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Vols que Mataró formi 
part de l’AMI?

L’ENQUESTA

LA PREGUNTA

Vota l’enquesta a 

davant de totdavant

Els humans com a espècie, sempre ens hem tingut a nosaltres 
mateixos en una gran consideració. En els últims segles però, 
la ciència ha infl igit cops importants a la nostra autoestima. 
Primer ens va demostrar que el nostre planeta terra no era el 
centre de l’univers, al voltant del qual giraven tots els altres 
objectes celestes, sinó un planeta més aviat petit, que fa 
voltes al sol, que tampoc no és una estrella particularment 
especial, sinó una entre tantes. Després ens va descobrir 
que els humans no som el producte perfecte d’un disseny 
calculat per un gran creador, sinó el resultat d’una evolució 
més aviat matussera, que utilitza un mètode tan poc delicat 
com el de prova i error.

Els últims descobriments, i la gran quantitat de recursos 
que es dedicaran els pròxims anys a les noves sondes i teles-
copis espacials, fan preveure que en les pròximes dècades, 
la ciència tornarà a colpejar amb força la nostra autoestima, 
esvaint l’últim gran fet diferencial del qual ens creiem únics 
posseïdors, la vida.

Hi ha moltes possibilitats que en un futur pròxim desco-
brim vida fora de la terra, segurament no descobrirem un 
planeta amb un llogaret on viuen uns éssers de color verd 
amb el cap gran, el cos petit i sis dits a cada mà, sinó algun 
tipus de molècula que té la capacitat per reproduir-se. A 

FIRMA
OPINIÓ FÍSIC

Estàs a favor de l’aposta 
per la Festa al Cel ?

ORIOL RUIZ

Vida, ciència i religió
www.totmataro.cat

NÚM. 1689
DEL 18 AL 24 DE SETEMBRE DE 2014

POLÈMICA PER LA 
SENTÈNCIA DEL TSJC

BASILISC I
BALL DE DIABLES

primera vista, potser no sembla un descobriment extraor-
dinari, però conceptualment sí que ho és, perquè, degut 
a la magnitud del nostre univers, es confi rmarà que trobar 
i contactar amb els éssers verds, serà només una qüestió 
de temps (potser molt, però només temps al cap i a la fi ).

No tinc cap dubte que el descobriment de vida extrate-
rrestre, provocarà, com ja va passar en el passat amb els 
altres descobriments, reaccions diverses. Gent s’escudarà 
en religions i para-ciències per negar-ho tot, i hi haurà 
gent que ho veurà com la demostració absoluta que Déu 
no existeix i com l’excusa perfecta per acabar amb les 
religions. Però com va passar en el passat, amb el temps 
ens adonarem que ciència i religió transiten per camins 
paral·lels, i que els descobriments científi cs no confi rmen 
ni neguen la religió.

Arribar en aquest punt fi nal no serà fàcil, la història 
ens ensenya que una disputa científi ca-religiosa sempre 
ha provocat problemes, avui però, a diferència del pas-
sat, aquesta possible disputa és més preocupant. Alguns 
arguments religiosos radicals, tot i que minoritaris, s’han 
tornat globals i proporcionalment molt més perillosos. Per 
combatre-ho, ens caldrà, a tots, més coneixement de la 
ciència i la religió.

62,2%  Sí.

33,8%  No.

4,1%  Ns/Nc.

  LA DANSA DELS MESTRES DEL GAI SABER VA SER UN DELS ELEMENTS NOVEDOSOS   LA DANSA DELS MESTRES DEL GAI SABER VA SER UN DELS ELEMENTS NOVEDOSOS   LA DANSA DELS MESTRES DEL GAI SABER VA SER UN DELS ELEMENTS NOVEDOSOS   LA DANSA DELS MESTRES DEL GAI SABER VA SER UN DELS ELEMENTS NOVEDOSOS 
DE L’OFRENA FLORAL AMB MOTIU DE LA DIADA NACIONAL DE CATALUNYA

CASTIGAT  La sentència del tribunal 
català més alt que obligava a un 25 
per cent de castellà a Santa Anna, 
fi nalment queda en res. 

APLAUDIT  La fi gura participarà en les 
prestigioses festes de Santa Tecla de 
Tarragona com un dels convidats del 
30è aniversari del Drac de Sant Roc. 

ANNA ALUART

tot davant 1689.indd   1 14/9/15   19:29
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Les festes majors de la comarca eren 
molt viscudes a pràcticament totes 
les famílies. Almenys a la de la Maria 
Rosa Albi, els pares de la qual eren 
fi lls de poblets costaners, fet que 
els traslladava a les seves localitats 
durant la festa major. És el cas de 
la fotografi a d’aquesta setmana, que 
retrata una família immensa davant 
l’envelat de la festa d’Arenys de Mar. 
“La meva mare era originària d’allà 
i cada any hi anàvem a passar la 
festa major”, recorda Albi, que era 
bastant petita. 

“L’envelat era molt bonic i com-
parant-ho amb l’actualitat, estava 

molt treballat”, explica Albi, que 
explica que l’estructura era de fus-
ta i està cobert de teles bones i ben 
col·locades que servien de carpa per 
a les taules que s’instal·laven a l’in-
terior: “Era una festa molt elegant i 
molt treballada”. 

“Tothom es coneixia”
Albi també recorda que un dels nois 
que apareix a la fotografi a va ser el 
que, anys després, es faria càrrec 
de la popular i coneguda Granja 
Caralt de Mataró. I és que “tothom 
es coneixia” perquè moltes famílies 
recorrien les festes del Maresme. 
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Un gran envelat de festa major
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Preus vàlids a 15-9-2015, i a partir d’aquesta data poden variar. Campanyes i condicions vàlides per a immobles identificats a www.servihabitat.com amb el descompte o la icona de la 
campanya corresponent. Promocions vàlides només per a noves ofertes presentades entre el 8-9-2015 i, segons el producte, el 30-9-2015 o el 12-11-2015, inclosos, que s’escripturin, 
segons el producte, fins al 30-10-2015 o el 18-12-2015, inclosos (vegeu-ne més detalls a www.servihabitat.com). Impostos i despeses no inclosos en els preus publicats. Promocions 
no acumulables entre si ni a altres ofertes, promocions o descomptes. TU PROPOSES EL PREU: Proposta de preu no vinculant. S’entendrà que la proposta de preu realitzada no inclou 
despeses ni impostos, que seran íntegrament a càrrec del comprador. FINS A UN 60% DE DESCOMPTE: Descompte no aplicable a impostos i despeses, que seran íntegrament a càrrec 
del comprador. HIPOTECA *GRATIS: Segons el producte (vegeu-ne més detalls a www.servihabitat.com), es descomptarà del preu de venda o es lliurarà un xec regal1 en el moment 
de l’atorgament de l’escriptura per l’import equivalent a 12 quotes mensuals d’un préstec hipotecari mitjà de mercat, calculat amb les condicions següents: (1) capital inicial finançat: 
80% del preu de l’immoble, una vegada aplicat el descompte de fins al 60% que correspongui; (2) tipus d’interès: 3,50% d’interès fix;2 i (3) termini d’amortització: 21 anys.2 SELECCIÓ 
ÚLTIMA OPORTUNITAT: Descomptes no aplicables a impostos i despeses, que seran íntegrament a càrrec del comprador. 1El lliurament de l’import dels xecs regal suposa un guany 
patrimonial per al perceptor, per integrar a la base imposable de l’IRPF de l’exercici en què es rep. 2S’han pres com a referència les dades publicades per l’Institut Nacional d’Estadística.

Entra a Servihabitat.com i consulta tota la oferta

AVANTATGES IMBATIBLES PER A PISOS IRRESISTIBLES
DESCOBREIX LA NOSTRA SELECCIÓ D’OPORTUNITATS

Servihabitat.com • 902 15 01 02 • la teva oficina de ”la Caixa”

SELECCIÓ
ÚLTIMA

OPORTUNITAT

1 ANY
D’HIPOTECA

GRATIS*

+

TU
PROPOSES
EL PREU

1 ANY
D’HIPOTECA

GRATIS*

+

Ref. 81031318

Mataró

Rda. del President Tarradellas, 82
• Dúplex de 120 m² amb 3 habitacions, 

2 banys i terrassa.
• Amb bona orientació i vistes, i es 

troba situat al barri de Cerdanyola.

225.340 €
213.800 € 

168
43

Ref. 73072940

Mataró

Pla de Fogars, 13
• Casa adosada de 213 m² amb 5 hab., 

3 banys, terrassa, garatge, traster.
• Ubicada al Residencial Mataró en un 

entorn tranquil i ben comunicat.

258.300 €
244.100 € 

291
60

Ref. 60085805

Mataró

Hospital, 17-19
• Planta baixa de 47 m², 1 habitació, 

1 bany i pàrquing.
• Molt a prop del passeig marítim i del 

centre de la població.

363 90

Ref. 60055752

Mataró

La Boixa, 25
• Planta Baixa de 69 m², 2 habitacions, 

1 bany i 1 terrassa.
• Consulta la resta d’immobles 

d’aquesta promoció.

148.100 €
112.100 € 

115 28

103.800 €
88.200 € 



Una història de dues ciutats

Les eleccions del pròxim 27 de set-
embre suposen una prova de foc per 
al sobiranisme, que les ha plantejat 
com un plebiscit i aspira a obtenir 
una majoria per avançar cap a l’estat 
propi. Per aconseguir aquest “man-
dat democràtic”, les candidatures 
de Junts pel Sí i la CUP tenen el rep-
te de sumar vots més enllà dels seus 
feus “tradicionals”. Mataró és, en 
aquest aspecte, una ciutat de con-
trastos. Dins de la mateixa ciutat hi 

POLÍTICA
ANÀLISI

TEXT I GRÀFIC: RAMON RADÓ I TONI RODON

La Riera 48La Riera 48 www.lariera48.cat

nes de la ciutat. Aquests mateixos 
partits –entre els quals hi ha la se-
gona i la tercera força més votades 
en els comicis en el conjunt de 
Mataró- no van arribar al 20% dels 
vots a Cerdanyola Sud (12,9%), La 
Llàntia (15,3%) i Cerdanyola Nord 
(19,5%), autèntiques “zones fos-
ques” per a l’independentisme. De 
la resta de barris, CiU, ERC i CUP 
només arriben a un terç dels vots 
vàlids a Peramàs (37,3%) i Palau-
Escorxador (39,8%).

