT 
POL, Tecnofutbol 1; Martinenc B, 
MATARONESA, LA LLÀNTIA, SJ 
Montcada, Montcada, Lloreda 0.

2A JORNADA (13 SETEMBRE)
CIRERA - FP Hermes (dia 12)
Canyelles - LA LLÀNTIA
Besós BV - MATARONESA
Lloreda - PREMIÀ MAR
SJ Montcada - SANT POL
Martinenc B - Llefi à
Europa B - Guineueta
Gramanet - Carmelo
Tecnofutbol - Montcada

Només el Cirera juga 
a casa
El pròxim cap de setmana no-
més un dels tres equips mataro-
nins juga a casa i serà el que va 
començar guanyant, el Cirera, 
que rebrà un dels equips nous al 
grup com és la Fundació Privada 
Hermes, que va començar amb 
un empat a casa. 
Sembla rival propici perquè els 
cirerencs sumin tres punts més. 
Més difícil potser ho tindrà el 
Premià de Mar, que també va 
començar guanyant, al camp 
del Lloreda.
Els altres dos equips mataronins 
juguen al Barcelonès davant 
dos equips que van començar 
guanyant a fora i que per tant 
els rebran amb ànims de man-
tenir-se a la part alta, però tant 
La Llàntia com la Mataronesa 
poden donar la sorpresa i su-
mar els primers punts a la nova 
categoria.  

El primer derbi el guanya el CireraEl primer derbi el guanya el CireraEl primer derbi el guanya el CireraEl primer derbi el guanya el Cirera

Dolorosa derrota arlequinada en el debut

AD LA LLANTIA. Dani, Sergio Carmona, Juanjo, Artero 
(Guti 75’), Uri (Carlos Gonzàlez 75’), Ibra (Isra 46’), 
Leiton (Vela 85’), Toni (Diallo 66’), Aitor Moreno, 
Sergio Cobo, Pereira.

UD CIRERA. Toni Rodríguez, Isaac Ramos, Òscar Cas-
tillo (expulsat als 69’), David López, Fra Carrasco, Al-
bert Sànchez, Albert Rubio (David Jiménez 89’), Agus 
Campos (Carlos Gómez 85’), Antonio Redondo, Aleix 
Tarrés “Peque” (Vega 80’), Ibu Baldeh (Othman 55’)

GOL. 5’ IBU BALDEH (0-1).

Enmig d’una gran expectació es va produir el 
debut a la 2a Catalana de l’equip de l’AD La 
Llàntia, campió del seu grup de 3a la temporada 
passada, que rebia en el primer derbi de la tem-
porada als seus veïns de la UD Cirera. El partit 
es va jugar amb correcció i esportivitat, tot i la 
rivalitat, i els tres punts van ser per a l’equip 

SEGONA CATALANA

FUTBOL    
SEGONA CATALANA

CRÒNICA REDACCIO

Un gol d’Ibu a poc de començar donà 
els tres punts als visitants groc gràcies a un gol d’Ibu Baldeh a poc de 

començar, amb una bona rematada prop del 
punt de penal afusellant a Dani.

A partir d’allà els visitants van controlar 
la situació, tot i que hi va haver una jugada 
de possible penal dins l’àrea cirerenca que 
l’àrbitre va deixar passar.

Final emocionant
A la represa va augmentar la intensitat, amb 
aproximacions dels dos equips a les porteries 
contràries que van solucionar bé els dos 
porters. A falta de vint minuts va ser expulsat 
Óscar Castillo per doble groga i a partir d’aquell 
moment els blanc-i-verds es van bolcar sobre 
la porteria de Toni Rodríguez, que es va conti-
nuar mostrant segur en les pilotes aèries, però 
també en un contraatac Peque hauria pogut 
posar el 0-2, però el seu xut va sortir desviat, 
a l’igual que els darrers intents dels locals a 
càrrec de Pereira, Aitor Moreno i Vela, en una 
xilena, i el marcador s’ha quedat en el 0-1 
establert als 5 minuts de joc. 

UD MATARONESA. Rafa, Alvero, Hassan, Jurado 
(Alejandro 46’), Navarro, Simon, Palanco, Koke, 
Musta (Pompido 72’), Joan Albert (Tavero 57’), Joel 
(Comas 46’).

GOLS.  20’ Joel (1-0); 44’ Fortuny; 87’ Cristian (1-2).

La UD Mataronesa va debutar a la 2a Catalana 
amb una dolorosa derrota davant el Canyelles, 
un equip que fa dos anys jugava a 1a Catalana 
però davant el qual l’equip arlequinat va tenir 
opció de guanyar fi ns quasi al fi nal.

Als 20’ de joc Joel va avançar a l’equip local, 
que semblava encarrilar bé el partit. Però  poc 
abans del descans, després d’haver desaprofi tat 

El Cirera  
comença bé

ocasions per fer el 2-0 quan el davanter centre 
local va tenir un u contra u i no va encertar, 
la Mataronesa va rebre un gol d’aquells que 
se’n diuen “psicològics” quan l’equip visitant 
va empatar.

La segona part es va jugar de poder  a poder 
amb gran igualtat, amb poques ocasions de gol, 
fi ns al tram fi nal en què la cosa es va animar. 
L’equip local va estavellar una pilota al pal, 
però en el contraatac següent l’equip barceloní 
va marcar el gol defi nitiu, deixant glaçada a la 
parròquia local. 

AD LA 
LLÀNTIA

UD      
CIRERA0 1

UD       
MATARONESA

FC 
CANYELLES1 2

SEGONA CATALANA
CRÒNICA REDACCIO

La Mataronesa va rebre el gol 
decisiu molt poc abans del fi nal
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1A JORNADA (6 SETEMBRE)
Molletense - Mollet . . . . . . . . 0-1
Tona - Farners . . . . . . . . . . . . . 1-0
Manresa - L’Escala  . . . . . . . . 0-1
La Jonquera- CE MATARÓ . 2-1
Horta - Lloret  . . . . . . . . . . . . . 1-1
Sants- Abadessenc . . . . . . . . 2-1
Vilassar Mar - Vic . . . . . . . . . . 0-1
Girona B - Avià . . . . . . . . . . . . 1-2
Martinenc - Andorra  . . . . .dia 16
CLASSIFICACIÓ. Sants, La Jon-

quera, Avià, Mollet, L’Escala, 
Tona, Vic 3; Horta, Lloret 1; 
Abadessenc, CE MATARÓ, Far-
ners, Girona B, Manresa, Vilassar 
de Mar, Molletense, Martinenc, 
Andorra 0.

2A JORNADA (13 SETEMBRE)
CE MATARÓ - Manresa

Visitant històric
El debut del CE Mataró a casa 
a la 1a Catalana es produirà 
davant un altre equip històric 
com és el Manresa, davant el 
qual l’equip groc-i-negre havia 
tingut grans duels a la 3a Divisió 
durant molts anys.
La darrera visita dels manresans 
va ser la temporada 10-11 a 
Preferent  amb empat a zero. 
La temporada 2007-08 a 3a 
Divisió el Mataró va guanyar per 
3-0, en el darrer dels 22 partits 
que van jugar a 3a Divisió els 
dos equips amb balanç de 
17 triomfs local, 3 empats i 2 
victòries manresanes.  

La sort no els acompanyaLa sort no els acompanyaLa sort no els acompanyaLa sort no els acompanya

CE MATARO EF. Joel, Willy, Isma, Abel, Antonio, Parri 
(Izar 77’), Fiti (Sergi Sànchez 77’), Sergio Urbano 
(Ousman 70’), Javi Bustos (Cristian 60’), Rodri (Baba 
70’), Aitor Gonzàlez.

GOLS. 11’ Carlos López (1-0); 47’ Compte (2-0); 87’ 
CRISTIAN (2-1).

El CE Mataró va retornar el passat diumenge a 
la tarda a la 1a Catalana al terreny de joc de 
La Jonquera, però no va tenir massa sort i, tot 
i lluitar de valent, va veure com l’equip gironí 
s’emportava els tres punts en guanyar per 2-1. 
La setmana vinent a casa davant un altre històric 
com és el Manresa, que també va començar 
perdent, es buscaran els primers punts.

Ja se sabia que no seria fàcil el debut en 
el camp d’un equip força consolidat a la 1a 

PRIMERA CATALANA

FUTBOL    
PRIMERA CATALANA

CRÒNICA REDACCIO

L’equip groc-i-negre va perdre en 
el seu retorn a la 1a Catalana Catalana com és La Jonquera. L’equip de José 

Maria Polo va iniciar el partit amb empenta, 
però sense sort, ja que Rodri va estavellar una 
pilota al pal i poc després l’equip local es va 
avançar al marcador aprofitant una errada 
defensiva dels jugadors groc-i-negres.

A partir d’allà els locals van tenir diverses 
oportunitats, però el Mataró va aconseguir 
capejar el temporal i al descans es va arribar 
amb aquest desavantatge mínim, però als dos 
minuts de la segona part es va rebre el segon 
gol en un bon xut des de fora de l’àrea.

El Mataró fa un bon fi nal de partit
Tot i això el Mataró no es va rendir, ho va in-
tentar, els canvis van donar més profunditat i 
en el tram fi nal l’equip groc-i-negre va buscar 
el gol, disposant de dues bones ocasions fi ns 
que va aconseguir marcar quan Cristian va 
aprofi tar un refús després d’una falta xutada 
per Aitor. Però ja no hi va haver temps per a 
més. Vaja, que es va perdre, però donant una 
bona imatge. 

Molta igualtat en 
tots els partits

LA  
JONQUERA

CE       
MATARÓ2 1

FUTBOL    
1A ESTATAL JUV.

CE MATARO - Mercantil . . . 2-1

L’equip juvenil va aconseguir la 
seva primera victòria després 
d’haver perdut en el primer 
partit a Bellvitge per 3-0.
CLASSIF ICACIÓ. Sabadel l , 

Damm B i Terrassa 6; Reus i 
Cornellà B 4; Barça B, Bellvitge, 
Mercantil, Manresa, Espanyol B, 
CE MATARÓ i JM Gené Ass. 
3; Europa 2; Mollet i Gironés 
1; Cambrils, Prat i Badalona 0.

La pròxima jornada el Mata-
ró rep el Josep M. Gené Ass.  
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FUTBOL    
PRIMERA CATALANA

1A JORNADA (6 SETEMBRE)
Pineda - Singuerlín . . . . . . . . 1-1
Canyelles B - LIVERPOOL . 3-2
Arenys Mar - Premià Dalt  . . 3-2
Cabrera - Empenta . . . . . . . . 4-2
Districte 030 - Cabrils . . . . . 5-2
Llavaneres - Argentona . . . . 1-2
Turó Peira - Alella . . . . . . . . . . 4-3
Vilassar Dalt - FE Grama . . . 1-1
PLA D’EN BOET - Floria . . susp

CLASSIFICACIÓ. Districte 030, 
Cabrera, Turó Peira, Arenys de 
Mar, Canyelles B i Argentona 3; 
Fundació Esportiva Grama, Pine-
da, Singuerlín i Vilassar de Dalt 
1; La Floria, PLA D’EN BOET, 
Alella, LIVERPOOL, Premià 
de Dalt, Llavaneres, Empenta i 
Cabrils 0.

L’equip de la capital catalana del 
Districte 030 és el primer líde de 
la categoria després de golejar 
a casa el Cabrils. Exceptuant 
aquest partit, en els partits 
del passat cap de setmana hi 
va haver molta igualtat i tot 
fa pensar que aquesta serà la 
tònica durant tota la temporada. 
Esmentar que l’objectiu dels 
dos equips de la nosytra ciutat, 
Liverpool i Pla d’en Boet és la 
permanència. 

2A JORNADA (13 SETEMBRE)
Singuerlín - PLA D’EN BOET
LIVERPOOL - Pineda
Premià Dalt- Canyelles B
Empenta - Arenys Mar
Cabrils - Cabrera
Argentona - Districte 030
Alella - Llavaneres
FE Grama - Turó Peira
La Florida - Vilassar Dalt

A començar a sumar
El Liverpool dissabte a les 17 
hores al Camp del Camí del Mig 
rep la visita del Pineda, un equip 
a la primera jornada va empatar. 
El Pla d’en Boet juga diumenge 
a les 12 hores al Camp de Can 
Zam 2 de Santa Coloma davant 
el Singuerlín.  

El Liverpool s’estrena amb derrotaEl Liverpool s’estrena amb derrota

Marc Corbalan juga el Mundial sub-20 

LIVERPOOL. Joaquin Cuixart, Daniel Sogo, Albert 
Martin, Eric Jimenez, Jose Manuel Cano, Carlos 
Alonso, Xavier Artero, Antonio Muñoz, Jebari (Nil 
Gómez, 54’), Javier Carrasco, Sissoko.

GOLS. 14’ Romero (1-0), 52’ Romero (2-0), 65’ 
Xavier Artero (2-1), 77’ Molina (3-1), 89’ Antonio 
Muñoz (3-2).

El Liverpool va començar la lliga perdent 
3-2 al camp del Canyelles de Barcelona, els 
barcelonins sempre van manar en el marcador 
davant un conjunt mataroní que va despertar 
massa tard. Ara els vermells intentaran sumar 
la primera victòria de la temporada a casa 
davant el Pineda, que en aquesta primera jor-
nada del campionat va empatar a casa davant 
el Singuerlín.

TERCERA CATALANA

FUTBOL    
TERCERA CATALANA

CRÒNICA REDACCIO

El conjunt mataroní sempre van anar 
a remolc i va reaccionar tard El Canyelles va encarrilar la victòria amb 

un matiner gol de Romero en el minut 14’ de 
joc i amb aquest resultat d’1 a 0 es va arribar 
al descans. Només començar la segona part 
Romero va tornar a perforar la porteria mata-
ronina fent el 2-0. Aquest gol va esperonar al 
Liverpool que retallaria diferències amb un gol 
de Xavier Artero.

Però va durar l’alegria mataronina, ja que 12 
minuts més tard del 2-1 va arribar el tercer gol 
del Canyelles obra de Molina. El partit estava 
mol coll amunt, però l’equip mataroní ho va 
seguir intentant i en el darrer minut de partit 
Antonio Muñoz va fer el 3-2. Però ja no hi va 
haver temps per res més i els locals es van 
emportar el tres punts.

L’altre equip mataroní de la categoria, el 
Pla d’en Boet, havia de jugar diumenge a casa 
davant el Florida de l’Hospitalet de Llobregat, 
però fi nalment el partit es va ajornar i els grocs 
encara hauran d’esperar una setmana més per 
debutar a la categoria.  

Marc Corbalan, el jugador del Quadis Centre 
Natació Mataró, format a la base del club, ha 
estat convocat pel seleccionador estatal i forma 
part de l’equip espanyol sub-20 que està jugant 
el Mundial a Kazakhstan.El debut de la selecció 
espanyola va ser molt plàcid, ja que va derrotar 
per 10-25 a Uzbekistan, amb dos gols de Marc 
Corbalan. En el segon partit el combinat estatal 
va perdre 10-13 davant Itàlia, en un partit on el 
mataronó va marcar un gol. En el tercer matx del 
campionat i amb dos gols de Corbalan Espanya 
va guanyar 21-13 a Kazakhstan

Bach i Lloret juguen amb Espanya 
Els jugadors del Quadis Pau Bach i Mario Lloret 
van formar part de la selecció espanyola que 

El districte 030 
primer líder

va jugar un partit a mar obert a l’illa de Capri a 
Itàlia. L’equip amfi trió va guanyar per 18-12 en 
un partit que va ser tota una festa del waterpolo 
i que va deixar un record magnífi c en tots els 
participants. 

FC  
CANYELLES B

CF       
LIVERPOOL3 2

WATERPOLO
MUNDIAL SUB 20 REDACCIO

El mataroní ja porta cinc gols amb 
el combinat estatal
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La parella de vòlei platja formada per 
les maresmenques Amaranta Fernàndez 
(mataronina) i Ester Ribera (santpolenca), 
que està considerada com una de les 
millors de l’estat, ha tingut un molt bon 
estiu tancant-lo amb el bronze estatal i 
afermant les seves possibilitats de poder 
lluitar per ser als Jocs Olímpics de Rio 
l’any vinent. Si hi volen ser presents, de 
tota manera, hauran de superar el garbell 
que suposarà el Preolímpic que es dispu-
tarà el mes de juny vinent.