Es dóna la circumstància que, en 
les darreres eleccions municipals, el 
PSC es va imposar a tots els barris 
de Mataró excepte –precisament- el 
Centre i l’Eixample, on les candida-

FOTOS: ARXIU

conviuen mons que, almenys electo-
ralment, són pràcticament oposats.

El suport al sobiranisme és molt 
més alt al Centre i l’Eixample que 
no pas a la perifèria. En les darreres 
eleccions municipals, al voltant de 
dos de cada tres vots que va haver-
hi al Centre i l’Eixample van anar a 
parar a una candidatura sobiranista. 
La suma dels vots de CiU, ERC i la 
CUP va representar el 70,4% dels 
vots vàlids al Centre i el 63,9% a 
l’Eixample. Aquests van ser, però, 
els dos únics barris on el sobiranis-
me va superar el 50% dels sufragis 
vàlids.

Aquestes xifres contrasten amb 
els baixos percentatges a altres zo-

LES ELECCIONS DEL 27-S

El suport al sobiranisme als 
diferents barris de la ciutat 
mostra una gran diferència 
entre Centre i l’Eixample 
amb les zones perifèriques

es noticia lariera48 27s.indd   2 16/9/15   16:16
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 Recupera tota l’anàlisi de les eleccions en clau local a LaRiera48.cat

de la mobilització independentista 
aquest Onze de Setembre no és ca-
sual: “a la Meridiana hi viu un sector 
de la població que encara falta que 
els arribi el nostre missatge”, re-
coneixia Carme Forcadell el passat 
mes d’abril.

L’objectiu és convèncer votants 
d’esquerres, castellanoparlants i que 
viuen en zones obreres. Barris ma-
taronins com Cerdanyola, Pla d’en 
Boet o Rocafonda responen a aquest 
perfil, necessari perquè el sobiranis-
me superi el 50% dels vots. És en 
ciutats mitjanes a prop de Barcelona 
on l’independentisme mai ha estat 
majoritari, com Mataró, on el ‘sí’ es 
juga la victòria el pròxim dia 27. 

tures més votades van ser Esquerra 
i CiU, respectivament.

Centre i Eixample, barris amb la 
participació més alta
Tradicionalment, les zones amb més 
vots sobiranistes coincideixen amb 
les que tenen una participació més 
alta. Les seccions censals del Centre 
i l’Eixample s’han mobilitzat molt 
més que no pas les dels barris peri-
fèrics. Als anys 80 i 90, era habitual 
que determinats votants acudissin a 
les urnes únicament en les eleccions 
generals. 

En els darrers anys, tot i que 
Centre i Eixample continuen sent 
les zones amb un percentatge de 

votants més elevat, la participa-
ció electoral ha crescut a tota la 
ciutat, també en les zones més 
perifèriques. Si en les eleccions al 
Parlament de 1999 només es va 
superar el 60% de participació al 
Centre, Eixample, Peramàs i Vis-
ta Alegre, en les de 2012 tots els 
barris de la ciutat es van situar per 
sobre del 63%.

Ja fa mesos que tant l’ANC 
com els partits sobiranistes tenen 
identificades zones de l’àrea me-
tropolitana on asseguren que cal 
aconseguir els 200.000 o 300.000 
vots necessaris per guanyar un hipo-
tètic referèndum d’independència. 
En aquest sentit, l’elecció del lloc 

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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Raül Romeva
Cap de llista 
per Barcelona

EL VOT DE LA 
TEVA VIDA

JUNTS PER 
VIURE MILLOR

Per dignitat, 
per democràcia i
 per justícia social.

Per ser tractats amb respecte 
i tenir les institucions 
al servei de les persones. 

El 27S és la nostra oportunitat 
per tenir un país nou que sigui 
tal com la majoria dels catalans 
decidim.
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Els pares que van denunciar Santa Anna 
canvien de centre 

Els pares que van recórrer als tri-
bunals per exigir l’augment d’hores 
lectives en llengua castellana a 
l’Escola Pia Santa Anna de Mataró, 
han canviat de centre i, per tant, la 
sentència que requeia sobre els dos 
grups de Primària dels seus fi lls no 
s’aplicarà. El centre assegura que 
mantindrà el model d’immersió, 
amb el català com a llengua vehi-
cular. El cas es remunta a fi nals del 
curs passat quan una interlocutòria 
del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya (TSJC) obligava l’escola 
a fer un 25 per cent de les classes 

en castellà arran de la denúncia 
d’aquests pares. Inicialment es va 
optar per fer les matemàtiques en 
castellà, però el TSJC va ajornar fi ns 
a aquest curs la mesura, que ara no 
tindrà efecte.

No cal aplicar
Els alumnes de quart i sisè de Pri-
mària de l’Escola Pia Santa Anna de 
Mataró continuaran fent les classes 
amb total normalitat aquest curs, 
com la resta d’alumnes del col·legi. 
Els pares de dos alumnes que l’any 
passat feien tercer i cinquè van 
portar el centre davant els tribunals 
per exigir un 25% de les classes en 
castellà, però ara han decidit can-
viar d’escola.

EDUCACIÓ
NOTÍCIA REDACCIÓ-ACN

 El col·legi manté el model 
d’immersió lingüística en tots 
els seus grups   

L’Escola Pia explica que si la 
família demandant no hi és, la sen-
tència no té per què aplicar-se, ja 
que aquesta recau només sobre els 
alumnes afectats pel litigi. Inicial-
ment el centre s’havia plantejat fer 
les matemàtiques en castellà i, de 
fet, ja a fi nals del curs passat es va 
aplicar la mesura durant un parell 
de dies. Davant l’imminent fi nal de 
curs, però, el TSJC va decidir ajor-
nar l’aplicació de la mesura fi ns a 
aquest curs per tal de no interferir 
en l’acabament del curs, mentre que 
la direcció mantenia ferma la seva 
defensa per un model d’immersió 
lingüística que, expliquen, garanteix  
acabar l’escolarització amb un ple 
domini de català i castellà. 
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Reclamen una solució pel “bony” 
d’alumnes de secundària 

Mataró haurà de crear cinc o sis lí-
nies de secundària els pròxims dos 
cursos per fer front a l’increment 
d’alumnes de primer d’ESO previst 
fins al 2019. Malgrat que Ajun-
tament i Serveis Territorials van 
consensuar una planifi cació el 2014 
amb unes línies d’actuació, de mo-
ment no s’han posat en marxa i això 
obliga les dues parts a debatre un 
pla per a fer-hi front.  

Ja fa temps que els estudis de po-
blació alerten d’un augment notable 
dels alumnes d’ESO per als cursos 
vinents, proper al 18 per cent. De 

fet, està previst que s’hagin de crear 
entre cinc o sis noves línies de pri-
mer d’ESO els dos pròxims cursos. 
Però a un any vista, encara no se sap 
com es distribuiran aquests grups 
perquè els instituts de la ciutat no 
tenen capacitat per assumir-los tots. 
“Tenim un problema important amb 
les places d’ESO”, va admetre ahir 
el regidor d’Educació, Miquel Àngel 
Vadell, en la roda de premsa de pre-
sentació del nou curs. 

Davant d’aquesta situació, es 
va elaborar el document ‘Criteris 
de planifi cació escolar de Mataró 
2013-2020’ que plantejava tres 
línies d’actuació per a fer front a 
aquest augment del 18 per cent de 
població de 12 anys fi ns al 2019 i 

EDUCACIÓ
NOTÍCIA MIREIA BIEL

Els estudis preveuen la 
creació de cinc o sis noves 
línies d’ESO en dos anys   

que va ser presentat a Serveis Te-
rritorials a principis del 2014. El 
pla recollia el projecte, aturat de fa 
temps, del nou institut a la ronda 
Rafael Estrany, al barri de Rocafon-
da, la creació de dos instituts-escola 
a la zona Rocafonda-Cirera i Cerdan-
yola-Peramàs i l’ampliació de grups 
en els centres que hi hagués espai.

Vadell, que va fer la roda de 
premsa acompanyat del director 
d’Educació, Emili Muñoz i del cap 
del Servei d’Educació, Pep Timo-
neda, va lamentar que “no es fes 
l’institut quan tocava”, una mesura 
que, segons el regidor, “evitaria els 
problemes que tenim ara” i va recla-
mar a Serveis Territorials que aporti 
solucions perquè “no s’ha avançat 
en cap de les línies de treball”. Se-
gons asseguren des del consistori, 
Serveis Territorials hauria prioritzat 
la creació del centre de FP quan 
Vadell considera que “les places de 
secundària són un problema prio-
ritari”. 

ARXIU CEDIDA
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La Festa al Cel es va celebrar a 
Mataró per primera vegada l’any 
passat. Després de 21 anys a la 
ciutat de Barcelona, la capital ca-
talana va haver de buscar un nou 
emplaçament de l’espectacle aeri 

per les interferències que aquest 
causava amb l’Aeroport del Prat. 
Mataró és, doncs, la ciutat es-
collida per rebre un dels grans 
esdeveniments de piruetes a l’aire 
que aquest any, si el temps ho per-

FESTA AL CEL
REPORTATGE FOTOS: ANNA ALUART

TEXT: MARTA GÓMEZ

De Barcelona a Mataró. La Festa al Cel ja és una realitat 
totalment mataronina. Mentre l’any passat va quedar totalment 
deslluïda per la pluja, aquest any l’Ajuntament de Mataró 
anhela que la segona edició a la ciutat sigui la bona per 
poder demostrar que el municipi es mereix ser amfi trió de 
l’esdeveniment aeri més important de l’Estat. Les 27 patrulles 
aèries, i tot el dispositiu de seguretat que Mataró ja té preparat 
pel cap de setmana, té un cost de prop de 550.000 euros. 
Aquests diners es preveuen revertir amb gairebé 1,5 milions 
d’euros que s’ingressaran a la ciutat gràcies a les 200.000 
persones que aterraran a Mataró especialment per a l’ocasió..
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met, haurà de demostrar ser una 
bona amfitriona. Per a aquesta 
edició s’ha dedicat aquest cap de 
setmana, els dies 19 i 20 de set-
embre, tot i que avui divendres ja 
hi haurà activitats.

La darrera edició, 
passada per aigua

En la primera i darrera edició de 
la festa aèria a la capital del Ma-
resme, l’esdeveniment va quedar 
aigualit per una forta pluja que 
va obligar a suspendre l’actuació 
d’algunes patrulles i, com és 
normal, va portar molta menys 
afl uència de l’esperada. De fet, 
de les 200.000 persones previstes 
només 66.000 van acudir a la zona 
marítima de la ciutat. Totes elles 
van poder gaudir, sota la pluja bona 
part de l’estona, de 12 de les 

El gran espectacle aeri costarà prop de 550.000 euros i preveu 200.000 persones de públic

  
Tot preparat per a la Festa al Cel
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22 patrulles d’aeronaus previstes. 
La sensació de l’any passat doncs, 
no va ser del tot favorable i el gust 
amarg de l’experiència es preveu 
superar amb escreix en aquesta 
nova edició.

Tot a punt

De moment els mapes del temps 
no indiquen cap previsió de pluja, 
si més no com la de l’any passat. 
Tot favorable doncs per a poder ce-
lebrar la Festa del Cel en les millors 
condicions. Com en l’any passat, 
es preveu que prop de 200.000 
persones visitin Mataró per aquest 
gran esdeveniment. L’Ajuntament 
de la ciutat ja té a punt el disposi-
tiu especial de mobilitat, sobretot 
pel diumenge quan sigui el moment 
àlgid del cap de setmana. Es realit-
zaran talls de trànsit a la carretera 
N-II, es tancarà la sortida Mataró 
Sud a la C-32 i es reforçarà el ser-
vei de les línies de tren i autobusos. 
Renfe farà passar trens cada 7 mi-
nuts en les hores punta i Mataró 
Bus estableix tres recorreguts que 
substituiran les línies habituals per 
unes especials i gratuïtes.

Promoció de ciutat

És evident que un esdeveniment 
d’aquestes característiques té un 
ressò considerable de promoció del 
municipi. I més encara si la ciutat 
de Barcelona està empaperada de 
publicitat de la Festa al Cel. El regi-
dor de Promoció Econòmica, Miquel 

Rey, ja va sentenciar en el passat 
Ple Municipal, que per aquesta 
edició Mataró acolliria “les millors 
exhibicions que s’hauran vist mai a 
Europa”. Per la seva banda, Unió 
de Botiguers de Mataró van entrar a 
registre -el passat mes de juliol- una 
instància assegurant a l’alcalde que 
la Festa al Cel és un esdeveniment 
que permet atraure més turisme i 
més gent de fora de la ciutat con-
vertint Mataró en un dels aparadors 
més importants de Catalunya.  

Ingressos i despeses

L’Ajuntament de Mataró situa les 
despeses de la Festa al Cel en 
550.000 euros, el 45 per cent 
dels quals provenen d’inversions 
privades. Una xifra que augmenta 
respecte del 15 per cent d’inversions 
privades que va tenir la festa en la 
darrera edició. El patrocinador prin-
cipal d’aquesta gran festa aèria és el 
centre comercial Mataró Parc, que 
ja va fer públic fa uns dies que faria 
una aportació de 100.000 euros. La 
Generalitat posarà prop de 10.000 
euros, una xifra similar a la de l’any 
passat. L’aportació de la Diputació 
de Barcelona, que l’any 2014 es va 
enfi lar fi ns als 100.000 euros, en-
cara està per confi rmar.

El retorn d’aquesta despesa es pre-
veu d’1,5 milions d’euros, que es 
convertirien en ingressos per a la 
ciutat. De fet, el retorn real no és 
ben bé d’aquesta xifra. I és que hi ha 
900.000 euros que s’han destinat 
a publicitat i promoció de la Festa 
al Cel. Tal com va afi rmar el regidor 
de Promoció Econòmica en el Debat 
de Política Municipal d’M1TV són 

L’Ajuntament preveu 
que cada espectador 
es gastarà 
30 euros de mitjana
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“càlculs establerts” que s’extreuen 
a partir de la xifra estimada dels im-
pactes que provoca la publicitat als 
mitjans de comunicació o en altres 
suports digitals i físics. D’aquesta 
manera, si als 1,5 milions d’euros 
que asseguren que ingressarà Ma-
taró hi restem els 900.000 euros 
que es reverteixen en la publicitat, 
el que ingressarà realment la ciu-
tat són 600.000 euros, gairebé la 
mateixa xifra que s’invertirà. I si, 
encara més, creuem aquesta xifra 
amb les 200.000 persones que es 
preveu que arribin a les platges de 
Mataró aquest cap de setmana sig-
nifi caria que l’Ajuntament creu que 
cada persona gastarà una mitjana 
de 30 euros en aquesta edició de la 
Festa al Cel.

Els detractors

Hi ha defensors de la Festa al Cel 
però, com és normal, també hi ha 
detractors. Entre aquests últims 
hi ha ERC, VOLEMataró, la CUP 
i ICV-EUiA. Tots ells ja fa setma-
nes que van emetre un comunicat 
demanant que s’aturi “la despesa 
econòmica desproporcionada que 

La Patrulla Águila, 
l’Exèrcit de l’Aire o 
l’Airbus 320 de Vueling 
són els més esperats

suposa aquest esdeveniment”. Pel 
que fa a ERC, han mutat el seu po-
sicionament, ja que al seu programa 
electoral de les passades eleccions 
municipals supeditaven la conti-
nuïtat del certamen a una consulta 
ciutadana. El líder dels republicans, 
Francesc Teixidó, opta ara per la 
negativa al gran esdeveniment so-
bretot pel seu alt cost econòmic. 

Des d’ERC –tercer partit amb més 
regidors, primer de l’oposició– 
creuen que “ara Mataró no s’ho pot 
permetre” i que cal analitzar “exac-
tament el que estem promocionant” 
amb la Festa.

Des de la CUP, i també en l’últim Ple 
Municipal, es va demanar al govern 
si el pla de riscos de la Festa al Cel 
estava ben elaborat. Juli Cuéllar, el 
líder de la CUP, va manifestar-se 
preocupat pels “últims accidents 

aeris que es van registrar”. Rey va 
assegurar que ja s’havien pres me-
sures per “minimitzar riscos” i que 
“totes les piruetes es fan sobre el 
mar i això disminueix el risc”. Rey, 
va afegir que, de totes maneres, “es-
tem preparats en tots els sentits”.
 

Les novetats

Entre les 27 patrulles i aeronaus que 
es podran veure sobrevolant el cel 
mataroní, però sobretot el mar, no 
hi faltarà la Patrulla Águila, l’Exèrcit 
de l’Aire, la Brigada Paracaigudista, 
l’helicòpter Tigre o l’Airbus 320 de 
Vueling. Alguns d’ells, també convi-
dats l’any passat i dels més esperats, 
tindran l’oportunitat, ara sí, de 
mostrar-se amb tota la seva esplen-
dor. I enmig de totes les activitats 
previstes per a aquesta gran Festa 
al Cel, hi ha alguna novetat, com 
per exemple la inclusió dels Drones. 
Es podran provar, pilotar i fi ns i tot 
comprar. Serà a Can Marfà dissabte 
al matí i, per qui en vulgui una mica 
més, hi haurà una conferència per 
aclarir tots els dubtes. Aquesta nova 
edició de la Festa al Cel sens dubte 
passarà per mirar enlaire.  
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Mercè Conesa, nova presidenta de la Diputació de Barcelona  Sergi Ramos/Diputació de Barcelona  

 El passat mes de juliol ha engegat el nou mandat 
2015-2019 a la Diputació de Barcelona. Per primera 
vegada, presideix la corporació una dona: l’alcaldessa 
de Sant Cugat del Vallès, Mercè Conesa. És amb un 
acord de govern entre els grups de CiU i ERC, que 
estableix com a missió central de la Diputació de 
Barcelona el suport transversal als ajuntaments i la 
defensa dels municipis com una estructura d’Estat. 

Amb 35 vots favorables de CiU, ERC-AM i PSC-CP, 
Conesa va prendre possessió com a presidenta de 
la Diputació de Barcelona el 15 de juliol. En el seu 
discurs d’investidura va anunciar que “la política 
que impulsaré amb el meu govern és una política 
social ambiciosa per als ajuntaments i les perso-
nes, i contribuiré decididament i amb fermesa a la 
Catalunya lliure que desitjo”. 

Polítiques de suport i transparència
Les polítiques socials, les polítiques econòmiques, 
la transparència i la contribució activa al procés 
de transició nacional són, per tant, les princi-
pals prioritats de l’acció de govern. Així, els nous 
programes de la Diputació ajudaran als ajunta-

ments a pal·liar els efectes de la crisi econòmica i 
de les retallades competencials. També facilitaran 
programes de suport per atendre les persones 
més necessitades, tot mantenint els serveis bàsics, 
especialment en els àmbits educatiu, social i 
cultural. 