Dues bones actuacions en el 
Circuit Europeu
A primers d’agost van participar al Màster 
del Circuit Europeu de Biel-Bienne a 
Suïssa acabant en novè lloc. Van entrar al 
Main Draw, superant la prèvia i a la ronda 
fi nal van acabar en el tercer lloc del seu 
grup, quedant fora dels quarts de fi nal on 
les van derrotar les alemanyes Mersmann/
Schneider al “tie-break” per 1-2 (21-18, 
19-21, 9-15).

Posteriorment van anar a Romania, 
quedant en setè lloc del Torneig de 
Timisoara, prova satèlit del calendari del 
Circuit Europeu, quedant a un pas de 
semifi nals, ja que després d’haver caigut 
davant la mateixa parella alemanya citada 
abans a la segona ronda, van anar a la 
repesca, superant una parella romanesa, 
però caient en el partit que classifi cava 
per a semifi nals davant les russes Aba-

laikina/Dabizha també en el “tie-break”.
Quasi sense descans van travessar 

l’Atlàntic per anar al Torneig del Grand 
Slam a Long Beach, però allà no van 
poder entrar al Main Draw en caure davant 
les estatunidenques Dicello/Vanzwieten 
també en el “tie-break”.

Tercer lloc en el Campionat 
d’Espanya
I fi nalment el dia 27 d’agost va arribar 
a Fuengirola el Campionat d’Espanya de 
vòlei platja que es va disputar fi ns al 30 
d’agost. Allà van donar mostra una vegada 
més de la seva qualitat i es van fi car en 

Amaranta Fernàndez 
i Ester Ribera bronze 
estatal en vòlei platja 

VOLEI PLATJA
NOTÍCIA REDACCIÓ

les semifi nals derrotant la parella basca 
formada per Bouza/Zunzunegui per 2-0 
(21-14, 22-20). 

A semifi nals, de forma una mica sor-
prenent, ja que per rànquing eren millors 
les maresmenques, van caure davant la 
parella andalusa-llevantina formada per 
Lozano i Florian que les van guanyar 0-2 
(19-21, 16-21).

I així, al fi nal, la parella maresmenca  
es va haver de conformar amb la medalla 
de bronze, ja que les seves rivals al partit 
pel bronze no van poder jugar per lesió, 
millorant el quart lloc de la temporada 
passada.  

Després d’un bon estiu van 
aconseguir el 3r lloc al Campionat 
d’Espanya a Fuengirola 

Xevi Blanco campió 
euro-africà de pesca 
submarina

PESCA SUBMARINA
CAMPIONAT EURO-AFRICÀ REDACCIÓ

Xevi Blanco, membre de l’SPAS Mataró, 
va aconseguir el passat cap de setmana 
el títol absolut en el Campionat d’Europa 
i Àfrica, afegint-lo al campionat del món 
que va assolir l’any passat.

Aquest campionat euro-africà es va 
disputar a Cadis i en ell Xevi Blanco, que 
competia amb la selecció espanyola, junt 

amb dos companys més, va aconseguir el 
títol individual, però també el d’equips, 
per davant de Portugal i Croàcia. A més 

va obtenir la peça més gran del campio-
nat (un pagre de 7,080 kg) i també del 
nombre total de peces capturades. 

portada ete 1393.indd   6 8/9/15   17:18



handbolvaris6 7DEL 10 AL 17 DE SETEMBRE DE 2015
NÚM. 1688    ED. 1393esportel

Dojo
Cervantes

Vine i informa’t!
Francesc Macià,1-3 • 08302 MATARÓ
Tel 93 798 40 93 • 639 781 674

dojocervantes@fcarcasona.es
www.dojokaratecervantes.es

félix  7º DAN

ESCOLA DE KARATE
Oferim una nova activitat
KRAV MAGA!
Sistema de defensa 
personal que no 
necessita
experiència prèvia.
Característic per la 
seva gran eficàcia en 
situacions extremes

El Feimat Platges de Mataró i el 
Mataró Parc Boet ja tenen rivals

BÀSQUET
COPA CATALUNYA REDACCIÓ

La setmana passada a la seu de la Fede-
ració Catalana de Basquetbol es va fer la 
presentació ofi cial de la Copa Catalunya 
2015-16, la màxima categoria del bàs-
quet català on hi competiran el Mataró 
Parc Boet i el Feimat Platges de Mataró.

Els dos equips mataronins han quedat 
enquadrats en el grup 2 de Copa Cata-
lunya juntament amb aquests equips: CB 
Cerdanyola, CB Sant Josep (Badalona), 
CB Vic, CB Granollers, CN Terrassa, CB 
Artés, AE Minguella (Badalona), UE Sant 
Cugat, Bisbal Bàsquet, Sedis (La Seu 
d’Urgell), UB Sant Adrià, CB Alpicat,  
Circol Catòlic Badalona i CB Castellar.

Inici de lliga
El campionat de lliga arrencarà el cap 
de setmana del 19 i 20 de setembre. En 
aquesta primera jornada els dos equips 
mataronins jugaran a casa, el Mataró Parc 
Boet jugarà dissabte 19 de setembre a les 
19:30 hores davant el CB Alpicat, una de 
les novetats de la categoria. Mentre que 
el Feimat Platges de Mataró debutarà 
diumenge 20 de setembre a les 18:30 
hores a casa davant el CB Vic, un dels 
equips històrics de la categoria i que porta 
coincidint amb el Platges els darrers anys 
tant a Copa com a Lliga EBA.   

1a Jornada (19-20 setembre)
CB Sant Josep - CB Cerdanyola
FEIMAT PLATGES MATARÓ - Vic
Granollers - CN Terrassa
Artés - MInguella
Sant Cugat- Bisbal Bàsquet
Sedis La Seu - Sant Adrià
MATARÓ PARC Boet - CB Alpicat
Circol Catòlic - CB Castellar

Per tercer any consecutiu el Boet 
intentarà jugar les fases d’ascens a Lliga 
EBA i aquest cop assolir l’ascens, mentre 
que el Platges, que ha engegat un projec-
te amb nou tècnic, intentarà acostar-se 
als equips de dalt i opta a jugar també 
les fases d’ascens. 

Copa Catalunya Femenina
El femení del Platges que enguany 
també jugarà Copa Catalunya ha quedat 
enquadrat en el grup 1 juntament amb 
aquests equips: Sant Nicolau Sabadell, 
CB Valls, Draft Gramenet, Barça CBS, CB 
Vilanova, Geieg (Girona), Granollers, Sant 
Fruitós i Arenys.

El conjunt mataroní també començarà 
a competir el mateix cap de setmana que 
els nois, concretament el diumenge 20 
de setembre a casa a les 16:30 hores 
davant el Draft Gramenet, un dels equips 
més forts de la temporada passada. Com 
l’any passat l’objectiu serà jugar la fase 
d’ascens.  

Durant el passat i el proper cap de set-
mana s’està celebrant la 23a Edició del 
Torneig Trofeu Ciutat de Mataró Memorial 
Jaume Parera i Léon que organitza el 
CH Mataró.

Aquesta és la primera posta en escena 
dels equips del conjunt mataroní que 
durant aquests dies s’estan enfrontant a 
equips vinguts d’arreu del territori català. 

Alguns dels equips participants són: 
ant Cugat, Bigues i Riells, St. Josep de 
St. Sadurní,  Sentmenat, Vilassar de Mar, 
Arenys de Mar, Voltregà,  Cerdanyola, CH 
Caldes, Tordera, Vilanova, Olessa i Shum 
Massanet. 

Els dos conjunts mataronins 
començaran a competir el cap de 
setmana del 19 i 20 de setembre

XVIIIè Torneig Trofeu 
Ciutat de Mataró 
Memorial Jaume Parera

HOQUEI
MEMORIAL JAUME PARERA REDACCIÓ
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Aquest diumenge ja han començat la ma-
joria de les competicions futbolístiques 
amb excepció de la 4a Catalana i algunes 
de base, però la resta dels esports, com 
sol ser habitual, encara tardaran una mica 
en posar-se en marxa i la seva “reentré” 
es farà de forma esglaonada.

Bàsquet
Com hem dit a la pàgina anterior els  tres 
equips mataronins que juguen a Copa 
Catalana, el Mataró Parc Boet, el Feimat 
Platges Mataró i le femení d’aquest últim  
començaran els dies 19 i 20 de setembre. 

El femení del Vinizius Boet jugarà a 
1a Catalana i començarà el dia 26 de 
setembre rebent a l’Ipsi. La resta de 
rivals seran: Palamós, Tordera, GEEG B, 
Roser, Olot, Terrassa, Vilassar de Dalt, 
Sabadell, Sant Cugat, Vedruna, Sant 
Andreu Nazaret, Safa Claror, Lluïsos de 
Gràcia i GrupBarna B.

Futbol Sala
El Futsal Aliança Mataró jugarà a la 3a 
Divisió i en el primer partit es desplaçarà 
a la pista del Sant Joan de Vilassar, el 
dissabte 19 de setembre. La resta de 
rivals seran: Parets, Cerdanyola, Sagarra, 
Premià de Mar, Montsant, Lloret Costa 
Brava, Lliçà d’Amunt, Centelles, Futsal 
Vilassar de Mar, Pineda, Arenys de Munt, 
Ràpid Santa Coloma, Penya Barcelonista 
Johan i Arrels. 

Handbol
L’equip masculí del Joventut Handbol 
Mataró iniciarà la seva singladura a la 
1a Estatal el dia 26 de setembre rebent 
el Sant Cugat. La resta dels rivals seran: 
Sant Esteve Sesrovires, Palautordera, 
Gavà, Sant Joan Despí, Esplugues, Sant 
Martí Adrianenc, Sarrià de Ter, Sant 
Cugat, Sant Quirze, Granollers B, Mont-
cada, Lleida Pardinyes, Salle Bonanova, 
Maristes de Saragossa.

L’equip femení començarà la Lliga 
Catalana el 26 de setembre rebent el Tor-
tosa. La resta de rivals seran: OAR Gràcia 
Sabadell B, Vilanova del Camí, Igualada, 
Vilamajor, Ascó, Canovelles, Sant Esteve 
Sesrovires, Cardedeu, Sant Vicenç, Sant 
Quirze, Lleida Pardinyes i Gavà.

Tennis Taula
En la categoria femenina el Quadis CN 
Mataró jugarà novament a la Superdivi-
sió femenina, categoria a la que no ha 
faltat des de la seva creació i debutarà 
a casa el dia 10 d’octubre davant el 
Falcons de Sabadell. La resta de rivals 
seran: Cartagena, Vic, Balaguer, Priego, 
Linares, Calella, Arteal Santiago, Irún, 
School Zaragoza i Las Rozas. En categoria 
masculina el Quadis jugarà també a la 
Superdivisió estatal fent el seu debut el 
dia 11 d’octubre rebent l’Escala. La resta 
de rivals seran aquests: Priego, Borges, 
Burgos, Arteal Santiago, San Sebastián 
de los Reyes, Cartagena, Irún i Rivas, El 
Àlamo i Híspalis de Sevilla.

Hoquei patins
L’equip femení jugarà per segona vegada 
a l’OK lliga, i debutarà el dia 10 d’octubre 
rebent l’Igualada. La resta de rivals seran: 
Cerdanyola, Voltregà, Bigues i Riells, Vila-
nova, Palau Plegamans, Sfèric Terrassa, 
Manlleu, Girona, Alcorcón, Las Rozas i 
Santa Maria del Pilar i Gijón.

Per la seva part el Club Hoquei Mataró 
masculí torna a la 1a Estatal, i començarà 
el 17 d’octubre visitant la pista del Tor-

dera en un interessant derbi comarcal. 
La resta de rivals seran: Vilanova, Sant 
Cugat, Manlleu, Girona, Palafrugell, 
Arenys de Munt, Sant Feliu de Codines, 
FC Barcelona B, Rivas, Alcobendas, Santa 
Maria del Pilar i Mieres. 

Waterpolo
L’inici de les Divisions d’Honor estatals no 
es produirà fi ns al mes d’octubre.

En el cas de la categoria femenina 
l’equip del Quadis CN Mataró començarà 
el dia 3 d’octubre rebent en el primer 
partit el CN Terrassa. La resta d’equips 
són Barceloneta, Sabadell, Mediterrani, 
Sant Andreu, CN Barcelona, Navarra, Ca-
noe Madrid, Catalunya, Rubí i Sant Feliu.

L’equip de La Sirena CN Mataró co-
mençarà la setmana següent, el dia 10 
d’octubre i també rebent el CN Terrassa. 
La resta d’equips són Sabadell, Sant An-
dreu, Mediterrani, Rubí, Dos Hermanas, 
Zaragoza, Moscardó Madrid i WP Navarra.
Abans tots dos equips disputaran la Copa 
Catalunya a partir del 16 de setembre 
amb rivals que quedaren determinats 
en el sorteig que s’haurà fet el dimecres 
dia 9 sense que el poguem incloure en 
aquesta edició. 

Les competicions dels 
altres esports encara 
han d’esperar

VARIS
INICI LLIGUES REDACCIÓ
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Consulteu dies de projecció dels diferents horaris de Cinesa a la nostra web
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12:15   16:00   18:10   20:20   22:30   00:40

20:30   22:30

18:15   22:45

20:20   22:30   00:40

[En català] 16:05
12:10   12:30   17:00   18:10   19:05   20:15     [dm.] 16:00   18:05   20:10   

16:00   17:00   20:30

16:00   22:40   00:55

22:20   00:35               [dm.] 22:45   

12:20   16:00   18:10

21:45   00:30            [dll.-dm.+dj.] 19:00

00:55
[Continua]
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Films, aspecte que pot ajudar a què 
projectes del centre es facin realitat 
i puguin tenir una trajectòria. Darre-
re d’aquesta nova iniciativa hi ha els 
noms de Javier Urrutia, Jaume Naja-
rro i Albert Lladó, que han impulsat 
el projecte amb la intenció d’omplir 
un espai buit a la comarca i per-
què consideren que es tracta d’una 
“oportunitat única” per col·locar el 
Maresme al centre de la indústria de 
cinema català. 

De fet, aquesta mateixa produc-
tora presentarà en les pròximes 
setmanes el fi lm ‘Capa Negra’, en 
la qual intervenen part dels alum-
nes que ja han format, a més a més 
d’actors i actrius coneguts com 
Roger Pera, Octavi Pujades, Ferran 
Terraza, Jordi Díaz, Carme Capdet o 
Montse Miralles, entre molts altres. ’

Quina és l’última pel·lícula 
espanyola que va protagonitzar 
Penélope Cruz?

Pregunta de la setmana:

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

Resposta del núm. 1686
‘Tres’

Recolliu les entrades a les nostres ofi cines, 
de dilluns a divendres de la setmana 
següent a la publicació d’aquesta revista. 
C. d’en Xammar, 11. 08301 Mataró

Guanyadors 
María Angulo Armes,
Joan Benet Páez.

Neix una escola de cinema al Maresme 

Estudis Cinematogràfi cs del Ma-
resme és el nom de la primera escola 
de cinema que acaba de néixer a la 
nostra comarca. El nou centre busca 
la formació integral de joves i adults 
en el món del cinema, especialment 
en l’àmbit professional, i vol conver-
tir-se en una referència al Maresme. 

Pensat per a formar joves i adults, 
l’escola oferirà cursos diferenciats 
per a les diverses edats. Els cursos 
d’iniciació al cinema, a la inter-
pretació i al teatre musical estan 
especialment pensats per als més 
joves que acaben de començar, 
mentre que l’oferta pels adults va 
des de cursos anuals de direcció 
cinematogràfi ca, interpretació i guió 
de cinema. 

L’escola disposa també de pro-
ductora audiovisual pròpia, ECM 

CINEMA
NOTÍCIA REDACCIÓ

UNA SECCIÓ 
PATROCINADA PER

 Més cinema a: www.totmataro.cat

Concurs de Cine
2 entrades dobles
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La Mariona Borrell té 4 anys i està 
a punt d’iniciar el curs de P5 a 
l’escola Anxaneta. El que més li 
agrada és dibuixar i escriure. Preci-
sament són dues activitats que tot 
just està començant a aprendre amb 
alguna fi txa però sobretot amb jocs 
i adhesius de colors. D’aquesta ma-
nera, fonamentalment jugant, però 

ara fa 50 anys, hi aprenia la Maria 
Masjuan que ara trepitja la nova 
edifi cació de l’Anxaneta i li explica 
a la petita Mariona què li agradava 
fer a l’escola quan tenia la seva edat. 
La Maria Masjuan va ser una dels 
28 nens i nenes que van inaugurar 
l’escola Anxaneta. 