Durant aquest mandat, a més, també es crearà 
la Comissió per a la transparència i el compromís 
ètic, que farà el seguiment del desplegament de 
nova llei de transparència. 

Cinc àrees de Govern i set grups polítics
El nou cartipàs de la Diputació de Barcelona, 
que determina la seva estructura organitzativa, 
estipula l’activitat en cinc àrees executives que 
depenen directament de la presidència o de les 
vicepresidències. 

Així, l’Àrea de Presidència està encapçalada 
per la presidenta, Mercè Conesa. La de Territori 
i Sostenibilitat, pel vicepresident primer, Dionís 
Guiteras (ERC). L’Àrea de Desenvolupament 
Econòmic Local va a càrrec del vicepresident segon, 

Nou mandat a la Diputació de Barcelona
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Marc Castells (CDC). L’Àrea de Cultura, Educació i 
Esports, l’encapçala el vicepresident tercer, Martí 
Pujol (ERC). La vicepresidenta quarta, Meritxell 
Budó (CDC), està a càrrec de l’Àrea d’Atenció a les 
Persones. 

Així comença un mandat marcat, també, per 
la presència al plenari d’un ventall ideològic més 
ampli, amb l’entrada de dos grups nous: C’s, amb 3 
representants, i la CUP-PA, amb 3 representats més. 
Tots dos s’afegeixen als grups que ja eren presents 
a la Diputació i  que ho continuen sent: CiU, amb 
14 membres, ERC-AM, amb 11, PSC-CP, amb 10, 
Entesa, amb 7, i PP, amb 3 representants.

Pla de Mandat
Amb l’aprovació del pressupost del 2016 es 
presentarà el Pla de Mandat, que té per objectiu 
orientar i comunicar l’acció política de la Dipu-
tació. Aquest projecte contindrà els mecanismes 
de coordinació per al compliment del pacte de 
governabilitat, l’organigrama i les partides pres-
supostàries destinades a cadascuna de les línies 
de treball.

De les cinc àrees executives depenen els diputats 
delegats dels diferents àmbits de govern, que 
queden distribuïts així:

 Àrea de Presidència 
Presidència, Serveis Generals i Relacions amb 
la ciutat de Barcelona: Jaume Ciurana; Hisenda, 
Recursos Humans, Processos i Societat de la 
Informació: Joan Carles Garcia Cañizares.

 Àrea de Territori i Sostenibilitat 
Infraestructures Viàries i Mobilitat: Jordi Fàbrega; 
Urbanisme i Habitatge: Josep Ramon Mut; Espais 
Naturals i Medi Ambient: Valentí Junyent; diputat 
adjunt d’Espais Naturals: Jesús Calderer.

 Àrea de Desenvolupament Econòmic Local
Promoció Econòmica i Ocupació: Sònia Recasens; 
Comerç: Isaac Albert; Turisme: Miquel Forns; 
diputat adjunt de Turisme: Ramon Riera.

 Àrea de Cultura, Educació i Esports
Cultura: Juanjo Puigcorbé; Educació: Rafael Homet; 
Esports: Josep Salom. 

 Àrea d’Atenció a les Persones
Benestar Social: Teresa Maria Fandos; Salut Pública 
i Consum: Laura Martínez; Igualtat i Ciutadania: 
Antoni Garcia.

Nou mandat a la Diputació de Barcelona
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Junts pel Sí omple el Parc amb unes 
2.000 persones

El president d’ERC i número 5 de 
Junts pel Sí, Oriol Junqueras, va 
avisar dilluns que “de la mateixa 
manera que la vida, la llibertat i la 
dignitat no es demanen, no es ne-
gocien perquè són innegociables, la 
independència tampoc no es dema-
na, es guanya a les urnes amb els 
vots de la gent, s’exerceix i es pro-
tegeix”. En un acte a Mataró amb 
més de 2000 persones, Junqueras 
va fer aquest advertiment pensant 
en una hipotètica victòria del bloc 

independentista i en la posterior ne-
gociació amb l’Estat. En la mateixa 
línia, el cap de llista, Raül Romeva, 
va avisar que si la independència té 
majoria el 27-S, això és el que ani-
ran a negociar, “i no una altra cosa”. 
“Si el dia 27 tenim el mandat de-
mocràtic clar, un mandat democràtic 
massiu, incontestable, que digui 
clarament que Catalunya vol ser un 
estat independent, el que anirem a 
negociar és com farem això, no una 
altra cosa”, va remarcar Romeva als 
que parlen d’ofertes del govern es-
panyol o creuen que Junts pel Sí es 
farà enrere. La CUP, per exemple, 
aposta pel trencament immediat 
amb l’estat espanyol. 

ELECCIONS 27-S
NOTÍCIA REDACCIÓ- ACN

Degoteig de candidats a Mataró 

La campanya electoral per les 
eleccions del 27 de setembre al 
Parlament de Catalunya entra avui 
en la seva segona i més decisiva se-

tmana i ho fa amb la perspectiva de 
les visites a la ciutat dels principals 
candidats. Després dels actes de 
CUP, Junts pel Sí, un dels més espe-

ELECCIONS 27-S
NOTÍCIA REDACCIÓ

ciutatciutat
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Dissabte 12 de setembre, unes 300 
persones van acudir a Can Xammar, 
en el primer acte de campanya de la 
CUP a Mataró. L’acte va comptar amb 
la presència d’Antonio Baños, cap 
de llista de la CUP a les eleccions 
al Parlament de Catalunya, i Xavier 
Safont-Tria, número tretze de la llista.

Baños va dir que el que es coneix 
com a procés català és una autèn-
tica revolució. En aquest sentit, va 
destacar la necessitat d’articular la 
desobediència. 

ELECCIONS 27S
NOTÍCIA REDACCIÓ

Baños defensa la 
desobediència i presenta 
el procés com a revolució  

La CUP reuneix 300 persones 
en el seu acte central a Can 
Xammar  

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

CEDIDA

rats serà l’acte de Catalunya Sí que 
es Pot, aquest dissabte a la tarda al 
Parc Central amb l’esperada visita –
no confi rmada del tot al tancament 
d’aquesta edició– de Pablo Iglesias, 
Secretari General de Podemos, per 
donar suport a Lluís Rabell.

El presidenciable del PP Xavier 
García-Albiol farà també demà una 
passejada per la ciutat mentre que 
Ciutadans programa pel dijous 24 
un acte amb Inés Arrimadas i Albert 
Rivera, presidenciables català i es-
panyol respectivament.

Pel que fa al PSC ha confi rmat 
l’assistència de Miquel Iceta acom-
panyat d’un membre destacat del 
PSOE en un acte el dia 22 al Tec-
noCampus.  

Tot ciutat eleccions .indd   1 16/9/15   19:00





Festa al CelFesta al Cel

Hostess, una institució acadèmica 
especialitzada en la formació de 
personal de companyies aèries. Air 
Hostess renova aquest any la seva 
col·laboració amb la Festa al Cel i 
el seu alumnat treballant al servei 
de protocol de la gran cita d’aquest 
diumenge.

La formació del personal TCP, que 
és com es coneix a la Tripulació de 

Tot i que és aquest cap de setma-
na que tots els mataronins i molts 
visitants alçaran la vista pendents 
del cel, durant tot l’any hi ha rela-
ció entre els avions comercials i la 
ciutat, ja que Mataró, al bell mig 
del seu centre, a la Plaça d’Espanya 
acull un centre especialitzat en la 
formació d’hostesses i auxiliars de 
vol. Es tracta de l’únic centre de 
la demarcació de Barcelona d’Air 

L’escola d’auxiliars de vol de referència
L’escola Air Hostess garanteix feina pels seus estudiants en les principals línies aèries

la Cabina de Passatgers, està molt 
reglada i per poder acabar treballant 
en les línies aèries s’han de superar 
uns exàmens i llicències que només 
de la mà d’un centre especialitzat 
com Air Hostess pots assegurar.

Treball garantit
L’escola especialitzada es va fundar 
en 1995, convertint-se al centre de 
formació especialitzat amb més tra-
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jectòria i reconeixement nacional.

El seu mètode d’ensenyament basat 
en disciplina, motivació, tenacitat i 
projecció laboral, juntament amb 
exclusives normes d’uniformitat i 
imatge, l’han convertit en referent 
per excel·lència de les companyies 
aèries comercials. A més els seus 
estudiants tenen garantida la sortida 
laboral i hi ha exalumnes d’aquesta 
escola treballant a les línies aèries 
més prestigioses del món. Ben po-
ques empreses poden assegurar el 
que Air Hostess acredita: cursar els 
estudis en aquest centre és garantia 
d’èxit laboral.

No és cap farol. Air Hostess es com-
promet per escrit amb una garantia 
de sortida laboral si s’accedeix al 
curs de tripulant de cabina. Per 
accedir a la borsa d’ocupació ga-
rantida, és necessari realitzar una 
entrevista personal d’admissió amb 
la direcció del centre, on serà ava-
luada la sol·licitud del candidat. 
Les places per cada promoció són 
limitades. No esperis i informa’t de 
les teves possibilitats.  

L’escola d’auxiliars de vol de referència
L’escola Air Hostess garanteix feina pels seus estudiants en les principals línies aèries

On Air: acadèmia d’anglès Low cost
El grup Air Hostess també ofereix cursos per millorar l’idioma

Per complementar la seva oferta 
formativa, el mateix grup Air Hos-
tess té una divisió especialitzada en 
l’aprenentatge d’anglès, l’acadèmia 
On Air. El coneixement de l’idioma 
més internacional és un requisit bà-
sic tant en l’àmbit professional com 
en el formatiu, raó per la qual es va 
optar per aquesta escola incorporada 
al grup que treballa oferint cursos 
reglats i amb el màxim nivell però a 
preus altament competitius. Es pot 

dir que On Air és una acadèmia Low 
Cost amb la que t’assegures el ple 
domini de l’anglès. 