En aquell moment el curs 1965-

EDUCACIÓ
REPORTATGE FOTOS: ANNA ALUART I CEDIDES

TEXT: MARTA GÓMEZ

La voluntat d’un grup de pares i mares que volien que els 
seus fi lls rebessin un model educatiu diferent al que s’oferia 
als anys seixanta a la ciutat de Mataró va provocar la creació 
d’una escola catalana amb pedagogia activa: l’Anxaneta. Per 
a aquest curs escolar, l’escola ha preparat diferents jornades 
i activitats perquè tots els nens i nenes que ara van a aquesta 
escola coneguin els seus inicis. Els fundadors participaran de 
les activitats tot i que ja elogien que l’esperit que van crear 
encara estigui vigent.  

www.totmataro.cat/reportatge
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1966 -i en alguns de posteriors- els 
alumnes es comprenien dels 2 als 6 
anys en un mateix i únic grup. 

Escola de pares

L’Escola Anxaneta va néixer amb 
la voluntat clara de ser una escola 
liderada pels mateixos pares dels 
alumnes. Volien una “pedagogia 
activa” i una escola catalana. En 
aquell moment això implicava crear 
una escola privada que varen formar 
primer quatre pares i després sis. 
Aquell grup és conegut també com 
“el Grup dels Sis”. Josep Fradera, 
Joaquim Anson, Joan Masjuan, Joa-
quim “Pim” Montserrat, Pere Saleta 
i Manuel Cusachs van ser els fun-
dadors d’aquella escola Anxaneta. 
Amb el gran impuls i voluntat d’ells 
sis, i les seves dones i famílies, va 
engegar-se un engranatge que 

L’escola va néixer per la voluntat d’un grup de pares de crear una escola amb pedagogia activa

  
L’Anxaneta: 
50 anys d’identitat pròpia
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avui encara perdura, si més no, la 
seva essència. De fet, els pares i 
mares no podien tirar endavant ells 
sols aquella escola, necessitaven 
mestres que no van trigar a arribar. 

Pedagogia activa

La primera mestra a l’escola va ser la 
Margarida Colomer que, amb l’ajuda 
esporàdica de la Mercè Montserrat 
-el segon curs ja es va introduir 
com a mestra-, van tirar endavant 
l’educació dels primers alumnes 
matriculats. “Era una aposta clara 
per l’escola catalana, no teníem cap 
mena de por, hi crèiem i ho volíem 
construir”, assegura Montserrat que 
recorda que en el primer curs aprofi -
tava per donar un cop de mà amb els 
més grans del centre i se’ls empor-
tava a “fer sortides i activitats fora 
de l’escola” a més de donar “treball 
específi c de lectura i escriptura”. 

La Maria Masjuan recorda que 
anar a l’escola “era estar en famí-
lia” perquè “ens ho passàvem pipa 
aprenent d’una altra manera”. Tot 
i que aquells pares i alumnes se-
gurament ho han vist a posteriori 
“l’experiència, la vivència, el fet de 
barrejar color i aprendre a viure” 
el van fer diferent, tal com expli-

ca Masjuan que ho recorda amb 
alegria. “Aprenien amb les mans i 
experimentant amb el poc que te-
níem”, explica un dels fundadors de 
l’escola, Pim Montserrat. “Els pares 
crèiem molt en aquell model” expli-
ca la mateixa font que recorda que 
van bellugar-se molt per aconseguir 
el primer emplaçament de l’escola.

La fi guera, símbol identitari

El primer espai on es va situar 
l’escola va ser al Passatge Garcia 
Oliver, el que s’anomenava “Can 
Serradures”. Allà, amb 30 cadires 
noves i 8 taules - dissenyades per un 
dels pares fundadors- es va iniciar 
el primer curs que en portaria a un 
altre, i un altre, i els obligaria a bus-
car un espai diferent pel tercer curs 
escolar. L’escola se’ls feia petita. 

És així com, amb la voluntat 
sempre dels mateixos pares i, en 
aquell moment, un préstec d’una 

entitat bancària, es va poder arribar 
al que es coneix com al Barri Blau. 
Es tractava d’un solar amb entrada 
des del carrer Sant Pere en el qual 
hi havia una masia, que es va adap-
tar per a fer-hi aules, i una fi guera, 
que acabaria convertint-se en símbol 
identitari de l’escola. “La fi guera es-
devindria un testimoni mut, tant del 
batec escolar com de les reunions 
que dins de la masia feien els pa-
res a altes hores de la nit”, descriu 
el llibre “Escola Anxaneta. Memòria 
d’una convicció”. “El camí es fa ca-
minant”, creu Pim Montserrat que 
recorda somrient aquells dies previs 
a l’obertura de la nova escola i el que 
va signifi car a posteriori. 

L’escola va tornar a canviar 
d’ubicació anys després. En aquests 
moments se situa a la Plaça de 
l’Havana. 

Escola pública

De l’escola nascuda amb voluntat 
privada, anys després es va acabar 
transformant en una escola pública. 
De fet, no podia iniciar-se l’escola 
Anxaneta com a pública pel mo-
del “transgressor” que proposava 
aleshores i el context polític dels 
anys 60, en ple règim franquista. 

“Es va fer una aposta 
clara per l’escola 
catalana, sense cap 
mena de por, perquè hi 
crèiem”
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Amb la fi  del règim i l’inici de la 
democràcia es va acabar decidint 
la transformació de l’escola privada 
en escola pública. Hi havia diferents 
motius, però el que tenia més pes 
era l’econòmic. “Que l’escola passés 
a ser pública, em va saber molt de 
greu” explica Pim Montserrat que 
afegeix: “crèiem que potser podíem 
perdre l’esperit amb què la vam fun-
dar”. Els anys han demostrat que no 
va ser així. 

Celebració merescuda

Arribats al 2015 l’escola Anxaneta 
vol retre homenatge a aquells qui fa 
50 anys van iniciar l’escola i poder 
explicar també, als qui ara en tre-
pitgen les aules, quina història té el 
seu model educatiu. És per això que 
ja fa mesos que estan treballant, a 
través d’una comissió especial, tot 
un seguit de jornades i activitats. 

El director actual del centre, 
Eduard Marquès, és conscient que 
la implicació dels pares al centre és 
fonamental i per això ha demanat 
col·laboració en aquesta celebració. 
“Volem ser conscients de tot el que 
tenim darrere, però també tot el que 
ens queda per endavant”, explica 
Marquès, que afegeix: “volem fer 

“Volem fer activitats per 
explicar les diferències 
que hi havia quan es va 
fundar”

activitats a tots els cursos per en-
senyar i explicar als nens i nenes en 
quina escola estan i les diferències 
que hi havia quan es va fundar”.  
Tots els actes del 50è aniversari de 
l’escola aniran sota el lema, i com 

ells creuen que no podia ser d’una 
altra manera: “Sóc Anxaneta”.

Formar part de l’Anxaneta

El sentiment identitari de l’escola ha 
perdurat al llarg d’aquests 50 anys. 

Marquès creu que “és un sentiment 
difícil de descriure” i que per aquest 
mateix motiu s’ha de ser molt cons-
cient a l’hora de prendre decisions 
des de la direcció. 

La mare de la Mariona Borrell, 
la Sara Acosta, és també mestra de 
l’Anxaneta. Ella tenia molt clar que 
volia portar a la seva fi lla a aquesta 
escola: “M’agrada molt el projecte 
pedagògic, fem que els nens treba-
llin a partir de racons i ambients”.

Per la seva banda, la Maria Mas-
juan creu que és important explicar 
el passat de l’escola i afi rma tam-
bé que és “tot un orgull” que tot 
i l’evolució del centre “hi hagi un 
esperit molt similar als principis”. 
I Masjuan conclou: “de fet, l’orgull 
és poder dir que formo part de 
l’Anxaneta”. 

La curiositat del nom  

El nom de l’escola Anxaneta està vinculat a la persona que corona 
els castells d’aquesta pràctica tan catalana. Lingüísticament s’escriu 
“enxaneta” però el nom oral no es va transcriure correctament ara fa 
50 anys. Un dels fundadors, Pim Montserrat, creu que això encara els 
aporta més tret identitari i que el nom es va decidir conjuntament amb 
els pares fundadors: “vam creure que voler tocar el cel representava la 
unió per aconseguir fer més coses i anar més amunt”. 

Tot 4,5,6 reportatge 1688.indd   3 8/9/15   12:59



Un Pla Director Sociosanitari per 
desencallar el trasllat de llits

Front comú de totes les forces 
polítiques davant la necessitat 
d’elaborar un Pla Director Sociosa-
nitari de Mataró-Maresme per part 
del Consorci Sanitari del Maresme 
(CSdM) i el Departament de Salut. 
Així es va aprovar, per unanimitat, 
al Ple Municipal del passat dijous. 
L’alcalde, David Bote, va ratifi car el 
que ja feia dies s’havia anunciat: el 
trasllat de llits de l’Hospital de Sant 
Jaume -que s’havia de produir el dia 
7 de setembre- s’aturarà a l’espera 

de l’elaboració d’aquestes noves 
directrius que marcarà el nou Pla 
Director. De la mateixa manera es 
va anunciar que des de l’Ajuntament 
es vol “col·laborar amb el CSdM” 
creant una comissió específi ca.

La Coordinadora en Defensa de la 
Sanitat Pública de Mataró i el Ma-
resme va voler intervenir en aquest 
punt de l’ordre del dia per refermar 
la seva opinió d’oposició al trasllat 
de llits a l’Hospital d’aguts de la 
Unitat de Convalescència dels ser-
veis sociosanitaris. Entre diferents 
peticions, la coordinadora va recla-
mar un “estudi rigorós, participat i 
seriós” per defi nir les necessitats 
dels serveis assistencials. 

SALUT
NOTÍCIA CUGAT COMAS

Doble concentració al Ple 

Dues protestes van conviure, su-
mant una cinquantena llarga de 
congregats, dijous a les portes de 
l’Ajuntament. Per una banda es 
manifestava la Coordinadora en De-
fensa de la Sanitat Pública a Mataró 

en contra del Pla d’Equilibri del 
Consorci Sanitari del Maresme i les 
retallades que comporta i per l’altra, 
persones contràries a la Festa al Cel 
per l’elevat pressupost públic que 
s’hi destina. 

SOCIETAT
NOTÍCIA REDACCIÓ

ciutatciutat

ALUART

www.totmataro.cat/ciutat
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Catalunya Sí Que es Pot va presen-
tar els candidats del Maresme a la 
llista de les eleccions pel 27 de 
setembre davant les instal·lacions 
de l’Hospital de Mataró. Durant 
l’acte, el candidat a la presidència 
de la Generalitat, Lluís Rabell, va 
criticar el model de “gestió opaca” 
de l’Hospital de Mataró i va posar 
l’accent en la defensa “prioritària” 
que el seu partit fa dels serveis 
públics.

El número cinc de la llista, Albano 
Dante Fachín, va col·locar Mataró 
com “l’epicentre del que s’ha cone-
gut com la sociovergència sanitària” 
i va carregar contra “un model de 
gestió opac que ha propiciat alguns 
dels escàndols de corrupció dels 
darrers anys a Catalunya i que ha 
estat símbol de les derivacions dels 
hospitals públics cap al sistema sa-
nitari privat”.

Els cinc noms vinculats al Mares-
me que formen part de la llista de 
Catalunya Sí Que es Pot són la coor-
dinadora d’ICV Mataró i número 19 
a la llista, Noe Ayguasenosa, Maria 
Freixenet d’ICV Premià de Mar, nú-
mero 33, Manuel Conejo de Podem 
Mataró, 75, el coordinador d’EUiA 
del Maresme Marcos Ortega, 76, i 
Anna Jiménez Mauri de Podem Ma-
taró (segona suplent). 

ELECCIONS 27S
NOTÍCIA REDACCIÓ

Lluís Rabell critica el 
“model de gestió opaca” 
de l’Hospital de Mataró  

El candidat de Catalunya 
Sí Que es Pot presenta els 
candidats del Maresme  

El Ple Municipal aprova per 
unanimitat demanar al CSdM 
les noves directrius

ALUART

CEDIDA
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El centre comercial Mataró Parc 
es converteix en el principal pa-
trocinador de la Festa al Cel amb 
una aportació de 100.000 euros. 
Així ho estableix un conveni signat 
amb l’Ajuntament de Mataró, que 
ha aconseguit que fi ns a un 40 per 
cent del pressupost provingui de pa-
trocinadors privats aquest 2015. El 
cost de l’esdeveniment serà similar 

www.totmataro.cat/empentaamb empenta

Mataró Parc aporta 100.000 
euros per a la Festa al Cel

1

que el de l’any passat, uns 550.000 
euros, 300.000 dels quals assu-
mirà l’Ajuntament, que també rebrà 
10.000 euros per part de la Genera-
litat i una xifra encara per concretar 
de la Diputació de Barcelona. 

El regidor de Promoció Econòmica 
i Innovació, Miquel Rey, i el gerent 
de Mataró Parc, Alfonso Millán, van 

signar la setmana passada un conve-
ni de col·laboració pel qual el centre 
comercial aporta 100.000 euros per 
a la promoció de la Festa al Cel. 
“Aquesta és el major esforç que hem 
fet mai per aquesta ciutat”, va re-
calcar Millán just després de signar, 
que considera que la Festa al Cel és 
el “millor esdeveniment per donar a 
conèixer Mataró i el Maresme” a les 

GESTORIA BELTRAN
Rda. Alfons Xè El savi 64
08301 - Mataró
Tel. 93 796 16 00
www.gestoriabeltran.com
info@gestoriabeltran.com
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amb empenta 2

L’edició del 2015 
tindrà un cost de 
550.000 euros, 
un 40 per cent dels 
quals provenen de 
patrocinis privats 

comarques costaneres del Vallès i el 
Barcelonès.

Segons Rey, “aquesta signatura és 
una gran notícia perquè publicitarà 
l’atractiu comercial de la ciutat”, 
un altre dels grans motors que han 
portat l’Ajuntament a organitzar la 
Festa al Cel. L’any passat, Mataró 
Parc ja va col·laborar estretament 
amb la festa, però l’aportació econò-
mica per a aquesta edició de 2015 
“garanteix la continuïtat de l’acte 
i fa viable que l’esdeveniment se 

celebri a la ciutat”, tal com Rey 
va apuntar. El regidor de Promo-
ció Econòmica va celebrar que el 
patrocini hagi augmentat tan signi-
fi cativament, del 10 o 15 per cent 
del 2014 fi ns al 40 per cent. La 
Festa al Cel costarà 550.000 euros 
i l’aportació del Mataró Parc és la 
més rellevant, al costat d’altres pa-
trocinadors menors que “han volgut 
participar davant l’èxit de l’any pas-
sat”. La Generalitat posarà prop de 
10.000 euros i queda per confi rmar 
la quantitat que hi destinarà la Dipu-

tació de Barcelona, que l’any passat 
va aportar 100.000 euros.  Des que 
General de Galerias Comerciales va 
inaugurar el juny del 2000 el centre 
comercial Mataró Parc, l’empresa ha 
donat suport a diferents projectes 
promoguts tant des de l’àmbit privat 
com públic de la ciutat. 

Amb aquesta línia de col·laboració i 
amb l’objectiu d’implicar-se en la di-
namització i la promoció de Mataró, 
s’ha confi gurat com el patrocinador 
principal de la Festa al Cel.
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Els ofi cis artesans són cada vegada 
més minoritaris, però també més 
autèntics. Joaquim Gelabert fa 35 
anys que cada dia s’endinsa en els 
set metres quadrats de la seva botiga 
i hi repara rellotges o fa néixer joies. 

“Quan només tenia 12 o 13 
anys vaig passar-me 2 anys fent 
d’aprenent en un taller de joieria”, 
relata Gelabert, que malgrat que 
després va treballar durant prop de 
13 anys en una fàbrica de mitjons, 

www.totmataro.cat/empentaamb empenta

35 anys de joies artesanes

3

no va abandonar mai la seva pas-
sió: la joieria artesana. “Treballava 
al sota-escala de casa meva primer, 
fi ns que em vaig poder traslladar a la 
botiga de l’Avinguda Recoder”. Un 
espai, d’altra banda, que va crear i 
decorar ell mateix, fi ns a convertir-lo 
en el racó emblemàtic que és avui. 

“Les reparacions són la meva es-
pecialitat”, reconeix Gelabert. La 
seva tasca més habitual és la de 
reproduir la parella d’una arracada 

perquè aquesta s’ha perdut o s’ha 
fet malbé. El ventall, però, és més 
ampli. “Faig dissenys jo mateix o 
faig realitat aquells esbossos que 
em porten els clients”. Uns esbos-
sos que, cada vegada més, provenen 
d’Internet. 