A On Air et pots sotmetre a una pro-
va de nivell de manera gratuïta, es 
treballa tant el domini com totes les 
aptituds relacionades amb la llen-
gua –expressió oral, vocabulari– i 
es preparen les proves de nivell tant 
de Cambridge com de les diferents 
homologacions europees.
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viatgers disposaran de 8 trens cada 
hora. El desplaçament en tren és el 
més recomanat per aquells visitants 
que vinguin de la capital catalana.

Amb aquesta planifi cació, Renfe 
posa en circulació 12.000 places 
alhora per arribar en tren fi ns a la ca-
pital del Maresme. Durant la resta de 
la jornada s’oferirà el servei de dia 
festiu. Per tal d’agilitzar l’adquisició 
de bitllets, Renfe ha programat les 
màquines d’autovenda de manera 

Renfe reforçarà diumenge que ve 
els serveis de la línia R1, que fa el 
trajecte de L’Hospitalet de Llobregat 
a Maçanet Massanes per Mataró, 
amb 25.000 places addicionals amb 
motiu de la celebració el cap de se-
tmana de la Festa del Cel a Mataró. 
Segons indica la companyia ferro-
viària, per tal de facilitar l’arribada 
de ciutadans a la capital del Mares-
me es duplicaran els servei entre les 
8.30 i les 11 hores i per tornar entre 
les 14.30 i les 20 hores, en què els 

25.000 places addicionals de Rodalies
Entre les 8.30 i les 11 i de les 14.30 a les 20 de diumenge es duplicaran els serveis 

que el primer títol de transport que 
aparegui sigui un bitllet d’anada i 
tornada fi ns a Mataró.

Durant la jornada de diumenge 
i per tal de facilitar el moviment 
de viatgers i evitar aglomeracions 
s’instal·laran unes carpes a l’exterior 
de l’estació que s’habilitaran com a 
zona d’espera i s’ha dissenyat un 
dispositiu especial amb personal 
de seguretat i d’atenció al client a 
l’estació de Mataró. 
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ran per un servei especial i gratuït 
durant tota la jornada amb 3 reco-
rreguts que facilitaran l’accés a les 
platges. Les tres línies, amb dife-
rents parades a la ciutat, sortiran de 
la zona de Mataró Parc i l’Hospital 
de Mataró amb una freqüència de 
pas de 10-15 minuts. Aquest any el 
servei especial s’ha reforçat i comp-

El pròxim diumenge 20 de setem-
bre, amb motiu de la celebració de la 
Festa al Cel, Mataró Bus torna a ha-
bilitar un servei especial modifi cant 
completament el servei de transport 
públic municipal, como ja es va fer 
per la Festa al Cel de l’any passat.

Les línies habituals se substitui-

El Mataró Bus, gratuït per un dia
Els busos municipals són el mitjà més recomanat per accedir a les platges

tarà amb 12 autobusos durant tot el 
dia (4 per línia).
 
Arribar a la zona de l’espectacle aeri 
serà possible doncs gràcies a les 
línies de transport públic si bé es 
recomana, sobretot al públic local, 
que accedeixi a la Festa al Cel a peu 
des de casa seva. 
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de l’estat espanyol, no exempt per 
això de polèmica.

Els organitzadors recomanen acce-
dir a la ciutat en transport públic, ja 
que es preveu que si la climatologia 
acompanya, es puguin aplegar a les 
platges de Mataró prop de 200.000 
persones. Per a aquells que optin 
pel vehicle privat, s’habilitaran cinc 
aparcaments especials als afores de 
la ciutat

D’altra banda, la carretera N-II es ta-
llarà en diferents trams. L’accés per 
l’extrem nord de la ciutat quedarà 
restringit durant tot el diumenge, ja 
des de les dotze de la mitjanit. El 
tram central que travessa la ciutat 
estarà tallat des de les set del matí 
fi ns a les quatre de la matinada de 
l’endemà, mentre que l’accés per 
l’extrem sud es tallarà de set del 
matí a deu de la nit.

Per contra, es reforçarà el servei 
de Renfe entre Barcelona i Mataró, 
duplicant l’oferta de trens dels diu-

L’Ajuntament de Mataró ja té a punt 
el dispositiu especial de mobilitat 
per a la celebració de la Festa al 
Cel, el cap de setmana del 19 i 20 
de setembre. Aquest és el segon any 
que el festival aeri es fa davant les 
platges de Mataró i s’espera que s’hi 
apleguin al voltant de 200.000 es-
pectadors, malgrat que en la primera 
edició la mala climatologia va fer 
caure aquesta xifra fi ns als 65.000 
visitants. Les principals mesures 
impliquen talls de trànsit a la ca-
rretera N-II, així com el tancament 
de la sortida Mataró Sud a la C-32. 
Per contra, es reforça el servei de 
Renfe amb trens cada set minuts 
i s’estableixen línies especials del 
Mataró Bus. També s’habilitaran 
cinc grans àrees d’aparcament.

El moment àlgid del cap de setma-
na de la Festa al Cel a Mataró serà 
diumenge 20 de setembre, entre dos 
quarts d’onze del matí i les quatre 
de la tarda. En aquesta franja té lloc 
l’exhibició central del que està con-
siderat el festival aeri més important 

Talls a l’N-II i reforç del transport públic
El tren és l’opció escollida com a idònia pels assistents a la Festa al Cel des de Barcelona

menges. Hi haurà un tren cada set 
minuts a les hores punta. També es 
reforçaran les línies interurbanes 
que connecten la capital del ma-
resme amb Argentona, Granollers 
i Sabadell.

El transport públic del Mataró Bus 
modificarà completament el seu 
servei i les línies habituals se substi-
tuiran per un servei especial i gratuït 
durant tota la jornada, amb tres re-
correguts que facilitaran l’accés a 
les platges.

Com ja es va fer l’any passat, el 
desplegament de senyalitzacions 
d’aparcaments i d’indicacions cap a 
la zona de la Festa al Cel, es refor-
çarà per tota la ciutat i especialment 
als accessos viaris. Una altra pre-
missa que dóna l’organització és 
moure’s sense presses i arribar amb 
temps a l’espai escollit per seguir el 
festival i no abandonar-lo de forma 
precipitada quan s’hagi acabat. El 
servei de megafonia informarà en 
tot moment del que passi. 
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Patrulla Águila

Patrulla Reactors

7 aeronaus

Base: Girona

Velocitat: Alta

Durada: 30 minuts

És de les més esperades en aques-
ta Festa al Cel. Són espectaculars 
per la compenetració de les 7 ae-
ronaus. Es caracterítzen per deixar 
anar fums de colors i compondre 
diferents formes a l’aire. Aquest any 
celebren 30 anys.

Els grans protagonistes
Les millors aeronaus que travessaran el cel mataroní

Exèrcit de l’aire

Demo Reactor i Demo 
Reabastiment

3 aeronaus

Base: Saragossa

Velocitat: Alta

Durada 40 minuts

Les tres aeronaus, totes elles avions 
de combat, faran la seva actuació 
per separat. Es coneixen principal-
ment pel seu elevat soroll i la seva 
particular forma militar que els per-
met agafar més velocitat. 

Helicòpter Tigre

Demo Helicòpter

1 aeronau

Base: Sabadell

Velocitat: Baixa

Durada: 12 minuts

L’Helicòpter Tigre és tripulat per 
dues persones i fa 16 metres de 
llargada. És espectacular pel seu 
color de camufl atge i pot arribar a 
portar 6.100 kg. La seva fabricació 
franco-alemanya el permet volar fi ns 
a 850 km.

Helicòpter Tigre

Demo HelicòpterDemo Helicòptermet agafar més velocitat. 
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Airbus 320 Vueling

Demo Avió Comercial

1 aeronau

Base: Barcelona

Velocitat: Baixa

Durada: 10 minuts

Aquesta també és una de les ae-
ronaus més esperades per la seva 
grandària i espectacularitat. Un avió 
comercial que fa piruetes no és ha-
bitual i per això, de ben segur serà 
molt aplaudit. 

Els grans protagonistes
Les millors aeronaus que travessaran el cel mataroní

AV8B Harrier II Armada

Demo Reactor i Demo Reabastiment

Demo Reactor

1 aeronau

Base: Girona

Velocitat: Alta

Durada: 15 minuts

Aquesta aeronau de l’armada fa més de 9 
metres de llargada i pot carregar prop de 
5.000 kg de pes. Forma part de la “Nove-
na Escuadrilla Aeronaves” i podria disparar 
bombes de caiguda lliure, coets de diversos 
calibres i diversos míssils.

Canadair Apagafocs

Demo Apagafocs

1 aeronau

Base: Palma

Velocitat: Baixa

Durada: 15 minuts

El seu nom és Canadair Grupo 43 Exèrcit de 
l’Aire. Està especialitzat en apagar focs fores-
tals, tot i que també s’utilitza en missions per 
vigilar duanes, recerca o salvament. Aquesta 
aeronau pot carregar aigua en dipòsits a terra 
o directament al mar.