La joieria sempre ha estat la seva 
vocació i la feina manual, la seva 
manera de treballar. “La feina ha 
baixat”, explica, però tot i així Ge-
labert s’ha readaptat i ha aconseguit 

A TÀCTIC 
NO FEM 
WEBS

FEM MÉS QUE WEBS

www.TACTIC.CAT
- 93 790 97 73 -
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35 anys de joies artesanes

4

trobar un nou espai en el sector. 
“Abans, la gent em portava or vell 
i demanaven que els fessis noves 
joies”, recorda, però actualment “el 
poc or que es tenia s’ha venut i cada 
vegada més treballem amb plata, 
que és més barata”. I és que la crisi 
s’ha deixat notar i ha fet créixer els 
negocis de bijuteria. 

Tanmateix, i malgrat l’auge de 
les noves tecnologies, Gelabert es 
manté fi del al seu estil i valora “les 
coses fetes a mà”. D’ofi cis artesans 
no en queden gaires. Ara bé, els 
que queden són com els de sempre. 
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 M.R. COLLDEFORN
Rda. O’Donnell, 13    93.757.92.93

COMPRA  VENDA

VENDO MAMPARA BAÑO. color blan-
co, nueva, 1,45m. para bañera, 65€. 
626.529.009 

COMPRA  VENDA  
IMMOBILIÀRIA

¿LE URGE VENDER su piso? dispo-
nemos del dinero al contado para 
comprarlo inmediatamente a partir 
de 3 días. F. escrituras y entrega 
de llaves. Cualquier zona. Su Casa 
93.757.12.82
Z. CAMÍ DEL MIG. Piso alto con ascen-
sor, 3h. cocina con galería, baño con 
ducha, salón comedor con salida a 
balcón con muy buenas vistas al mar, 
económico, 85.000€. 626.529.009 
RAMON BERENGUER. Piso alto con 
ascensor, 90mts. 3h. grandes, baño 
completo, amplio salón comedor, 
suelos de parket, sol todo él día, opor-
tunidad!! 90.000€. 626.529.009 
VENC PÀRQUING. Avda. Recoder (co-
txe petit). 93.799.17.29 de 20 
a 22h. 
COMPRAMOS CASAS. Centro de Mataró, 
o garajes, locales, pequeños solares, 
etc. No importa estado. Buscamos 
cualquier sup. edificable para promo-
ción de viviendas. También Permutas, 
buscando la mejor rentabilidad para 
Ud. Máxima seriedad y discreción 
demostrada. Pago inmediato contado. 
Su Casa 93.757.12.82

TRASPASSOS 
LLOGUERS

ES LLOGUEN VIVENDES a diferents 
zones de Mataró, cases, naus in-
dustrials. Opcions de compra. 
607.444.232 
ALQUILO HABITACIÓN a chica, cerca 
estación. 603.511.683 
Z. ROCABLANCA. Primer piso, 2h. 
comedor con cocina americana, 
baño, semi-amueblado, 430€. 
651.862.517
LA RIERA. Piso semi-nuevo, 1h. co-
medor con cocina americana, baño, 
terraza de 20mts. amueblado, oca-
sión, 535€. 651.862.517
ALQUILO HABITACIÓN 650.919.205 

AV. GATASSA. Local de 50mts. 
comercial, 385 Euros, Tfno. 
626.52.90.09
TRASPASO CENTRO ESTÉTICA-LASER. 
Buenas condiciones. 15.000€ (todo 
incluido). 660.988.900 
SE ALQUILA HABITACIÓN con derecho 
a cocina, nevera, lavadora, secadora, 
etc. Zona Residencial. Precio econó-
mico. 639.703.037 
ALQUILO 1ER PISO 95m2. En Cerdan-
yola. Sin ascensor. Comedor, cocina 
separada, 3 habitaciones, baño, 
trastero, patio posterior de 80m2. 
Precio: 500€ . Tl. 93.790.56.79 
mañanas ó 658.908.773 
LLOGUER PLACES MOTOS Cami Ral, 
335. 629.925.130 
LOCAL 300M2 COMERCIAL. 750€/
mes. 93.798.81.06 /635.969.910

TREBALL

¿TODAVÍA NO TIENES TRABAJO? llama 
al 650.223.233 te formaremos en 
un oficio y te daremos trabajo. 
SE PRECISAN COMERCIALES. Suel-
do fijo más comisiones. Iván 
675.514.214 
FRANKFURT NECESSITA PLANXISTA. 
Amb experiència. 695.919.877 
TALLER MOLDES PRECISA Ajustador. 
93.540.61.61
PRECISAMOS CHICAS ENTRE 18 a 
35 años para casa de contactos en 
Granollers. Altos ingresos superan-
do los 150€ diarios. No hace falta 
experiencia. 603.732.978 
CHICA COCHE PROPIO busca lim-
pieza, canguro, cuidado mayores. 
697.907.931
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA, cuidado 
mayores. 602.115.660
CHICA BUSCA TRABAJO limpieza. 
632.786.719
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA. Coche 
propio. 610.388.966
BUSCO FAENA: canguro, limpieza. 
722.324.274 
SEÑORITA ME OFREZCO como cui-
dadora de personas mayores, 
niños, limpieza. Por horas, interna. 
663.524.452

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
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PROFESSIONALS

GRUP D’HAVANERES Mestre d’Aixa. 
Havaneres, cançó marinera. Festes 
majors, festes de carrer, privades, 
aniversaris, etc. Info sense com-
promís  605.686.269 (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. 677.592.739
SE HACEN OJALES y se ponen boto-
nes. Tel. 93.790.82.32 
PAVIDNET: Neteja, manteniment i 
abri l lantats. Pressupost sen-
se compromís. 93.757.76.83 
/607.249.790
LAMPISTA RAMON. 647.689.408
MASAJE ORIENTAL 688.508.947 
PINTOR. PRESUPUESTOS ajustados. 
607.480.942 
M U D A N C E S  E C O N Ò M I Q U E S . 
692.021.141 
MASAJES ORIENTALES C/Provenza, 1. 
688.009.323
MASAJES ORIENTALES C/Gatassa, 23. 
688.009.231
INFORMÁTICO A DOMICILIO. Re-
para tu ordenador desde casa. 
607.665.679. Sergi. 
PINTOR PROFESIONAL. Experiencia 
y Seriedad. Presupuesto Gratis. 
672.802.951 

 CERDANYOLA: 
             ESTANCO INDIANO: Carrer Roselló, 4

   NÚM. 1688
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POTS DESPLAÇAR? 

TRUCA AL 93.796.16.42
T’HO POSEM FÀCIL!

 VIA EUROPA: 
             LLIBRERIA PAPERERIA MEDITERRANI: 

                                                                 Carrer Alemanya, 2
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T.653 750 356
Avda. Jaume Recoder, 88. Mataró

(junto estación)

COMPRA -VENTA 
SEGUNDA MANO

ORDINADORS, TABLETS, SMARTPHO-
NES, reparem. 662.599.273 
PALETA, PINTOR, LAMPISTA, fontane-
ro. Económico. 649.131.920 
M A S A J E S  T E R A P É U T I C O S . 
695.859.536 
SE ESTAMPAN TRANSFER para gran-
des y pequeñas producciones. 
Teléfono 607.203.180

TAROT  VIDÈNCIA...

VIDENTE: TRABAJOS, CARTAS del ta-
rot. 93.755.09.75 
ESTHER VIDENT, MEDIUM, amarres, ri-
tuales, 40 años experiencia. Atiendo 
personalmente. 666.223.194 
TAROT METAFÍSICO, 6€/15min. 
93.741.10.87 

VARIS

POR UNA GRACIA a la ánima sola. 
SANADORA POR MEDIO imposición 
manos. La Voluntad. 678.161.220 
JOSÉ. BUSCO PAREJA. 674.471.893

CONTACTES

LAIA 42 CATALANA. 687.072.165 
JOVENCITAS CATALANAS Súper vicio-
sas! Dúplex y lésbicos reales. Sí a 
todo. Siempre tenemos ofertas. 
93.849.48.95 En Granollers (Cano-
vellas) 
JAVI 70 AÑOS, buena posición. Soy 
pasivo, deseo chico activo. Máxi-
mo 45 años. Deportista, moreno. 
682.462.579

PROFESSIONALS

AMB CAMIÓ FRIGORÍFIC

T. 93 757 95 94
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REENFOCAMENT

DR. EMILIO JUÁREZ
DIRECTOR MÈDIC DE

L’INSTITUT OFTALMOLÒGIC
TRES TORRES

POTS CONSULTAR-NOS EN:

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

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

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

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

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

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

http://www.iott.net

T. 900 842 848
(TELÈFON GRATUÏT)

EL LÀSER AMARIS I
LES LIO SÓN LA MILLOR
TECNOLOGIA PER
CORREGIR LA VISTA
CANSADA

"La confiança en les lents
intraoculars  per corregir la

presbícia  és absoluta. A IOTT procurem 
sempre oferir als nostres usuaris 

els millors tractaments oculars 
gràcies a una contínua innovació 

tecnològica. Amb les LIO hem aconseguit 
tornar una vista sana i ben 

enfocada a persones amb vista cansada 
minimitzant les molèsties i en un 

temps rècord. "

EN UNES POQUES HORES LES LENTS INTRAOCULARS 
LIO PERMETEN CORREGIR LA PRESBÍCIA O VISTA 
CANSADA, RETORNANT A L'ULL LA CAPACITAT DE 
TENIR UNA EXCEL·LENT VISIÓ LLUNYANA, INTERMÈ-
DIA I PROPERA.

Les lents LIO s'implanten a l'ull amb una simple cirurgia en la qual es 
reemplaça el cristal·lí de l'ull, responsable d'enfocar correctament allò que 
ens envolta. Després d'aquest procés, les persones poden prescindir de les 
ulleres i fer vida normal en dos o tres dies. La presbícia pot ser també corregida 
amb el làser Amaris.

A partir dels 40 anys, el cristal·lí va perdent elasticitat i capacitat per acomodar 
la visió a l'entorn. Veure amb nitidesa resulta més costós, fins al punt de 
requerir ulleres que seran multifocals en cas que la persona amb presbícia 
tingui també astigmatisme o miopia. Corregir la presbícia i dir adéu a les 
ulleres és actualment possible gràcies als materials de les LIO i la tecnologia qui-
rúrgica de l’IOTT.

Per què lents intraoculars? Juntament amb la tècnica del làser Amaris i el 
programari PresbyMax, aquest tipus de lents estan considerades per l'equip 
mèdic de l'Institut Oftalmològic Tres Torres ( IOTT) com el mètode més fiable 
per suplir les funcions del cristal·lí "cansat" pel pas dels anys. Les LIO multifocals 
són especialment adequades per a persones que tenen presbícia i astigmatisme 

o miopia, ja que el seu ús permet 
corregir ambdues patologies 
en una única intervenció quirúr-
gica. Això permet que el pacient 
no necessiti recórrer més a 
ulleres o lents correctores.

El doctor Emilio Juàrez, direc-
tor mèdic de l’IOTT, explica 
com és el procés d'implantació 
de les lents  intraoculars.Aquest 

consisteix a aspirar el cristal·lí de l'ull i substituir-ho per una lent multifocal. 
“Les lents intraoculars multifocals, s'implanten en l'ull mitjançant una 
intervenció quirúrgica molt senzilla, ràpida i amb resultats immediats” 
assegura. Les molèsties per a l'usuari són mínimes: amb prou feines dos dies 
i ja pot fer una vida completament normal”.
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Bote, afi rmés que n’estava estudiant 
una possible retirada. Per a Garcia, 
aquesta distribució és necessària 
per evitar que “barriades senceres 
hagin de quedar-se tota la població 
estrangera” i promoure la “distri-
bució equitativa de l’alumnat”, 
sobretot tenint en compte, segons 
ha dit, que “Mataró té 6 i 7 alumnes 
estrangers per grup, quan es reco-
mana que n’hi hagi dos”.

Aposta per la FP
Però en termes educatius, aquest 
no és l’únic tema amb què, de mo-
ment, no hi ha sintonia entre els 
Serveis Territorials i el nou govern 
municipal. El futur centre de For-
mació Professional també genera 
diferències i els terminis podrien 
variar en funció de la “complicitat” 
entre les dues parts, com va deixar 
entreveure Garcia. Pel director de 
Serveis Territorials, tanmateix, el 
nou centre “serà un referent al 
Maresme, que doni un plus a la for-
mació professional” per a començar 
a “equiparar aquests estudis amb 
els universitaris”.

L’actual consistori ja va declarar 
que no vol que el nou equipament 
vagi en detriment de l’oferta actual 
de centres com l’institut Miquel 
Biada, que vol “preservar”, punt en 
què Garcia està d’acord. “El Miquel 

 

La cohesió social a les escoles 
depèn, en gran mesura, de la zona 
escolar única. El director de Serveis 
Territorials, Vicent Garcia, va fer una 
defensa aferrissada d’aquest criteri 
d’inscripció escolar en la presenta-
ció del curs 2015-2016 i va afi rmar 
que només així es pot distribuir 
l’alumnat equitativament. El curs, 
que començarà el 14 de setem-
bre amb prop de 22.500 alumnes 
a la ciutat, també serà decisiu pel 
projecte del centre de Formació 
Professional que s’ha d’instal·lar al 
costat del Tecnocampus i que “ha de 
donar un plus” a la ciutat.

El curs 2015-2016 s’iniciarà amb 
normalitat als centres educatius, 
però amb un debat polític obert 
damunt la taula, el de la zona es-
colar única. El director dels Serveis 
Territorials del Maresme i el Vallès 
Oriental va assegurar divendres pas-
sat que “la zona única garanteix la 
cohesió social” i que per això la van 
implantar, igual que a la resta de la 
seva zona d’infl uència – deixant a 
banda La Roca del Vallès. 

Les declaracions van arribar des-
prés que l’alcalde de Mataró, David 

Serveis Territorials reclama mantenir la zona escolar 
única per garantir la “cohesió social”

EDUCACIÓ
NOTÍCIA MIREIA BIEL

ciutatciutat

Biada és un buc insígnia de la FP 
a Mataró que no tocarem”, va asse-
gurar Garcia, que sí que va apuntar 
cap a “famílies de les quals no te-
nim oferta”, com a futurs cursos per 
atraure alumnes de Mataró i rodalia.

Novetats curriculars
El curs 2015-2016 que s’iniciarà 
el pròxim 14 de setembre comptarà 
amb prop de 22.500 alumnes a 
Mataró i un total de 70.300 al Ma-
resme, segons dades provisionals. 

La ciutat seguirà pendent de les 
obres de la nova escola Angeleta 
Ferrer que haurien de començar 
abans que s’acabi l’any i de la pre-
visió que augmentin els alumnes de 
secundària els pròxims cursos, als 
que es preveu reubicar, mitjançant 
“reestructuració d’instituts i ade-
quació d’espais d’escoles” i no pas 
amb la construcció de nous centres 
educatius.

Marcat per la llei Wert i la seva 
aplicació, el nou curs incorporarà 
noves línies d’actuació, entre les 
quals destaquen l’increment de 35 
hores de matemàtiques a l’ESO – 
concretament a tercer –, l’augment, 
també, de 35 hores de primera llen-
gua estrangera, la implantació del 
servei comunitari per segon any i el 
naixement de la matèria cultura i 
valors ètics. 

www.totmataro.cat
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ARXIU

El curs 2015-2016 començarà 
dilluns amb prop de 22.500 
alumnes a Mataró i 70.300 al 
Maresme  
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Caballero: “Volem no m’ha permès 
treballar de manera coherent” 

   
Un dels punts de l’ordre del dia 
del Ple Municipal del passat dijous 
era la confi rmació de la baixa de 
la regidora Ana Caballero del grup 
municipal VOLEMataró. Caballero 
va explicar que deixava el grup “per 
voluntat pròpia” i que s’emparava 
“en el dret d’expressió”. Era el pri-
mer Ple Municipal del curs polític i, 
quan ni tan sols han passat quatre 
mesos de les eleccions, s’encara un 
mandat amb 9 formacions políti-
ques i ja, una “No adscrita” al Ple. 
La picabaralla entre Caballero i la 
líder de VOLEMataró, Montse Mo-
rón, va retratar la desentesa entre 
ex companyes.

Ana Caballero, en la seva exposi-
ció de motius, va apel·lar al partit 
a no permetre-la “treballar de ma-
nera coherent” i va acusar-lo de fer 
“una política de fets consumats”. 
Caballero assegura que Morón ha-
via enviat comunicats sense haver 
consensuat amb l’equip.