Aquesta aeronau de l’armada fa més de 9 
metres de llargada i pot carregar prop de 
5.000 kg de pes. Forma part de la “Nove-
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SushiYa
OCI, RESTAURANTS I GASTRONÒMIC
PUBLI REPORTATGE

TEXT: JORDI GOMÀ

FOTOS: JORDI GOMÀ

MAKI (6 UNIDADES)
Salmón ..........................................4€
Atún ..........................................4,50€
langostino ................................4,50€
Anguila ...........................................5€
Tamago (Tortilla) ......................3,50€
Aguacate ..................................3,50€
Pepino............................................3€
Mango .......................................3,50€
NIGIRI (6 UNIDADES)
Salmón .....................................7,20€
Salmón y philadelphia .............7,80€
Atún ..........................................8,40€
Dorada ......................................7,80€
Langostino ...............................9,20€
Anguila ......................................9,20€
Two
Salmón y Atún .........................7,80€
Salmón y Anguila .................... 8,20€
Salmón y Langostino ..............8,20€
Atún y Langostino ...................8,60€
Three 
Salmón, Atún y Dorada ...........7,80€

CALIFORNIA (9 UNIDADES)
Salmón .....................................6,50€
Atún ..........................................7,80€
Philadelphia ..................................6€
Masago .....................................7,20€
Surimi pepino ...........................5,80€
Cebolla frita de Cangrejo .........6,80€
Cebolla frita de Salmón ...........7,20€
Cangrejo Mayonesa.................6,50€
SPICY MAKI (9 UNIDADES)
Spicy Salmón............................7,80€
Spicy Atún ................................8,80€
Spicy Langostino .....................8,60€
FUTOMAKI (5 UNIDADES)
Vegetal ......................................8,50€
Langostino Mango ..................9,50€
Salmón Tobikko .......................9,50€
Atún Tobikko ......................... 10,50€
DRAGÓN (9 UNIDADES)
Aguacate roll ............................7,80€
Atún ....................................... 12,80€
Salmón .................................. 11,50€
Rainbow ................................ 11,80€

“FET CADA DIA PER A TÚ”
www.sushimataro.com

SushiYa Mataró
Plaza Santa Anna, 9

T. 937 963 779
SushiYa Blanes

Carrer de la muralla 14
T. 872 210 749

GUNKAN (2 UNIDADES)
Ikura (Huevas de Salmón)............6€
Tobikko (Huevas pez volador) .....6€
Tobikko Wasabi .............................6€
Cangrejo Mayonesa......................6€

TEMAKI (1 PIEZA)
Salmón ..........................................4€
Atún ..........................................4,50€
Langostino ...............................4,50€

SASHIMI (12 PIEZAS)
Salmón .................................. 10,90€
Atún ....................................... 12,90€
Two/Three ............................ 11,90€

ENTRANTE
Ensalada de alga .....................2,50€
Gyoza de pollo (6 unidades) ......5,50€
Gyoza de langostino (6 unidades) ......6,50€
Gyoza vegetal ...............................5€
Edamame .................................2,50€
Yakisoba ...................................4,50€

POSTRE
Mochi (chocolate, vainilla y frambuesa) .......2€
Mochi Daifuku ...........................2,50€
Dorayaki ...................................1,80€
Trufa (6unidades) ....................3,20€
MENÚ DE SUSHI
Camí Ral 1 (14 piezas)..................9€
2 Maki Salmón, 2 Maki Atún, 2 Maki Langostino, 2 Maki 
Tamago, 2 Maki Aguacate, 2 Maki Pepino, 2 Maki Mango

Camí Ral 2 (18 piezas).......... 14,95€
6 California Salmón, 6 California Atún, 6 California Cangrejo 
Mayonesa

Camí Ral 3 (42 piezas).......... 34,95€
6 Maki Salmón, 6 Maki Atún, 6 Maki Aguacate, 6 Maki 
Langostino, 6 California cebolla crujiente de Cangrejo, 6 
California Masago, 6 California Salmón

Rambla 1 (12 piezas) ........... 11,95€
6 Nigiri Salmón, 6 California Salmón

Rambla 2 (17 piezas) ........... 13,95€
4 Nirigi Salmón, Nigiri Atún, 9 California Masago

Rambla 3 (14 piezas) ........... 13,95€
2 Migiri Salmón, 2 Nigiri Atún, 1 Nigiri Anguila, 1 Nigiri 
Langostino, 1 Nigiri Tamago, 1 Nigiri Dorada, 3 Californi 
Salmón, 3 California Atún

Plaza Santa Anna (58 piezas) ...49,95€
2 Nigiri Anguila, 4 Nigiri Dorada, 2 Nigiri Langostino, 6 Maki 
Atún, 6 Maki Salmón, 2 Gunkan Ikura, 2 Gunkan Masago, 
6 California Salmón, 5 Nigiri Salmón, 5 Nigiri Atún, 6 
Sashimi Salmón, 6 Sashimi Atún, 6 California Atún.

www.totmataro.cat/restaurantsOci, restaurants i gastronòmic

A la plaça Santa Anna, entre el 
Frankfurt i el Racó del Jabugo, hi tro-
bem aquest petit establiment –que 
s’ha consolidat com una gran opció 
pels amants del sushi que es volen 
emportar el menjar a casa– on un xef 
de sushi prepara qualsevol especia-
litat amb productes frescos, sempre 
del dia, i si volem al moment. A més 
també funciona com a botiga de pro-
ductes japonesos i de cuina asiàtica en 
general, així que aquells que preferei-
xen preparar-se el sushi ells mateixos, 
hi poden trobar tots els ingredients 
necessaris, des de l’arròs especial, 
el vinagre d’arròs o l’alga fi ns a una 
màquina especial per a bullir l’arròs. 

També venen productes per fer “yaki-
soba” o “noodles”, cerveses japoneses, 
“wasabi”, “miso”, “sake” i fi ns i tot els 
postres japonesos com els “dorayaki” 
i els “mochi”, a 1,90€ la unitat, o els 
“mochi daifuku” a 2,50€, i ara han am-
pliat la gamma de postres amb altres 
més el·laborats com el “souffl é” de tè 
i ametlles, el mini bracet de tè i azuki 
o els “makis” dolços gelats, així com 
les trufes de sake i de tè.

A part del sushi també elaboren 
plats com els fi deus “yakisoba”, les 
típiques “gyoza” japoneses –farcides 
de pollastre, vegetals o llagostins– o 
l’amanida d’algues, però evidentment 
l’especialitat són els plats que porten 

peix cru, tot i que també tenen moltes 
varietats vegetals. Des del “sashimi” 
–el peix cru i res més, amb el seu tall 
adient– al “temaki” –cons d’alga farcits 
d’arròs i altres ingredients, es menja 
amb la mà–, passant pel “futomaki” 
–un variant del més típic “maki”, és 
a dir alga per fora, arròs i peix o altres 
ingredients al mig, però més gran– o el 
“nigiri” –l’arròs amb el tall ideal de peix 
al damunt–, entre d’altres. Resumint, 
una gran alternativa per menjar japonès 
de forma econòmica i còmodament a 
casa, ja sigui passant per davant i triant 
el que volem, trucant abans per anar-ho 
a recollir o fent la comanda a través de 
la seva pàgina web. 
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SushiYa

Plaça de Santa Anna, 9. Mataró.
Telèfon 93 796 3779
Obert de dimarts a diumenge, de 
10:30h a 15:30h
i de 17:30h a 21:30h.
www.sushimataro.com

MAKI (6 UNIDADES)
Salmón ..........................................4€
Atún ..........................................4,50€
langostino ................................4,50€
Anguila ...........................................5€
Tamago (Tortilla) ......................3,50€
Aguacate ..................................3,50€
Pepino............................................3€
Mango .......................................3,50€
NIGIRI (6 UNIDADES)
Salmón .....................................7,20€
Salmón y philadelphia .............7,80€
Atún ..........................................8,40€
Dorada ......................................7,80€
Langostino ...............................9,20€
Anguila ......................................9,20€
Two
Salmón y Atún .........................7,80€
Salmón y Anguila .................... 8,20€
Salmón y Langostino ..............8,20€
Atún y Langostino ...................8,60€
Three 
Salmón, Atún y Dorada ...........7,80€

CALIFORNIA (9 UNIDADES)
Salmón .....................................6,50€
Atún ..........................................7,80€
Philadelphia ..................................6€
Masago .....................................7,20€
Surimi pepino ...........................5,80€
Cebolla frita de Cangrejo .........6,80€
Cebolla frita de Salmón ...........7,20€
Cangrejo Mayonesa.................6,50€
SPICY MAKI (9 UNIDADES)
Spicy Salmón............................7,80€
Spicy Atún ................................8,80€
Spicy Langostino .....................8,60€
FUTOMAKI (5 UNIDADES)
Vegetal ......................................8,50€
Langostino Mango ..................9,50€
Salmón Tobikko .......................9,50€
Atún Tobikko ......................... 10,50€
DRAGÓN (9 UNIDADES)
Aguacate roll ............................7,80€
Atún ....................................... 12,80€
Salmón .................................. 11,50€
Rainbow ................................ 11,80€

“FET CADA DIA PER A TÚ”
www.sushimataro.com

SushiYa Mataró
Plaza Santa Anna, 9

T. 937 963 779
SushiYa Blanes

Carrer de la muralla 14
T. 872 210 749

GUNKAN (2 UNIDADES)
Ikura (Huevas de Salmón)............6€
Tobikko (Huevas pez volador) .....6€
Tobikko Wasabi .............................6€
Cangrejo Mayonesa......................6€

TEMAKI (1 PIEZA)
Salmón ..........................................4€
Atún ..........................................4,50€
Langostino ...............................4,50€

SASHIMI (12 PIEZAS)
Salmón .................................. 10,90€
Atún ....................................... 12,90€
Two/Three ............................ 11,90€

ENTRANTE
Ensalada de alga .....................2,50€
Gyoza de pollo (6 unidades) ......5,50€
Gyoza de langostino (6 unidades) ......6,50€
Gyoza vegetal ...............................5€
Edamame .................................2,50€
Yakisoba ...................................4,50€

POSTRE
Mochi (chocolate, vainilla y frambuesa) .......2€
Mochi Daifuku ...........................2,50€
Dorayaki ...................................1,80€
Trufa (6unidades) ....................3,20€
MENÚ DE SUSHI
Camí Ral 1 (14 piezas)..................9€
2 Maki Salmón, 2 Maki Atún, 2 Maki Langostino, 2 Maki 
Tamago, 2 Maki Aguacate, 2 Maki Pepino, 2 Maki Mango

Camí Ral 2 (18 piezas).......... 14,95€
6 California Salmón, 6 California Atún, 6 California Cangrejo 
Mayonesa

Camí Ral 3 (42 piezas).......... 34,95€
6 Maki Salmón, 6 Maki Atún, 6 Maki Aguacate, 6 Maki 
Langostino, 6 California cebolla crujiente de Cangrejo, 6 
California Masago, 6 California Salmón

Rambla 1 (12 piezas) ........... 11,95€
6 Nigiri Salmón, 6 California Salmón

Rambla 2 (17 piezas) ........... 13,95€
4 Nirigi Salmón, Nigiri Atún, 9 California Masago

Rambla 3 (14 piezas) ........... 13,95€
2 Migiri Salmón, 2 Nigiri Atún, 1 Nigiri Anguila, 1 Nigiri 
Langostino, 1 Nigiri Tamago, 1 Nigiri Dorada, 3 Californi 
Salmón, 3 California Atún

Plaza Santa Anna (58 piezas) ...49,95€
2 Nigiri Anguila, 4 Nigiri Dorada, 2 Nigiri Langostino, 6 Maki 
Atún, 6 Maki Salmón, 2 Gunkan Ikura, 2 Gunkan Masago, 
6 California Salmón, 5 Nigiri Salmón, 5 Nigiri Atún, 6 
Sashimi Salmón, 6 Sashimi Atún, 6 California Atún.
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Beguda recomanada

Algun dels seus sakes, en tenen 
una gran varietat, com el Hana-
awaka, que és d’agulla i dolç, o el 
Karatamba, més sec.

Combinat de “maki” variat

Especialitat de la casa: El Camí Ral 
3 és un dels menús més complets 
que podem trobar al SushiYa, amb 
42 peces de sushi, que consta de 
sis peces de set varietats diferents: 
“maki” de tonyina, de salmó, de 

llagostí, d’alvocat, i tres tipus de 
“california makis”. Tenen fi ns a 
set menús diferents, des de les 12 
peces fi ns a les 52, amb un rang de 
preus entre els 9€ i els 50€, per a 
tots els gustos.

La mateixa oferta la podem trobar a SushiYa Blanes, 
al carrer de la Muralla 14. Telèfon: 872 210 749
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festival de l’endemà i, per això, a 
partir de les sis de la tarda hi ha pro-
gramat un festival aeri de capvespre 
amb un seguit de globus aerostàtics 
que s’enlairaran en un mosaic de 
color. Tot plegat precedirà el gran 
espectacle que diumenge es podrà 
veure a la platja de Mataró entre les 
deu del matí i les quatre de la tarda 
amb aeronaus que prometen pirue-
tes gairebé impossibles. Un village 
de comerç i gastronomia acompan-
yarà el festival aeri a la zona alta del 
Port de Mataró.

A més a més i per facilitar les 
coses als més de 200.000 visitants 
que s’esperen a la Festa al Cel, di-
versos restaurants de la ciutat han 
preparat menús especials per a 
l’ocasió: Can Manolo, Pizzeria Por-
tobello, Gaudium, El Nou-Cents, 
Bocca Restaurant, Scorpio, El Ba-
rralet, El Restaurant del Centre, la 
Gofreria, Caminetto, Eat2eat, Les 
Mil i Una Nits, Can Laru, El Bal-
có de Mataró, Bar Capgrossos de 
Mataró, El Farcell, Nou d’Axana i 
Auto D’Ara. 

La Festa al Cel és el festival aeri més 
important del sud d’Europa i més 
antic d’Espanya i l’any passat va 
passar celebrar-se a Mataró després 
de moltes edicions lligat a les festes 
de la Mercè de Barcelona. 

Aquest festival ofereix un ventall 
d’activitats més enllà de l’espectacle 
d’avions. Des de divendres i fi ns diu-
menge, Mataró es convertirà en 
l’escenari de desenes d’iniciatives 
que ompliran la ciutat de vida.

Des de divendres es comença-
ran a veure els entrenaments dels 
protagonistes de l’espectacle de 
diumenge, però serà divendres quan 
es donarà el tret de sortida al pro-
grama d’actes. 

Els drones seran els protagonistes 
del matí de dissabte, perquè Can 
Marfà organitza una xerrada didàc-
tica sobre com funcionen aquests 
aparells i l’oportunitat de pilotar-ne 
un. A la tarda, aquells que vulguin, 
podran aprendre a decorar avions 
de paper i descobriran com fer-los 
volar. I al vespre ja serà el moment 
de començar a carregar piles per al 

Tot el que has de saber sobre La Festa al Cel
L’espectacle espera 200.000 visitants i proposa desenes d’activitats per a tots els públics

DIVENDRES 18 DE SETEMBRE
Durant  to t  e l  d ia :  Jo rnada 
d’entrenaments. Platja de Mataró
De 10 a 14 h: Jornada tècnica sobre 
drones. A Can Marfà

DISSABTE 19 DE SETEMBRE
De 10h a 14h: Portes obertes a 
l’aeroport de Sabadell.
De 10h a 14h: Vine a pilotar un 
drone i Drone Market Place. A Can 
Marfà.
12h: Sessió didàctica: Drones, com 
funcionen? Aplicacions actuals i fu-
tures!. A Can Marfà.
De 10:30h a 15:30h i de 17h a 
20:30h: Concurs d’avions de paper. 
Al Passeig del Callao.
De 18h a 20:30h: Festival aeri de 
capvespre. Platja de Mataró.

DIUMENGE 20 DE SETEMBRE
De 10h a 20h: Village del Comerç. 
Zona alta del Port de Mataró
De 10h a 16h: Festival aeri. Platges 
de Mataró. 
De 17h a 19h: Concert del grup Ma-
cedònia. Al Passeig del Callao.  
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Nova hamburgueseria gourmet,
a la zona de Can Soleret 

GASTRONOMIA
REDACCIÓ
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Si sou dels que us agraden les bones 
hamburgueses, esteu d’enhorabona 
amb l’obertura de Worldburg Mataró, 
un establiment gourmet al Centre 
Comercial de Can Soleret. Una alter-
nativa perfecta a un minut de Mataró 
Parc, per poder menjar quelcom di-
ferent i bo abans o després de fer les 
compres o d’anar al cinema.

Es tracta d’un espai diferents, 
inspirat en el món i els viatges on 
dos personatges, en Willy i en Fox, 

acompanyen la parella, la família o 
els amics a una volta al món ben 
especial. A Worldburg, a banda 
d’aquesta experiència de viatjar, 
d’estar a un altre món, pots menjar 
una hamburguesa de primer nivell 
amb les millors carns de la penín-
sula, entre elles carn de Kobe, que 
és la millor vedella del món origi-
nalment d’origen japonès, o vedella 
ecològica dels Pirineus. Els produc-
tes són frescos i adquirits a diari. Les 

patates són fetes al moment, res de 
productes congelats. La seva espe-
cialitat és la manera com cuinen la 
carn, ja que utilitzen una graella de 
pedra volcànica que en referma el 
millor sabor. No tot és carn. Hi ha 
tanbé altres entrepans o amanides i 
també destaca de la carta un ampli 
repertori de begudes, amb sangries 
i vins de qualitat.

Worldburg té pàrquing gratuït, 
espai a cobert i terrassa, zona de 
Free Wifi  i un disseny amable, ideal 
perquè puguin gaudir l’experiència 
els petits i els més grans. També 
fan menjar per emportar i comença 
a ser conegut com un establiment 
innovador on es mengen les millors 
hamburgueses de Mataró. 
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Reivindiquen la ILP d’educació en una 
marxa de Mataró a Barcelona

   
L’educació, el treball i l’habitatge fa-
ran sentir la seva veu en ‘Les ILP en 
marxa, el poble mana’, una marxa a 
tres bandes el dissabte 19 a la tarda. 
Mataró veurà sortir la columna que 
defensa l’educació, que anirà de Ma-
taró a Badalona en tren primer i que 
l’endemà seguirà a peu fi ns a Pla de 
Palau, a Barcelona, on es reuniran 
amb les altres columnes per denun-
ciar el desmantellament dels serveis 
públics i les difi cultats vinculades a 
l’habitatge i al mercat laboral.

Segons un dels col·lectius de la 
ILP d’Educació, Ramon Font, cal 
tirar endavant aquesta iniciativa 
legislativa popular perquè “el po-
der està utilitzant l’educació com 
a instrument per reproduir les des-
igualtats socials i fer que els rics 
siguin més rics i els pobres més po-
bres”. En el cas de Mataró, Font va 

assegurar que és intolerable que “un 
50 per cent de l’alumnat mataroní 
estigui escolaritzat a la concertada” 
i considera que es tracta d’una estra-
tègia per “separar classes socials”.

La PAC, “recuperar l’essència”
La roda de premsa també va servir per 
presentar la Plataforma d’Afectats 
per la Crisi, una mena d’escissió 
de la Plataforma d’Afectats per la 
Hipoteca que vol ajudar els més 
perjudicats per la crisi econòmica. 
Alfons Morales i Mercedes Murillo 
van explicar la nova iniciativa, que 
busca allunyar-se de la PAH perquè 
l’organització “ha patit una deriva 
amb pretensions polítiques”. La pla-
taforma no busca visibilitat pública, 
sinó que vol “fer acompanyament i 
acollida” i ocupar-se de negociar llo-
guers socials, fer tràmits i orientar 
els afectats. 