VOLEMataró demana l’acta
Durant l’explicació d’Ana Caballero 
diferents simpatitzants i militants 
del partit que es mostraven entre el 
públic van alçar rètols en els quals 
es demanava que tornés l’acta de 
regidora. Montse Morón, en el seu 
moment de rèplica, va acusar Ca-
ballero de no haver assistit a les 
reunions del partit. Morón va de-
manar també que entregués l’acta 
de regidora “si es considera digna i 
honesta políticament”.  

POLÍTICA
NOTÍCIA REDACCIÓ

ciutatciutat www.totmataro.cat/ciutat
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La Junta de Portaveus, que va tenir 
lloc el passat 31 d’agost, va aprovar 
una declaració institucional presen-
tada pel grup municipal de Volem 
Mataró per posicionar-se en contra 
del Tractat Transatlàntic d’Inversió i 
Comerç, més conegut popularment 
com a TTIP. La declaració, de la 
qual se’n va donar compte en el Ple 
de setembre, es va aprovar amb els 
vots a favor del PSC, ERC, Volem, 
CUP, PxC i ICV-EUiA. Hi va votar en 
contra el PP i C’s i el grup de CiU 
va optar per l’abstenció.

Un atac als drets
La resolució aprovada recull que 
“aquest tractat suposa en tota re-
gla un augment de les desigualtats 
i un empobriment del total de la 
població indistintament si és assa-
lariat, autònom o petit empresari” 
alhora que assevera que “El TTIP 
és una acció geopolítica que inten-
ta preservar l’hegemonia econòmica 
nord-americana basada en una lò-
gica de mercat neoliberal on no es 
respecten els drets humans, es vul-
neren tot tipus de drets comercials 
dels països, a més de les condicions 
i drets laborals”.

El TTIP està pendent d’aprovació 
a les institucions europees.

ECONOMIA
NOTÍCIA REDACCIÓ 

El Ple es posiciona en 
contra del TTIP entre 
Europa i els EUA    

Només PP i Cs voten en 
contra de la declaració 
proposada per Volem 

La picabaralla de Morón i 
Caballero al Ple retrata al 
partit lila

ALUART ALUART

  Podem Catalunya demana a Caballero que rectifi qui

L’enrenou a Volem Mataró puja de to i Podem Catalunya ha decidit in-
tervenir. Després de les acusacions creuades entre la regidora sortint del 
partit, Ana María Caballero, i la líder del grup municipal, Montse Morón, 
la formació catalana ha enviat un comunicat en què critica durament 
l’actitud de Caballero i l’avisa que determinades actuacions són denun-
ciables. La Comissió de Garanties Democràtiques de Catalunya assegura 
en un comunicat que “ningú al marge dels membres del partit” pot 
atorgar-se cap tipus de representació de Podem i demanen a Caballero 
que “rectifi qui públicament” perquè la seva actitud “genera confusió 
entre la ciutadania”. A més a més, la comissió acusa a Caballero de 
“transfuguisme” i li recorda que “va en contra de l’ADN intrínsec del 
partit” i que el codi ètic de Podem ho rebutja “sense pal·liatius”.  
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VIII Mataró camina per
4 d’octubre de 2015

www.afamaresme.org

+ informació: 93 798 84 81 - 93 796 32 00
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Joan Pera canvia de registre i 
serà ‘L’avar’ de Molière 

Dos actors mataronins seran pro-
tagonistes de dues de les apostes 
més sonades de la nova temporada 
teatral a Barcelona. Focus, empresa 
que gestiona el Goya, el Romea, la 
Villarroel i el Condal confi a en Joan 
Pera i en Jordi Bosch per liderar el 
repartiment de dues de les seves 
produccions. Un dels plats forts del 
nou curs al Goya serà veure Joan 
Pera en un registre completament 
diferent amb ‘L’avar’ de Molière di-

rigida per Josep Maria Mestres del 
7 de febrer a l’1 de maig. L’avar és 
una de les obres més conegudes del 
considerat com el dramaturg més 
important de la història del teatre 
francès. El mataroní deixa ara la 
comèdia de banda.

Bosch, al Condal
Per una altra banda, el Teatre Condal 
inaugura temporada amb la comèdia 
‘Caiguts del cel’ dirigida per Sergi 
Belbel protagonitzada per Emma 
Vilarasau i Jordi Bosch. L’obra, de la 
que es preveu un important èxit en 
la venda d’entrades, es podrà veure 
fi ns al 25 d’octubre. 

TEATRE
NOTÍCIA REDACCIÓ

Jordi Bosch protagonitza 
‘Caiguts del Cel’ al costat 
d’Emma Vilarasau

Reggae de València a Mataró

Es comencen a conèixer els primers 
noms de la temporada de tardor de 
concerts a la ciutat. En aquest sentit 
destaca la doble presència de dos 
grups de reggae del País Valencià 
comn són Auxili i Aspencat.

FESTES
NOTÍCIA REDACCIÓ

Un mostra reclama la 
plena inserció laboral 
dels discapacitats

 
’Visions. Històries de superació per-
sonal’ recorrerà al llarg d’un any i 
mig les principals ciutats de l’estat 
espanyol per reivindicar una vida 
normalitzada i la plena integració 
laboral de les persones discapaci-
tades. La mostra està promoguda 
per Sifu, un grup de centres espe-
cials de treball per a la inserció del 
col·lectiu, que detalla que només un 
0,46% de les noves contractacions 
que es van fer a Catalunya l’any pas-
sat van ser a persones amb alguna 
disfunció. 

L’exposició consta de quinze fo-
tografi es del dia a dia de persones 
discapacitades de tots els sectors 
professionals en el seu ambient la-
boral. La primera parada de ‘Visions’ 
és a Mataró i es pot veure fi ns al 25 
de setembre.

Sensibilitzar
‘Visions’ busca explicar a la societat 
com viuen les persones amb disca-
pacitat el dia a dia en el seu lloc de 
treball, sensibilitzar sobre les seves 
difi cultats d’accés al món laboral i 
reivindicar la seva plena integració. 
Els objectius dels fotoperidistes 
mataronins Quim Puig i Romuald 
Gallofré han captat quinze ‘visions’ 
d’aquest col·lectiu que ara rodaran 
per tot l’estat espanyol. 

EXPOSICIONS
NOTÍCIA REDACCIÓ - ACN

El col·lectiu representa 
només un 0,46% de les noves 
contractacions a Catalunya

culturacultura

Auxili serà un dels grups que 
tocaran a la Botifarrada a la Hispa-
nitat l’11 d’octubre a la Plaça de 
l’Ajuntament i Aspencat serà amb 
Buhos el divendres 30 al Clap pre-
sentant el nou disc. 

www.totmataro.cat
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JOSEP ARACIL I XARRIÉ
 PRESIDENT D’EUROSÈNIOR

El “xarxisme”

sèniors

joarxa@gmail.com

La creació de noves eines de comu-
nicació i producció acaba generant 
canvis revolucionaris. Ha passat amb 
la predecessora revolució industrial, 
quina continuïtat l’està assumint la 
revolució digital, que segurament 
produirà canvis substancials en les 
seves formes organitzatives. Cada 
vegada és més àmpliament reconegut 
que les grans organitzacions generen 
una burocràcia que les converteixen en 
ingovernables. La defensa de petites 
organitzacions, amb un funcionament 
comprensible per als seus membres, 
s’està convertint en una necessitat 
imperiosa plenament assumida. El 
federalisme és una doctrina política i 
social que agrupa a diferents membres 
de tot tipus, que s’associen, delegant 
algunes llibertats i poders a un orga-

nisme superior, tot i conservar una 
certa autonomia, dins d’una estructura 
jeràrquica, en la que l’òrgan central 
d’una federació, genera una burocràcia 
que l’allunya dels problemes reals dels 
seus membres federats. A poc a poc 
estem observant la seva substitució 
per xarxes, que també agrupen als 
seus membres, però respectant ple-
nament la seva autonomia. S’estableix 
una relació interactiva, que permet 
l’intercanvi d’experiències, que cada 
membre pot aplicar adaptant-les, al 
seu entorn particular. El “xarxisme” 
com a substitut del federalisme, en 
l’àmbit polític i social, té la seva escola 
bressol en els municipis, on mitjançant 
el funcionament de “Bancs de temps” 
i la possible creació de monedes 
locals, ha de fer possible la vida local 
24 hores, fomentant l’autosufi ciència 
territorial i energètica. 

II CONCURS DE DECORACIÓ 
I DE LLANÇAMENT 
D’AVIONS DE PAPER

II CONCURS DE DECORACIÓ II CONCURS DE DECORACIÓ II CONCURS DE DECORACIÓ II CONCURS DE DECORACIÓ II CONCURS DE DECORACIÓ 
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FES VOLAR 
LA TEVA IMAGINACIÓ ! TENIM PREMIS PER ALS GUANYADORS!

VINE A FER EL TEU 
LLANÇAMENT !

4 CATEGORIES 
(3 A 5 ANYS, 6 A 11 ANYS, 12 A 16 ANYS I ADULTS)

CONCURS DE FOTOS 
AL FACEBOOK

DECORA EL TEU AVIÓ I PARTICIPA! 

CONCURS DE FOTOS 

EXPOSICIÓ DE 
PAPIROFLÈXIA
        /amicsdelapapiroflexia

ACTIVITATS 
PER A NENS

/fundaciomaresme

ACTIVITATS 
PER A NENS

/fundaciomaresme

Associació de Comerciants 
i Professionals 
del Nou Centre de Mataró
Herrera, 70 (mòdul 4)
08301 Mataró
Telèfon: 93 757 76 06
e-mail: si@bulevards.com

Adherits a:Amb el suport de: Col·laboren:

Sort i que guanyi el millor!
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castellscastells

Patacada de 4 de 8 
amb l’agulla a Sabadell

No és l’any dels Capgrossos. No ho 
va ser el primer tram i l’ensopegada 
ha tornat a ser blava en l’inici de 
la seva segona meitat de tempora-
da. Aquest cop va ser a Sabadell, 
en la Festa Major de la cocapital 
vallesana, quan un 4 de 8 amb 
l’agulla enlairat amb aparent bones 
mides va caure just abans que es 
carregués l’estructura del 4. Era la 
segona ronda i els Capgrossos ja no 
van poder refer-se per seguir amb el 
programa. Ni 4 amb el pilar ni 3 de 
8, havent d’acabar amb el 5 de 7 i 
el 4 de 8. La línia de fl otació, nova-
ment castigada.

La mateixa diada va veure el 3 de 
9 carregat pels Castellers de Saba-
lluts, una Tripleta Vilafranquina dels 
Minyons de Terrassa i un doblet de 
5 i 7 de 8 de Barcelona, amb el 7 
carregat.

Bona torre
Els blaus ja havien descartat a priori 
un possible 4 de 9 –que sí que ha-
vien dut a Sabadell l’any passat– i 
van oferir molt bones sensacions 
d’entrada, amb una torre de 8 fol-
rada treballada amb gran seguretat 
durant bona part del desenvolupa-
ment, exigint sols una mica d’ofi ci 
a la baixada al pis de quarts. La 
torre, la segona descarregada de 

l’any, semblava el pòrtic d’una 
diada de bon nivell als castells de 
8 i mig. Hi debutava un terç i les 
sensacions que va transmetre eren 
positives. Però just després va venir 
la patacada.

També oferia bones sensacions, 
en la pujada, el 4 de 8 amb l’agulla 
de segona ronda. L’estructura sem-
blava apamada de mides quan 
la canalleta arribava per coronar 
l’estructura mare d’aquest castell 
compost però amb la remuntada de 
l’enxaneta, de sobte i sense defensa, 
els quints es van vèncer de forma 
seca i la caiguda va ser ferotge. És 
el segon cop aquest any que el 4 de 
8 amb l’agulla quedava en intent i, 
com el juny a Reus, el catàleg de 
baixes va deixar la colla tocada. Van 
voler acabar cobrint l’expedient amb 
el 5 de 7 i el 4 de 8 però les cares 
llargues de preocupació eren evi-
dents a la rotllana dels maresmencs.

Assaig especial i al Born
Els Capgrossos tenen doble feina 
avui dijous i demà divendres, ja que 
han convocat un assaig especial de 
present i de futur, pel que demanen 
la màxima assistència aquesta ma-
teixa nit, amb entrepans i beguda 
per a tothom.

Demà repetiran presència a la 
Diada de 1714 al Mercat del Born, 
on els castells de 8 serien el registre 
per sumar en un entorn tan impor-
tant tot un Onze de Setembre. 

CASTELLS
NOTÍCIA CUGAT COMAS

Els Capgrossos ensenyen 
una bona torre però tornen a 
tastar la llenya

ELS CAPGROSSOS SERAN A LA VIA LLIURE  

Demà, Onze de Setembre, a la tarda i després d’haver actuat al migdia 
al Born, els Capgrossos seran una de les seixanta colles castelleres que 
aportaran els seus castells a la Via Lliure a la República Catalana que 
convoca l’ANC i Òmnium Cultural a l’Avinguda Meridiana de Barcelona. 
Serà el tercer any que els Capgrossos se sumen a les mobilitzacions de 
la Diada Nacional després de ser presents tant a la Via Catalana que va 
creuar Catalunya el 2013 com a la V gegant de l’any passat a Barcelona. 
Seran als trams assignats al Maresme central, del 54 al 57.

www.totmataro.cat

ELS CASTELLS  Sabadell

Capgrossos de Mataró:
2 de 8f, i4 de 8a, 5 de 7, 4 de 8.
Castellers de Sabadell:
5 de 8, 3 de 9fc, 7 de 8.
Castellers de Barcelona: 
5 de 8, 7 de 8c, 4 de 8.
Minyons de Terrassa: 
3 de 9f, 4 de 9f, 4 de8a, pd7f.
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horòscopshoròscops www.totmataro.cat/horoscop

Horòscop per DHANNA ASTRÒLOGA Diplomada per l’Associació d’Astrologia de Catalunya.

Àries (21/3 al 20/4)

Tocarà posar al dia l’economia 
familiar. Tot el que té a veure 
amb recursos compartits passa 
per un moment de revisió. La 
salut demana una ullada i canvi 
d’hàbits. Evita excessos.

Taure (Del 21/4 al 20/5)

Possible inici d’un projecte labo-
ral amb un amic. Voleu fer alguna 
cosa productiva plegats. Si la 
relació de parella no funciona i 
ja n’heu parlat, potser és moment 
de donar-vos espai.

Bessons (21/5 al 21/6)

Potser ha arribat el moment de 
tornar a ser pares. Si més no, ho 
valorareu. Però tant si això pas-
sa, com si no, sents que la teva 
llar es queda petita. T’agradaria 
ampliar l’espai.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

Adquireixes més seguretat en tu 
mateix. Deixar enrere les pors és 
un treball personal que només tu 
pots fer. Aviat entres en una fase 
més positiva per alliberar-te de 
part del passat.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

El que voldries fer i el que fas 
no acaben de ser el mateix. Vius 
limitacions que t’ofereixen una 
visió més madura de la vida. Tot 
no pot ser, segur que hi ha més 
coses que pots fer.

Verge (Del 24/8 al 23/9)

Tens por de no poder arribar 
a l’objectiu material. Per sort 
comptes amb algunes ajudes 
econòmiques i aniràs fent el que 
t’has proposat. En l’amor entres 
en una etapa de més compromís.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Tot i que estàs en una fase fi nal del 
teu cicle anual, tens prou energia 
per encarar els contratemps que 
es presenten. L’economia aviat 
millorarà, i deixaràs una etapa 
compromesa.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Si estàs fi cat en assumptes judi-
cials, sigues prudent i mira de no 
xerrar més del compte. El silenci 
és el teu aliat. Bons moments en 
parella i per fer activitats diverti-
des plegats.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

Possible oportunitat laboral en el 
sector serveis o sanitari. Potser no 
és el que vols, però si necessites 
diners, no dubtis. T’ajudarà a 
organitzar la part material de la 
teva vida.

Capricorn (Del 22/12 i el 20/1)

Fas una bombolla on pots refugiar-
te del món. No és fàcil per tu 
aïllar-te dels problemes. Moments 
de solitud plaent. Algú t’estima 
però no és capaç de manifestar-se. 
Dóna-li temps.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

Possibilitat de fer un viatge en 
bona companyia. Necessites es-
tudiar i ampliar informació sobre 
un munt de temes del teu interès. 
Reps col·laboració ideològica per 
part de la parella.

Peixos (Del 20/2al 20/3)

La vida et posa al davant algunes 
situacions on podràs reafi rmar-
te, i vivències que, mitjançant 
la diferència, et trobaràs a tu 
mateix. L’economia demana una 
remodelació urgent.

Sagitari 
Possible oportunitat laboral en el 
sector serveis o sanitari. Potser no 

Lleó 
El que voldries fer i el que fas 
no acaben de ser el mateix. Vius 

www.facebook.com/dhannaastro dhannaastro@hotmail.com

T 93 796 18 80
WWW.INTEGRALIA.CAT

CARRER SANT PERE 31 - 08301 - MATARÓ

INSTAL·LACIONS I REPARACIONS DE
LLUM·AIGUA·GAS·ELECTRICITAT·CLIMATITZACIÓ

INSTAL·LACIONS I REPARACIONS DE
LLUM·AIGUA·GAS·ELECTRICITAT·CLIMATITZACI
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L’Ajuntament d’Argentona vol ager-
manar-se amb la població francesa 
d’Aubagne, molt lligada a la ceràmi-
ca. Per això, el Saló de Pedra serà 
l’escenari de la presentació a la 
ciutadania de la proposta el pròxim 
2 d’octubre, en què es donarà a 
conèixer el programa d’intercanvi 
i impuls de projectes en comú. La 
iniciativa vol incloure temes en ma-
tèria cultural, educativa, promoció 
econòmica i turisme, entre altres. 
Les dues localitats comparteixen la 

ceràmica com a tret identitari i van 
iniciar les converses l’estiu de 2014.  

Aquest mes d’agost passat, 
l’alcalde d’Argentona, Eudald Cal-
vo, i altres regidors del govern, van 
desplaçar-se fi ns a Aubagne amb 
motiu de la celebració a la ciutat de 
la fi ra de ceràmica Argillà. A banda 
de conèixer amb detall aquesta mos-
tra, la més important del seu sector 
a França, i que aplega uns 200 ex-
positors, la delegació argentonina 
va reunir-se amb el govern de la 
ciutat per continuar avançant en la 
proposta d’agermanament entre les 
dues localitats. 

Argillà Aubagne és la mostra 

SOCIETAT
NOTÍCIA REDACCIÓ

L’Ajuntament presentarà la 
proposta a la ciutadania el 
pròxim 2 d’octubre

argentonaargentona www.totmataro.cat/argentona

Argentona vol agermanar-se amb Aubagne, que organitza 
la fi ra de ceràmica més important de França 

ceràmica més important de França, 
amb la participació de més de 200 
paradistes i una afl uència que su-
pera els cent mil visitants. Al març 
d’aquest any, representants institu-
cionals i de l’Associació ceramista 
i la cambra d’artesans d’Aubagne 
van visitar Argentona per tal de se-
guir aprofundint en aquesta voluntat 
d’agermanament. El passat mes de 
juliol, coincidint amb la renovada 
Fira de Ceràmica i que pren el nom 
comú d’Argillà juntament amb la de 
la localitat francesa i la de Faenza, a 
Itàlia, diversos artesans d’Aubagne 
van presentar els seus treballs a la 
mostra argentonina. 

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: NURIA RUIZ FILBÀ

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.restaurantetoni.es

+

SUYAS
• 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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Garrinada es compromet a 
“repensar el model” dels actes

La Garrinada ha de repensar-se. 
Aquesta és la principal conclusió 
a la que han arribat l’Associació La 
Garrinada, la Regidoria de Festes, 
la Policia Local i Creu Roja, després 
que el passat 6 de juliol s’haguessin 
d’obrir les portes del recinte per tal 
d’alliberar espai, donada la gentada 
que omplia el recinte de la festa. 

Segons ha explicat el consisto-
ri, “els treballadors de seguretat 
contractats per l’Associació La Garri-
nada per a controlar els accessos del 

recinte van detectar que l’aforament 
màxim estava complet i van tancar 
l’accés”. Però, a l’efecte de preve-
nir riscos per a les persones, es va 
decidir reobrir l’accés al recinte, 
així com obrir també les tanques 
de l’Avinguda Països Catalans per 
tal d’alliberar més espai adjacent 
a l’escola”.

Tots aquests motius han por-
tat a l’organització de la festa i a 
l’Ajuntament a adoptar el compor-
mís de repensar el model de festa i 
treballar des d’ara mateix per evitar 
que es repeteixi una situació similar 
en les edicions futures, i molt espe-
cialment el pròxim 2016. 

L’assistència massiva el dia 
6 d’agost d’aquest any va 
desbordar totes les previsions

L’Aula d’Extensió 
Universitària inicia el curs 
amb Solé i Sabaté 

L’1 d’octubre comença el cicle 
d’activitats proposades des 
del centre cultural Àgoras

L’historiador Josep Maria Solé i Sa-
baté donarà el tret de sortida al cicle 
de conferències de l’Aula d’Extensió 
Universitària amb ‘El vot de la dona 
a través de la història” el pròxim 1 
d’octubre.

L’aula d’extensió universitària ini-
ciarà així l’activitat, que programarà 
activitats fi ns al mes de juny. La ini-
ciativa ha estat impulsada des del 
centre cultural Àgora i té l’objectiu 
de difondre la cultura al públic adult 
i de gent gran. 

SOCIETAT
NOTÍCIA REDACCIÓ

tota l’actualitat  
de Mataró  
a Facebook!

facebook.com/totmatarofacebook.com/totmataro
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DIMARTS 2DIUMENGE 30televisiótelevisió m1tv

17:30 AVENTURA’T
18:00 CANET ROCK
20:00 EN JOC
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 PANTALLA OBERTA
23:30 LA BARCA DE L’ANDREU
00:00 LA SETMANA
00:30 L’ENTREVISTA
01:00 RESUM SETMANAL  
02:00 L’ENTREVISTA

07:00 NOTÍCIES EN XARXA
09:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 RESUM SETMANAL
11:00 GAUDEX LA FESTA
11:30 AVENTURA’T
12:00 RESUM SETMANAL
13:00 CAMINANT x CATALUNYA
13:30 GAUDEX LA FESTA
14:00 AL DIA
14:30 RESUM SETMANAL
15:30 FÒRUM GASTRONÒMIC
16:30 GAUDEIX LA FESTA
17:00 L’HEREU I LA PUBILLA
18:00 RESUM SETMANAL
19:00 NOTÍCIES EN XARXA
19:30 ESPORTS EN XARXA
20:00 DE TEE A GRENN
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 DOSOS AMUINT
21:30 DE TEE A GRENN
22:00 INFORM. 24H. MARESME
22:30 LA SETMANA
23:00 AVENTURA’T
23:30 CAMINANT x CATALUNYA
00:00 INFORM. 24H. MARESME
00:30 LA SETMANA
01:00 NOTÍCIES EN XARXA
01:30 ESPORTS EN XARXA

07:00 NOTÍCIES EN XARXA

07:00 DOSOS AMUNT
07:30 CAMINANT x CATALUNYA
08:00 FÒRUM GASTRONÒMIC
09:00 RESUM SETMANAL
10:00 INFORM. 24H. MARESME
10:30 CARRETERES
11:00 LA BARCA DE L’ANDREU
11:30 RESUM SETMANAL
12:30 CAMINANT x CATALUNYA
13:00 L’ENTREVISTA
13:30 INFORM. 24H. MARESME
14:00 RESUM SETMANAL
15:00 GAUDEIX LA FESTA
15:30 PANTALLA OBERTA
16:30 INFORM. 24H. MARESME
17:00 CARRETERES
17:30 L’ENTREVISTA
18:00 1MÓN.CAT
20:00 EN JOC
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 L’ENTREVISTA
22:30 RESUM SETMANAL
23:30 LA SETMANA
00:00 CARRETERES
00:30 CAMINANT x CATALUNYA
01:00 RESUM SETMANAL
02:00 GAUDEIX LA FESTA

07:00 DE TEE A GRENN
07:30 L’ENTREVISTA
08:00 AVENTURA’T
08:30 GAUDEIX LA FESTA
09:00 CAMINANT x CATALUNYA
09:30 L’ENTREVISTA
10:00 RELIGIONS
10:30 CARRETERES
11:00 MISSA DE MONTSERRAT
12:30 FUTBOL EN JOC
14:30 FÒRUM GASTRONÒMIC
15:30 PANTALLA OBERTA
17:00 DE TEE A GRENN

14:00 AL DIA
14:30 GAUDEIX LA FESTA
15:00 LA BARCA DE L’ANDREU
15:30 L’ENTREVISTA
16:00 CARNET ESPORTIU
16:30 INFORM. 24H. MARESME
17:00 L’HEREU I LA PUBILLA
18:00 DE TEE A GRENN
18:30 LA BARCA DE L’ANDREU
19:00 NOTÍCIES EN XARXA
19:30 ESPORTS EN XARXA
20:00 DOSOS AMUNT
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 L’ENTREVISTA
21:30 CAMINANT x CATALUNYA
22:00 INFORM. 24H. MARESME
22:30 PANTALLA OBERTA
23:30 LA SETMANA
00:00 INFORM. 24H. MARESME
00:30 DE TEE A GRENN
01:00 NOTÍCIES EN XARXA
01:30 ESPORTS EN XARXA
02:00 DOSOS AMUNT

07:00 NOTÍCIES EN XARXA
09:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 INFORM. 24H. MARESME
10:30 PANTALLA OBERTA
12:00 INFORM. 24H. MARESME
12:30 CARRETERES
13:00 LA BARCA DE L’ANDREU
13:30 INFORM. 24H. MARESME
14:00 AL DIA
14:30 L’ENTREVISTA
15:00 PANTALLA OBERTA
16:30 INFORM. 24H. MARESME
17:00 L’HEREU I LA PUBILLA
18:00 CARRETERES
18:15 ESTUDI 3
18:30 LA BARCA DE L’ANDREU
19:00 NOTÍCIES EN XARXA
19:30 ESPORTS EN XARXA
20:00 CARRETERES

20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 CAMINANT x CATALUNYA
21:30 L’ENTREVISTA
22:00 INFORM. 24H. MARESME
22:30 CARRETERES
23:00 LA BARCA DE L’ANDREU
23:30 GAUDEIX LA FESTA
00:00 INFORM. 24H. MARESME
00:30 L’ENTREVISTA
01:00 NOTÍCIES EN XARXA
01:30 ESPORTS EN XARXA
02:00 LA BARCA DE L’ANDREU

07:00 NOTÍCIES EN XARXA
09:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 INFORM. 24H. MARESME
10:30 PANTALLA OBERTA
12:00 INFORM. 24H. MARESME
12:30 FÒRUM GASTRONÒMIC  
13:30 INFORM. 24H. MARESME
14:00 AL DIA
14:30 DE TEE A GRENN
15:00 DOSOS AMUNT
15:30 CAMINANT x CATALUNYA
16:00 AVENTURA’T
16:30 INFORM. 24H. MARESME
17:00 L’HEREU I LA PUBILLA
18:00 LA BARCA DE L’ANDREU
18:30 DOSOS AMUNT
19:00 NOTÍCIES EN XARXA
19:30 ESPORTS EN XARXA
20:00 AVENTURA’T
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 LA SETMANA
21:30 DE TEE A GRENN
22:00 CAMINANT x CATALUNYA
22:30 RESUM SETMANAL
23:30 LA SETMANA
00:00 INFORM. 24H. MARESME
00:30 GAUDEIX LA FESTA
01:00 NOTÍCIES EN XARXA
01:30 ESPORTS EN XARXA
02:00 AVENTURA’T
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09:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 INFORM. 24H. MARESME
10:30 L’ENTREVISTA
11:00 DOSOS AMUNT
11:30 GAUDEIX LA FESTA
12:00 INFORM. 24H. MARESME
12:30 DOSOS AMUNT
13:00 DE TEE A GRENN
13:30 INFORM. 24H. MARESME
14:00 AL DIA
14:30 L’ENTREVISTA
15:00 DOSOS AMUNT
15:30 LA SETMANA
16:00 AVENTURA’T
16:30 INFORM. 24H. MARESME
17:00 L’HEREU I LA PUBILLA
18:00 GAUDEIX LA FESTA
18:30 DOSOS AMUNT
19:00 NOTÍCIES EN XARXA
19:30 ESPORTS EN XARXA
20:00 CARNET ESPORTIU
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 L’ENTREVISTA
21:30 CARNET ESPORTIU
22:00 INFORM. 24H. MARESME
22:30 FÒRUM GASTRONÒMIC
23:30 ENDERROCK TV
00:00 INFORM. 24H. MARESME
00:30 CARNET ESPORTIU
01:00 NOTÍCIES EN XARXA
01:30 ESPORTS EN XARXA
02:00 L’ENTREVISTA

07:00 NOTÍCIES EN XARXA
09:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 INFORM. 24H. MARESME
10:30 CARNET ESPORTIU
11:00 L’ENTREVISTA
11:30 DOSOS AMUNT
12:00 INFORM. 24H. MARESME
12:30 L’ENTREVISTA
13:00 CARNET ESPORTIU
13:30 INFORM. 24H. MARESME

dimarts

dimecres

CB12266-CENTRE ¡OCASIO!! Pis 

que disposa de 2 habitacions, tot 

exterior i amb ascensor.

70.000€ 149.000€

75.000€

CB9812- CERDANYOLA-SUD Pis 

1/2 alçada, 92m2 de 4 habitacions, 

estat impecable, exterior molt de sol, 

saló amb sortida a balcó.

68.000€

CB9836-CERDANYOLA NORD. Àtic 

amb ascensor de 65m2 i dos habita-

cions, reformat , terrasseta a peu de 

menjador. Únic!!

81.000€

CB11198- PSTGE-CABANELLES. 

Pis amb pati de 70m2 de 2 habita-

cions, reformat molt maco.

115.000€

CB5154-MOLINS. Planta baixa 

única. Tot reformat juvenil, tres 

habitacions + vestidor!!

CB8502-CAMI GEGANTA Pis i pàr-

quing, en fi nca amb ascensor, de 

92m2 amb 4 habs, bany i lavabo, 

balcó. Per entrar a viure.

58.000€

CB11571- CERDANYOLA Pis de 

72m2., 2 hab. (abans 3), mitja al-

tura, per antrar a viure.

100.000€

CB11165-HABANA. Pis de 3 hab 

+ despatx, bany, cuina independ., 

gran saló 45m2. amb balcó!
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4129

OPORTUNIDADES

Consulti a la 1a pàgina altres ofertes a Mataró

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

4129

71.000€
ÁTICO PARA ACABAR DE REFORMAR

REF. 12193 MOLINOS. Situado en calle tran-
quila junto zona verde. Ático 2 terrazas (ante-
rior y posterior) en pequeña comunidad de ve-
cinos.70 M2 distribuidos sin pasillos apenas.3 
dormitorios. 2 dobles. Salón comedor cuadra-
do. Cocina de origen. Baño completo. Presen-
ta buenas cualidades. Necesita reformas. 

T

75.000€
EXCELENTE RELACIÓN PRECIO-CALIDAD

REF. 9822 JTO. RDA. O´DONNELL. Excelen-
te ocasión por características. Edifi cio con 
ascensor. Vivienda bien ubicada 78m2 ideal 
inversores. 3 dorm. Salón comedor .Cocina 
en perfecto estado. Cuarto de baño completo. 
Calefacción. Suelos de gres. 

T

148.000€
EXCELENTE COMPRA

REF. 12072 AVDA. ROCABLANCA. Magnífi ca 
oportunidad!!.Orientado a mar. Muchas horas 
de sol. Vivienda de 80m2 presencia y moderna 
edifi cación. Estado impecable. Tiene 3 dormi-
torios. Salón comedor de 20m2 independiente, 
Cocina equipada mob. de roble. Baño comple-
to +aseo con ducha.Calefacción. Suelos gres.

T

180.000€
LOCAL COMERCIAL PREMIUM

REF. 12175 JTO. PUIG I CADAFALCH. Perfec-
tamente  situado zona MUY COMERCIAL, de 
mucho paso diario. 180 m2 en 2 plantas, ima-
gen atractiva. 17mts de escaparate con gran-
des ventanales  muy luminoso. Apto cualquier 
tipo de actividad . Cámara frigorífi ca. Moderna 
edifi cación. De los mejores locales de la zona.

T

389.000€
UNIFAMILIAR

REF. 12130 ARGENTONA. Vivienda unifami-
liar a un paso del centro. Vivienda inteligen-
te, equipación domótica. Altísima calidad de 
acabados, Varias plantas. Garaje 70 m2, Salón 
com. 45m2 con chimenea, Gran cocina offi ce 
patio 40m2. 3 dor. dobles + estudio abuhardi-
llado y Vestidor. 2 baños compl.+ aseo. Terra-
za/solarium. Instal.recogida ropa/lavandería. 

T

96.000€
PISO + PARKING INCLUIDO

REF. 12174 CERDANYOLA. Atención!! Piso 
alto con ascensor en zona activa y comercial. 
Vivienda impecable y plaza de aparcam.Per-
fecta distribución int. 83 m2. 3 dor. (2  dobles).
Salón comedor 20 m2. Vistas a zona verde. 
Cocina equipada. Baño completo. Excelente 
ocasión por sus características.

T

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-3135 RDA. CERVANTES, Reformado 3 HAB. cocina indep., balcón ext. ascensor....................505€ T.I.
REF. A-1436 Z. EIXAMPLE, Piso seminuevo 1 hab. cocina amer., muebles y electro., pk opc............ 505€ T.I.
REF. A-4236 CAMÍ DEL MIG, Planta baja refor, a.a., 2 hab. dobl, cocina indep., 1 baño.......................500€ T.I.
REF. A-2339 Z. EIXAMPLE,  Piso refor. 3 hab. y cocina independiente, con balcón ext. tipo terraza.....500€ T.I.
REF. A-7235 LLANTIA, Piso amueblado y elect., 2 hab. + vestidor, a.a. y calefacción cocina ind.........500€ T.I.
REF. A-1436 Z. EIXAMPLE,  1 hab. seminuevo, cocina indep.amueblado y equipado pk opc...........555€ T.I.
REF. A-6186 Z.MOLINOS, Amuebl. y equip.95m2,4 hab. 2 dobl, cocina off., galeria............................670€ T.I.
REF. A-1433 ZONA CENTRO, Piso de 2 hab., cocina americ., a.a. y calef., amueblado y eletr..............600€ T.I.
REF. A-3145 ROCAFONDA, Bajo de entrada independiente de 2 hab. más local de 20m2...............500€ T.I.

Traspaso: 16.000€
Alquiler:               750

II CONCURS DE DECORACIÓ 
I DE LLANÇAMENT 
D’AVIONS DE PAPER

II CONCURS DE DECORACIÓ II CONCURS DE DECORACIÓ II CONCURS DE DECORACIÓ II CONCURS DE DECORACIÓ II CONCURS DE DECORACIÓ 
I DE LLANÇAMENT I DE LLANÇAMENT I DE LLANÇAMENT I DE LLANÇAMENT I DE LLANÇAMENT I DE LLANÇAMENT I DE LLANÇAMENT I DE LLANÇAMENT 
D’AVIONS DE PAPERD’AVIONS DE PAPERD’AVIONS DE PAPERD’AVIONS DE PAPERD’AVIONS DE PAPERD’AVIONS DE PAPERD’AVIONS DE PAPERD’AVIONS DE PAPERD’AVIONS DE PAPERD’AVIONS DE PAPERD’AVIONS DE PAPERD’AVIONS DE PAPER

FES VOLAR 
LA TEVA IMAGINACIÓ ! TENIM PREMIS PER ALS GUANYADORS!

VINE A FER EL TEU 
LLANÇAMENT !

4 CATEGORIES 
(3 A 5 ANYS, 6 A 11 ANYS, 12 A 16 ANYS I ADULTS)

CONCURS DE FOTOS 
AL FACEBOOK

DECORA EL TEU AVIÓ I PARTICIPA! 

CONCURS DE FOTOS 

EXPOSICIÓ DE 
PAPIROFLÈXIA
        /amicsdelapapiroflexia

ACTIVITATS 
PER A NENS

/fundaciomaresme

ACTIVITATS 
PER A NENS

/fundaciomaresme

Associació de Comerciants 
i Professionals 
del Nou Centre de Mataró
Herrera, 70 (mòdul 4)
08301 Mataró
Telèfon: 93 757 76 06
e-mail: si@bulevards.com

Adherits a:Amb el suport de: Col·laboren:

Sort i que guanyi el millor!
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L’onzena edició de la Burriac Atac!, 
la cursa nocturna organitzada pel 
Centre Excursionista Vilassar, el Piri, 
va congregar prop de 700 corredors, 
una dada d’èxit.
  Ferran Sampere Salomó, amb 
un temps d’1 hora, 48 minuts i 2 
segons, va ser el guanyador en la 
categoria absoluta masculina i Laia 
Cuevas Martí, amb un temps de 2 
hores, 26 minuts i 1 segon, en la 
femenina.

La cursa va començar puntual a 
2/4 de 10 de la nit amb sortida des 
del carrer Sant Joan. Els corredors es 
van convertir en els protagonistes in-
discutibles de la nit juntament amb 
els prop de 300 voluntaris repartits 
en els trams de control i avitualla-
ment del recorregut i el públic, que 
es va acostar als diferents punts 
d’animació de la cursa per no deixar 
defallir als corredors. El castell de 
Burriac va ser un dels punts més 
concorreguts, com també ho va ser 
la platja de Cabrera, el punt fi nal 
del circuit.

El balanç de l’organització és 
molt positiu. Jordi Lladó, director 
de cursa, ha agraït la col·laboració 
de voluntaris i l’equip tècnic, sense 
els quals no seria possible la cur-
sa nocturna de 21,9 quilòmetres i 
també ha destacat la gran acollida 
de públic que es va aplegar als tres 
municipis. 

MARESME
ESPORTS REDACCIÓ

700 corredors a l’onzena 
cursa nocturan Burriac 
Atac!

Ferran Sampere i Laia 
Cuevas es van imposar en la 
categoria absoluta

Demanen 7 anys de presó per a dos 
veïns pels aldarulls de Can Vies

La Generalitat demana 7 anys de 
presó per a dos veïns d’Arenys de 
Munt que van ser detinguts durant 
els aldarulls de Can Vies. La Gene-
ralitat ha decidit presentar-se com 
a acusació particular al costat de 
la Fiscalia. 

Els dos joves asseguren que els 
Mossos d’Esquadra els van maltrac-
tar i torturar durant la detenció, que 
es va produir a les rodalies del centre 
de Can Vies. Per això, l’estiu passat 
van presentar una querella contra el 

ARENYS DE MUNT
SUCCESSOS REDACCIÓ

Els joves van querellar-se 
contra els Mossos d’Esquadra 
per maltractament

cos policial i els advocats consideren 
que és aquest fet el que ha provocat 
que la Generalitat es presenti com 
a acusació particular. Una mesura 
que consideren innecessària per-
què ja es presenta la Fiscalia i que 
afi rmen que l’únic que pretén és 
coartar els joves. 

La CUP d’Arenys de Munt pre-
senta dijous una moció al Ple per a 
demanar que la Generalitat es retiri 
com a acusació i perquè realitzi con-
trols exhaustius dels procediments 
dels cossos policials. A més a més, 
la Xarxa de Familiars de Detingudes 
denuncia la impunitat amb què ac-
tuen les forces de seguretat. 

Perspectives d’una bona verema

La majoria de cellers ja han veremat 
les varietats de raïm per a cava i les 
sensacions són positives. La prime-
ra part de l’any ha estat molt bona 
climatològicament i s’espera que la 
tardor acompanyi. 

MARESME
GASTRONOMIA REDACCIÓ ACN

Des d’Alta Alella celebren la 
‘moda’ del vi ecològic a la que 
s’han abonat els cellers, un ac-
tiu que es vol aprofi tar per situar 
Alella i l’entorn com a referent de 
l’enoturisme a Barcelona. 

Tot maresme 1688.indd   1 8/9/15   16:00



55.000€

T

Ref. 2156: Z. RAMON BERENGUER: 

Primer piso de altura con entrada 

independiente y terraza superior. 

independiente y terraza superior. 

independiente y terraza superior

Cocina indep. 1 baño, 1 hab + estudio 

en la terraza. Para reformar a su gus-

to, en comunidad de sólo 1 vecino.

60.000€

Ref. 2158: ZONA PTE. TARRADELLAS: 

Primer piso de altura para actuali-

zar a su gusto. 3 hab. (2 dobles), co-

cina indep. con patio a nivel, baño 

completo, suelos de terrazo, puertas 

de xapelly. Bueno oportunidad por 

precio y zona.

T

125.000€

Ref. 2157: ZONA MOLINOS-CARLES 

PADRÓS: De grandes dimensiones 

100m2. 3 hab. (2 dobles), cocina 

nueva con galería anexa, baño re-

formada con ducha, amplio salón 

comedor con 2 ambientes. Listo para 

entrar a vivir, zona inmejorable y 

comunidad reducida. 

T

165.000€

Ref. 2047: ZONA PASEO MARÍTIMO:  

Espectacular piso alto con ascen-

sor y vistas panorámicas al mar y 

la montaña. 2 hab. dobles, salón co-

medor con balcón de 12m2, puertas 

roble, suelos gres. Completamente 

exterior y soleado.

T

Ref. 2152: ZONA MOLINOS: Casa pa-

ra actualizar a su gusto. Actualmente 

3 habitaciones, salón comedor con 

patio de 70m2 con 2 trasteros y terra-

za superior. Oportunidad por precio 

y zona. Sin vecinos y posibilidad de 

edifi car un piso más

112.000€

T

Ref. 2155: ZONA CERDANYOLA: 

Planta baja toda reformada. 3 ha-

bitaciones (2 dobles), cocina o�  ce 

indep. con patio a nivel, amplio salón 

comedor, puertas de roble, ventanas 

aluminio. Distribución cuadrada, edi-

fi cio con zona infantil comunitaria.

112.000€

T

OPORTUNIDAD 136.000€

T

Ref. 2145: ZONA HABANA: Junto playa y centro. Piso semi nuevo en edifi cio con ascensor. 2 

hab. (1 triple), salón comedor de 32m2 con balcón. Cocina o�  ce indep. con galería, baño completo, 

suelos gres, puertas roble, calefacción. Atención al precio!!!

IMMO NOVA

IMMO NOVA

IMMO NOVA

Camí del Mig, 20, Mataró · T 93 536 33 74 · info@immo-nova.es

T 93 536 33 74

T 93 536 33 74 · info@immo-nova.es

LOS PEQUEÑOS DETALLES... ¡¡HACEN LAS GRANDES DIFERENCIAS!!
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Transmetem prou la cultura als jo-
ves? Quina importància li donem 
com a societat? La cultura, present a 
cada acte quotidià de les nostres vi-
des, és un dels pilars de la societat. 
Però, sovint, queda relegada. Agit 
Baqué tenia molt clar que la cultu-
ra cal viure-la en la seva essència, 
destil·lar-la a poc a poc per gaudir-
la. I així és com va fer néixer un 
veritable laboratori d’experiències. 

La Destil·leria és un “espai cul-
tural que engloba tres àrees molt 
marcades: la galeria d’art, els tallers 
i les teràpies, pensades per a nens 
d’educació especial”. Nascut fa 
prop d’un any, aquest projecte pro-
posa endinsar-se en la cultura per 
redescobrir-la a través de la dansa, 
la música, el dibuix o la pintura. 
“Vaig identifi car les necessitats que 
hi havia a Mataró”, recorda Baqué, 
que assegura que va crear “un còctel 
d’activitats”. 

Una antiga destil·leria alber-
ga aquest espai que treballa l’art 
i la cultura des de prismes dis-
tants però complementaris i que 

busca en l’experiència, la llavor 
de l’aprenentatge. Baqué va tenir 
sempre al cap aquest antic edifi ci 
del Camí Ral, desconegut, en què 
durant molts anys s’hi venien aiguar-
dents i licors. “El projecte i l’espai 
han anat sempre lligats”, explica 
Baqué, que ha creat zones tan di-
verses com una sala d’exposicions, 
aules de dansa, de pintura i un pati. 

Aquestes aules seran l’epicentre 
d’un curs que inclourà tallers diver-
sos. Baqué explica que les principals 
novetats tindran a veure amb el ci-
nema, la música i la pintura: “Farem 
classes de swing, tallers de pintura, 
d’escriptura o cinema per a nens i 
adults” amb artistes com el pintor 
Albert Alís o l’escriptora Bel Olid.

L’entorn i les propostes conver-
teixen La Destil·leria en un espai 
cultural fi ns ara inexistent. Baqué 
afirma que es tracta de “buscar 
diferents formats i visions” per 
“transmetre” la cultura i fer-la “vi-
vencial”.  Al cap i a la fi , es tracta 
de capbussar-se i deixar-se portar 
mentre s’aprèn.  
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Defi neix-te
Resolutiva, faig les coses fàcils  

Un llibre
‘L’home que plantava arbres’ de 
Jean Giono

Una pel·lícula 
N’hi ha una per a cada moment 

Un viatge
Importa més amb qui el fas

Un referent
Gent corrent que he anat coneixent

Un repte
Continuar evolucionant

destil·lar la cultura 
Agit Baqué, 

IMPULSORA DE LA DESTIL·LERIA

Cultura viva

“Hem gaudit de l’experiència 
i aquest any volem tornar a 
passar-nos-ho igual de bé mit-
jançant la cultura”, afi rma Baqué 
 
La Destil·leria encarrila el seu segon 
any de vida. Si Baqué mira enrere i re-
corda el primer any, el defi neix com a 
“molt intens” i experimental, “d’anar 
cap aquí i cap allà dissenyant com són 
millors les coses”. Exposicions, casals, 
tallers i teràpies. “Hem treballat les tres 
àrees dia a dia i amb molta constància”, 
relata Baqué, que explica que “igual 
que hi ha activitats que han sortit molt 
bé, d’altres les hem hagut de redissen-
yar”. Tot i així, “ens ho hem passat molt 
bé, hem gaudit de l’experiència” i ara el 
que els queda, segons Baqué, “és tornar 
a experimentar el mateix, gaudint dels 
tallers i dels artistes que vindran a fer-
los” per seguir fent créixer aquest espai 
cultural.  

Tot perfil 1688.indd   1 8/9/15   9:55
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70.000€

¡SI QUIERE ALQUILAR O VENDER SU PISO, LLÁMENOS!

110.000€

96.000€

REF. 2405 EIXAMPLE. OPORTUNIDAD EN EXCLUSIVA. Primer piso re-
formado de 3 hab. 2 dobles,  baño completo, cocina offi ce con ga-
lería, ext. de aluminio, suelos de gres. 

€

149.000€

REF. 2407 Z. EIXAMPLE. Excelente piso totalmente  reformado con 
PK incluido,  de  4 hab. 3 dobles, baño completo y aseo, cocina 
offi ce reformada, balcón ext. grande, calefacción, ascensor.

68.000€ REF. 6172 Z. MOLINOS. 
ECONÓMICO. Piso total-
mente reformado para 
entrar a vivir,  suelos 
de parquet, exteriores 
de aluminio, 2 hab., 
baño nuevo con ducha, 
mucha luz en todas las 
estancias.

REF. 4380 ZONA CERDAN-
YOLA. Piso muy bien 
conservado de 2 hab. 
dobles, cocina lacada 
blanca y galería anexa, 
baño completo con ba-
ñera.

80.000€

146.000€

128.000€

REF. 4382 Z. RDA. EXTE-
RIOR. Dúplex reforma-
do, terraza 50m2, salón 
comedor, cocina ameri-
cana, 3 hab.+ estudio, 
un baño completo con  
ducha, patio / lavadero 
de 10m2 con acceso a  
terraza. OPORTUNIDAD.

100.000€ REF. 1344 Z. HABANA. 
Piso a 2 min. de la 
playa de 100m2 de 
superfi cie, 3 hab. mas 
despacho, , suelos de 
parquet, salón de 30m2 
con balcón exterior.

REF. 2391 ZONA RDA. 
O’ DONNELL. Excelente 
u-bicación, piso refor-
mado con ascensor, 4 
habitac.. 2 son dobles, 
baño y aseo, suelos de 
parquet, a.a. con bom-
ba de calor.

158.900€

REF. 6170 CAMÍ DE LA 
SERRA. EXCLUSIVA. Ex-
celente piso de 100m2 
con pk y trastero inclui-
do. 3 hab. antes 4, 2 
baños completos (ba-
ñera/ducha), calefac-
ción y ascensor.

REF. 4296 Z. RDA. EXTE-
RIOR. Excelente ático 
dúplex reformado, 2 
tzas y caseta de made-
ra, 4 hab,. 2 dobl, baño 
y aseo, cocina offi ce ro-
ble, balcón exterior. a.a. 
con calefacción. Vistas 
espectaculares.

189.000€ 205.000€

C.E. en trámite C.E. en trámite

C.E. en trámite C.E. en trámite

189.000€
C.E. en trámite C.E. en trámite

C.E. en trámite

C.E. en trámite

C.E. en trámite

REF. 6172 MOLINOS. ECO-
NÓMICO. Piso totalmente 
reformado para entrar a 
vivir,  suelos de parquet, 
exteriores de aluminio, 
2 hab., baño nuevo con 
ducha, mucha luz en to-
das las estancias.

C.E. en trámite

REF. 2395 EIXAMPLE. 
Piso reformado con as-
censor,  de 3 habitacio-
nes (antes 4),  1 baño 
completo, cocina con 
galería anexa, suelos 
de gres, balcón.
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T2.50068 - Mataró-Centre. Casa de cos per ende-
rrocar o per a possible reforma. Façana de 5,25m 
x 25m façana, superfi cie del solar de 131m², 
edifi cabilitat de pb + 2pp + psc ¡¡Mes cèntric 
impossible!!                                                 215.000€

T1.50411 - Mataró - L’Havanna. Magnífi c pis 
90m² molt ben distribuït, VISTES A MAR. Menja-
dor de 34m², cuina offi ce, 1 bany, 3 habitacions, 
galeria, traster. MOLT ASSOLELLAT!!     102.300€ 

T1.50411 - Mataró - L’Havanna. Magnífi c pis 

T1.50243 - Mataró- Centre. Apartament tot nou 
de 60m² de superfície, amb una habitacio doble, 
un bany complet amb dutxa, cuina independent 
totalment equipada, aa/cc, ascensor, amb garat-
ge inclòs!!                                                   140.000€ 

T1.50243 - Mataró- Centre. 

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

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

Vendes

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

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

  

T1.50738 - Mataró. Cirera. Pis de 85 m2 de 
superfi cie,  disposa de 2 Habitacions, amb 1 
bany, cuina amb safareig, Exteriors. Amb Pati i 
Terrassa!                                               87.000€

OPORTUNITAT
DE LA SETMANA

T1.50699 - Mataró. Centre.  Pis de 80m2 de 
superfi cie, disposa de  2 habitacions, Cuina 
Offi ce, Safareig. El pis no està moblat. Por-
ta blindada. Els Exteriors d’alumini. Jardí 
Privat !!!                                           147.300€

T2.50072 - Mataró. Els Molins. Casa adossada 
ext. 200m², 4 habit. (2 dobl), 2 banys complets, 
cuina  equip, galeria, saló-menjador, llar de foc, 
balcó, tssa de 15 m, calefacció, soterrani de 50 m, 
garatge i traster!!!!                                       295.000€

T1.50669 - Mataró-Els Molins. Pis de 85m², 3 ha-
bitacions (2 dobles), 1 bany, saló de 23m², cuina 
offi ce amb sortida a terrassa de 30m², galeria, 
fusteria d’alumini, BEN SITUAT !!            117.260€

T1.50669 - Mataró-Els Molins. Pis de 85m², 3 ha-
bitacions (2 dobles), 1 bany, saló de 23m², cuina 

T1.50741 - Mataró. Centre. Pis a Mataró de 80 
m2 de superfi cie, amb 3 habitacions. Aire con-
dicionat, Calefacció, Cuina Offi ce, Forn, Safareig, 
No moblat, Porta blindada, exteriors d’alumini. 
Balcons. Finca amb ascensor!               177.300€

T1.50745 - Mataró. Centre. Pis a Mataró de 
80 m2 de superfi cie, disposa de 3 habitacions. 
Calefacció, Cuina Offi ce, Forn, Safareig. Porta 
blindada,  els exteriors d’alumini. Balcons, Finca 
amb ascensor.                                        167.300€
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T1.10160 - Mataró. Parc Central. Piso Alto de 
100m2, 3 habitaciones, 1 baño, cocina offi ce, salón 
comedor con salida a balcón, calefacción, suelos de 
parquet, carpintería de aluminio, ascensor, trastero, 
amueblado y muy soleado !!                  850€/mes

T1.10103 Caldes d’Estrac. Centre. Piso de 100m² 
de superfi cie, con 4 habitaciones (2 dobles) 2 ba-
ños, cocina offi ce, cierres de madera, trastero, 2 te-
rrazas de 15m² , piso muy soleado!!       600€/Mes

Lloguers

T1.10156 St Andreu de Llavaneres. Apart. de 
50 m², amueblado, 1 suitte, baño compl, sa-
lón 20 m², cocina americ., lavadero, ascensor. 
Terraza, vistas al mar!!! Piscina comun., zona 
deportiva y parking!!  Exterior!!!!     600€/Mes

Un equip de professionals al seu servei

Truqui’ns: 93 757 83 83
T1.01619 Mataró. Cerdanyola. Planta baja de 
50m², 2 habitaciones, 1 baño completo con ducha, 
cocina reformada, cierres de aluminio, patio de 
10m² muy económico !!!                            400€/Mes

T1.10087 Mataró. Cirera. Piso de 60 m²  de su-
perfi cie, consta de 3 habitaciones, 1 baño, cocina 
offi ce, cierres de aluminio y galeria. Muy soleado y 
reformado!!!!                                               400€/Mes

T110128 Mataró. Centro. Excelente ubicación piso 
de 65m², dispone 2 habitaciones, 1 baño, cocina 
offi ce, suelos de parquet, balcón, todo reformado y 
muy soleado !!!                                             425€/Mes

T1.08709 Arenys de Mar. Pisos de 1 y 2 habitacio-
nes ,  tiene baño, cocina americana, calefacción, 
a/a, amueblados y con plaza de parking - todos los 
gastos incluidos!!                            Des de 450€/Mes

T1.08475 Mataró. Cerdanyola. Piso reformado de 
55m² de superfi cie, dispone de 2 habitaciones, 1 
baño completo, cocina, salón comedor con salida a 
balcón, galería, carpintería de aluminio, semisemi 
amueblado y muy luminoso !!                   450€/Mes 

T1.09811 Mataró. El Rengle. Zona Tecnocampus.  
Apartamentos de 40 m² con 1 hab. doble, baño, 
pequeña cocina - todo amueblado y equipados - 
parking y trastero ypiscina - fabulosas vistas - ideal 
cortas estancias - estudiantes, ejecutivos y adapta-
dos para mayores !!!!                               470€/Mes

T1.07238 Mataró. Cerdanyola. Apartamento de 
50m², tiene 2 habitaciones, 1 baño completo, coci-
na americana, aa/cc, muy luminoso!!!  500€/Mes

T1.08476 Argentona.  Piso seminuevo SIN AMUE-
BLAR de 60m² consta 2 hab. (1 doble), baño con 
ducha, salon con balcón y terracita !!!!  525€/Mes

T1.10143 Mataró. Cerdanyola. Piso de 80m², 4 
habitaciones (1 doble), baño y aseo, salón comedor 
con balcón, galería, carpintería de aluminio. Total-
mente amueblado y muy soleado!!           530€/Mes

T1.10078 Arenys de Munt. Piso de 60m² de superfi -
cie, consta de 3 habitaciones, 1 baño, cocina offi ce, 
calefaccion, cierres de aluminio y balcon!!! Bien 
conservado!!!                                          550€/Mes

T1.10142 Mataró. Centre. Piso de origen de 100m², 
dispone de 4 habitaciones, 1 baño, cocina reforma-
da, galería, cierres de aluminio, balcón, piso ideal 
por situación !!!                                          605€/Mes

T1.50552 Arenys de Munt. Dúplex de 90m², 2 habi-
taciones, 1 baño completo, salón comedor con co-
cina americana con salida al balcón, climatización 
frío y calor, los cerramientos de aluminio, ascensor, 
plaza de parking opcional, con una terraza de 14m² 
y muy soleado !!!!                                       550€/Mes

T1.10171 Mataró. Rocafonda. PISO PARA ESTU-
DIANTES de 120m², dispone de 4 habitaciones, 1 
baño completo + servicio, cocina offi ce totalmente 
equipada, salón comedor con chimenea, aa/cc, 
trastero, totalmente amueblado con terraza de 
20m². Muy luminoso !!!                             650€/Mes

T1.10155 Mataró. Cirera. Pis moblat de 80 m²  de 
superfi cie, amb 3 habitacions, bany gran, cuina 
offi ce, calefacció, tancaments d’alumini, armaris 
encastats, galeria, balcó, terrassa comunitària i 
excel lents vistes a mar i muntanya!!!    695€/Mes

T1.10007 Llavaneres. Precioso piso anueblado de 
135 m²con 4 habs., 2 Baños, 1 aseo, cocina total-
mente reformada y equipada, aa/cc, suelos de gres, 
balcon de 20 m², ascensor. 2 Plazas de parquing 
incluidadas y piscina comunitaria incluido en el 
precio!!! Muy soleado!!!!                             750€/Mes

T1.08565 Llavaneres. 1º linea de mar, pisos de 
obra nueva de 80 m² de superfi cie, dispone de 3 
habitaciones, 2 baños, zona comunitaria con pisci-
na y parking !!!!!!                                      800€/Mes

T2.00758 Orrius. Casa bien conserv. 225 m²  4 hab, 
llar de foc, tza, trastero, garage, fabuloso jardín, 
parc. semi plana 700m² !!!                  1.100€/Mes

T1.08131 Sant Andreu de Llavaneres. Tocando el 
mar, espectacular bajo de obra nueva 78 m2 + te-
rraza 89,05 m2, 3 habit., 2 baños. Zona comunita-
ria con piscina y acabados 1a calidad. A 2 minutos 
de la playa y la estación. Impresionantes vistas al 
mar y al puerto!                                          1.200€/Mes

T2.02334 Llavaneres.Centro. Casa adosada a 3 
vientos, ascensor de 225 M², 4 habit. (3 dobles) 2 
baños completos con hidromasaje, 1 aseo, balcón, 
tzas, aa / cc, calefacción, parquet, videoportero, 
¡¡espectacular jardin de 125 m² !!        1.300€/Mes

T1.50699 - Mataró. Centre.  Pis de 80m2 de 
superfi cie, disposa de  2 habitacions, Cuina 
Offi ce, Safareig. El pis no està moblat. Por-
ta blindada. Els Exteriors d’alumini. Jardí 
Privat !!!                                           147.300€

T1.10161 Mataró-Cerdanyola. Precioso piso de 
90 m² con 3 habitaciones, 1 baño, cocina offi ce, 
calefacción, galería, cierres de aluminio, ascensor 
y balcón de 10 m²!!                                 550€/Mes

T2.50072 - Mataró. Els Molins. Casa adossada 
ext. 200m², 4 habit. (2 dobl), 2 banys complets, 
cuina  equip, galeria, saló-menjador, llar de foc, 
balcó, tssa de 15 m, calefacció, soterrani de 50 m, 
garatge i traster!!!!                                       295.000€

T1.50669 - Mataró-Els Molins. Pis de 85m², 3 ha-
bitacions (2 dobles), 1 bany, saló de 23m², cuina 
offi ce amb sortida a terrassa de 30m², galeria, 
fusteria d’alumini, BEN SITUAT !!            117.260€

Pis de 85m², 3 ha-

T1.50741 - Mataró. Centre. Pis a Mataró de 80 
m2 de superfi cie, amb 3 habitacions. Aire con-
dicionat, Calefacció, Cuina Offi ce, Forn, Safareig, 
No moblat, Porta blindada, exteriors d’alumini. 
Balcons. Finca amb ascensor!               177.300€

T1.10080 Mataró. Centre. Piso de 80 m² con 3 
habit. (2 dobles), 1 baño, cocina offi ce, calefaccion, 
aire acondicionado, suelos gres, cierres de aluminio, 
parquing y patio con barbacoa!!!           750€/Mes

T1.10165 Argentona. Piso amuebla. 80m², 3 habi-
taciones (2 dobles) baño, cocina offi ce, electrodo-
mésticos, cierres de aluminio, galería y balcón!! 
Centrico y muy bien conservado!!!! !       500€/Mes
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Judicials

MATARÓ - Rocafonda R 15397

Pl. baixa, pati 50m2, 3 habit.,bany compl., 
cuina indep., assolellat, saló,  parquet.
81.000 €

MATARÓ - Cerdanyola R 15585

Pis 2 hab, (ab. 3), bona distribució, bany 
complet refor., cuina indep, bona ocasió!

58.000 €

MATARÓ - Molins R 13284

Pis bona imatge, 75m2, 4 hab, bany 
comp., cuina americ., ampli saló-menj., 
terres gres i calefacció.
115.000 €

MATARÓ - Cirera R 15851

1er. pis, terrassa a nivell, 4 habit. (2 dobl), 
tots els serveis. Possibil. pàrquing.

129.900 €

MATARÓ - Cirera R 15307

Pl. baixa, carrer tranquil, 3 habit., cuina 
indep., saló amb pati, bany complet.
39.000 €

MATARÓ - Camí Serra R 15296

Pis seminou de 3 habitacions amb 
pàrquing i traster inclosos.
170.000 €

MATARÓ - Eixample

Pis lluminós i acollidor, seminou de 
2 habitacions + vestidor.
159.000 €

R 11483

Tenim els lloguers més econòmics de Mataró 93 798 01 11

+ 1000 immobles a la nostra pàgina web: www.urbenia.es

MATARÓ - Rocablanca

Edifici modern,ascensor i ben cuidat,  
3 habitacions, totexterior i reformat.
132.000 €

R 15547

E
C

O
N

Ò
M
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SMATARÓ - Via Europa R 15733

Planta baixa amb entrada indep., jardí 
160m2, 3 habs, pàrquing i traster.
229.000 €

MATARÓ - Havana R 12798

a 1 minut  platja i a 2 centre. pis 3 habs,  
bany comp, cuina indep., saló ampli balcó.

79.000 €

MATARÓ - 1ª linea de mar R 15901

Pis 2 habs, saló amb balcó, cuina indep., 
bany compl, z. enjardinada i aparc.inclòs. 
79.000 €

MATARÓ - Eixample R 14941

Edifici amb ascensor pis 3 habs, cuina 
indep., bany complet, zona molt comuni-
cada i tots els serveis. 
81.000 €
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Mataró
C/Unió, 59 bis
Plaça Illa Cristina, 4 

93 798 01 11

Premià de Mar
C/De la Mercè, 74

Arenys de Mar
Riera Pare Fita, 30

Barcelona
C/Còrsega, 603

 ·  info@urbenia.es  · www.urbenia.es

R 15909SANT ANDREU DE LLAVANERES

93 798 01 11  ·  info@urbenia.es  · www.urbenia.es

MATARÓ - Cerdanyola R 14689

49.000 €

Pis de 65m2, ben distribuït, sol i vistes, 
ben ubicat i còmode. Molt interessant. 

MATARÓ - Cirera R 11023

50.000 €

Pis de 2 habitacions, un bany complet 
reformat, cuina independent. Ocasió! 

MATARÓ - Cerdanyola R 15585

58.000 €

Pis de 3 habitacions, un bany complet, 
totalment exterior i vistes impressio-
nants. 

MATARÓ - Cirera R 12701

59.000 €

Pis amb ascensor de 3 habitacions, 
cuina independent, portes roure, 
finestres d’alumini.

MATARÓ - Centre R 14756

69.000 €

Ampli pis de 4 habitacions, cuina 
independent, totalment reformat, 
terrassa.

MATARÓ - Rocafonda R 15256

70.000 €

Pis de 3 habs, totalment reformat, 
saló amb sortida a balcó. Ocasió. 

E
C

O
N

Ò
M

IC
S Pis de 4 habitacions, cuina i banys 

reformat, saló amb balcó, lluminós. 

66.000 €

Planta baixa de 3 habiaycions, cuina 
independent i saló amb sortida a pati. 

50.000 €

Pis de mitja alçada de 60m² de  
superfície, exterior, 3 habs, balcó  
i bany complet.  

45.000 €

MATARÓ - Rocafonda R 14406R 15307MATARÓ - CireraR 30905MATARÓ - Rocafonda

Ronda Prim, 82

A URBENIA TOT ÉS MES SENZILL.
NO HO DUBTIS! LLOGA AMB NOSALTRES.

ELS CLIENTS QUE LLOGUIN UN PIS AMB  
NOSALTRES DURANT EL MES DE SETEMBRE, 
SERAN OBSEQUIATS AMB 100€

Promoció vàlida des de l’1/9/2015 fins al 30/9/2015

a 1 minut  platja i a 2 centre. pis 3 habs,  
bany comp, cuina indep., saló ampli balcó.

Únic a la zona. S’ofereix aquest fantàstic pis situat a St. Andreu de Llava-
neres. 100m2 de superfície, construït en una comunitat amb piscina.

PREU  a 139.000 €
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