Segons han detallat, ja han atès 
un centenar de persones i calculen 
que en un any rebran prop de 240 
afectats.  

SOCIETAT
NOTÍCIA REDACCIÓ
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Un grup de mares gironines va 
començar una recollida de porta 
nadons i material, com ara roba 
d’abric, per al poble sirià, impac-
tades per les imatges de refugiats 
que els arribaven a través dels mit-
jans. En només tres dies, però, s’ha 
desfermat una onada de solidaritat 
arreu de la demarcació i també en 
altres punts de Catalunya amb una 
recollida massiva de material. El 
local que els han cedit a Salt ja 
se’ls ha quedat petit i busquen ur-
gentment una nau a Barcelona per 
centralitzar tot el que reben. La idea 
és enviar-ho a Turquia on una asso-
ciació s’encarregarà de fer-ho arribar 
als refugiats de Grècia i d’altres 
països. Necessiten voluntaris i fur-
gonetes i reclamen la implicació 
d’ajuntaments i entitats. A Mataró 
ja tenen un punt de recollida.

“Estem desbordats i impactats 
per la solidaritat de la gent”, expli-
cava Marta Meléndez, fundadora del 
grup de criança Eco-Mares i una de 
les impulsores de la iniciativa. Res 
els feia pensar que el que volien fer a 
títol individual, com era enviar porta 
nadons i material bàsic als refugiats 
sirians, acabaria convertint-se en 
tres dies en tota una plataforma de 
recollida arreu de Catalunya. 

SOCIETAT
NOTÍCIA REDACCIÓ 

Onada solidària de 
recollida de material per a 
nadons refugiats     

La iniciativa d’unes mares 
gironines ja té un punt de 
recollida a Mataró 

El dissabte 19 sortirà una 
columna en defensa de 
l’habitatge i el treball

ALUART ACN

  Un procés que es repeteix

L’evolució del moviment que hom identifi cava al voltant de la Platafor-
ma d’Afectats per la Hipoteca cap a un estat més transversal i menys 
circumscrit únicament al tema d’habitatge, està sent una tònica que es 
repeteix en diferents municipis i àmbits territorials. Sent el moviment 
de la samarreta verda un exemple de força, s’intenta ampliar els horit-
zons de reivindicació i repetir la fórmula per asseverar una posició de 
força en punts de programa com els d’aquesta PAC. 
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“Volia que els bussejadors coneguessin 
com és el mar de Mataró”

   
David Valverde ha enregistrat ‘Mata-
ró -25, un nou món per descobrir’, 
el projecte fi nal d’aquest graduat en 
mitjans audiovisuals, però també es 
tracta d’una aportació a la promoció 
del Mataró submarí –encara força 
desconegut– amb els testimonis de 
Joan Giménez, Salvador Punsola, 
Anna Maria Claus, Xavier Martínez, 
Gregori Muñoz, Ferran Roure i Jo-
sep Sabater. 

Què hi podem trobar a “Mataró -25, 
un nou món per descobrir”?
Comença per fer un repàs de la 
història de les activitats subaquàti-
ques des de l’època romana fi ns a 
l’actualitat. L’activitat subaquàtica 
és una de les activitats més antigues 
de tot l’Estat. El documental segueix 
parlant de les característiques del 
mar de Mataró, com la profundi-
tat, el tipus de vida que hi tenim, 
la posidònia, els tipus de peixos i 
plantes, etcètera.

Quin era l’objectiu d’aquest docu-
mental?
Sobretot volia que els bussejadors 
coneguessin la zona, molt d’ells no 
volen venir a bussejar a Mataró per la 
proximitat amb Barcelona. Es pen-
sen que no veuran ni trobaran res.

Llavors, no és un documental només 
per mataronins.
No, la veritat és que no. És per a 
mataronins perquè coneguin el què 
tenim, però també pels bussejadors 
reticents que ignoren el nostre mar.

És el teu treball fi nal de carrera, per 
què vas triar aquest tema?
Vaig voler barrejar les dues passions, 
per una banda l’audiovisual i per 
l’altra l’afi ció de fer submarinisme.

Tot i això has fet un producte au-
diovisual que es pot fer servir per 
ensenyar el mar mataroní.
Sí. La veritat és que si algun dia 
em vull dedicar a això, crec que és 
una bona porta oberta. Està bé per 
donar-me a conèixer i evidentment 
perquè molta gent sàpiga el que te-
nim i tingui l’oportunitat de veure-ho 
en aquest documental.

Ha costat molt fer una producció 
així?
El que ha costat més, sobretot, ha 
estat el tema de gravar sota l’aigua. 
És complicat i, encara més si tenim 
en compte que sóc força novell en 
aquest tipus de gravació. La part de 
la producció més que complicada 
és difícil per organitzar les entre-
vistes, les gravacions, etcètera. I el 
més llarg és la post producció que 
ha durat molts mesos i que retocant 
detalls no acabaries mai. Al fi nal cal 
dir prou i donar-lo per acabat.  

SOCIETAT
NOTÍCIA MARTA GÒMEZ

ciutatciutat www.totmataro.cat/ciutat

NÚM. 1689
DEL 18 AL 24 DE SETEMBRE DE 2015

Els peatges amb titularitat de la 
Generalitat seran gratuïts per als 
vehicles elèctrics a partir d’aquesta 
mitjanit. La mesura s’aplicarà a tota 
la C-16, de Sant Cugat del Vallès 
a Manresa i inclosos els túnels de 
Vallvidrera; la C-32, tant en el tram 
del Maresme com el del Garraf-Baix 
Penedès; i a les barreres de peatge 
a Mollet del Vallès. La mesura bene-
fi ciarà 3.100 vehicles, que hauran 
d’acreditar que són elèctrics regis-
trant-se al portal EcoviaT. Aquesta 
iniciativa té com a objectiu afavorir 
la substitució dels vehicles antics 
per d’altres més nets, que reduei-
xin els nivells de contaminació i 
de soroll.

Certifi cació necessària
Els propietaris que vulguin acollir-se 
a la bonifi cació hauran de disposar 
de la certifi cació de qualitat de l’aire 
‘vehicle ECO’, que s’obté a través del 
portal EcoviaT. Catalunya disposa 
actualment d’una de les xarxes de 
recàrrega ràpida i semi ràpida més 
denses d’Europa, amb més de 600 
punts públics, 42 dels quals són 
punts de recàrrega ràpida -càrregues 
de vehicles elèctrics de menys de 30 
minuts- i 17 són punts de recàrrega 
de gas natural. 

SOCIETAT
NOTÍCIA REDACCIÓ 

Als vehicles elèctrics  els 
surt gratis els peatges del 
Maresme   

Els usuaris s’hauran de 
registrar al portal EcoviaT per 
obtenir la bonifi cació 

Un jove roda un documental 
sobre el patrimoni submarí 
de la ciutat

CEDIDA ARXIU
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         RETORN COMPLICAT
El Mataró perd amb el Manresa i després 

de dos partits encara no ha puntuat

compra-la ja a www.ideala.cat/fosbury

Aconsegueix 
la teva Samarreta 

!
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Marc Corbalan
El jugador del Quadis CN Ma-
taró va acabar 5è al Mundial 
sub 20 de waterpolo amb la 
selecció espanyola.

Ofrena fl oral
Com cada primer partit de lliga 
a casa, el CE Mataró va fer la 
seva tradicional ofrena floral 
a tots els socis desapareguts.

 AGENDA STAFF    EL TOT ESPORT

REDACTOR EN CAP DEL TOT ESPORT

JOSEP GOMÀ

El passat diumenge a la matinada, una 
mica més tard del previst, ja que la 
pluja va retardar el seu inici, es va cele-
brar a l’Arthur Ashe Stadium de Nova 
York la fi nal de l’Open USA de tennis. 
Durant més de tres hores aquesta pista 
de tennis situada al parc de Flushing 
Meadows, al districte de Queens, que 
té a la seva entrada la gran Unisphe-
re, un globus terraqüi de més de 40 
metres d’alçada, va ser el centre de 
l’esport mundial.

El partit va ser llarg, però va ser un 
espectacle vibrant entre dos dels millors 
tennistes de la història, el serbi Novak 
Djokovic i el suís Roger Federer, llui-
tant per un dels títols més prestigiosos 
del tennis mundial. El suís havia estat 
durant més de 300 setmanes el millor 
tennista del rànquing mundial, però ara 
ha cedit el seu lloc al serbi. Aquest fa 
uns anys era conegut com a ‘djoker’, 
híbrid entre el seu cognom i la parau-
la anglesa joker, que vol dir bromista, 
i és que destacava per les imitacions 

que feia d’altres tennistes, però ara s’ha 
centrat en el joc, i va controlar molt els 
gestos d’eufòria, tot i que la majoria del 
públic estava amb el seu rival. Fede-
rer, sempre admirat per la seva serenor 
i per la seva esportivitat quan era el 
número ú del món, durant uns anys en 
què va col·leccionar fi ns a 17 títols de 
Grand Slam, una quantitat a la qual no 
ha arribat ningú més. Des del 2012 no 
n’ha guanyat cap, i quan, als 34 anys, 
semblava retrobar el seu millor moment, 
amb un joc renovat, amb cops i estratè-
gies innovadores, al davant s’ha trobat un 
rival incommensurable. Van delectar amb 
grans jugades i amb un joc memorable 
que va durar quasi un quart d’hora. 

Al fi nal el triomf va ser per a Djoko-
vic, però després de la lliçó del partit, 
en les entrevistes a la pista abans de 
rebre els premis, tots dos en van oferir 
una altra, d’esportivitat, ja que tant un 
com l’altre van lloar el seu rival. Així 
hauria de ser sempre: saber guanyar i 
saber ser el segon. 

Saber guanyar… i saber ser el segon
    Djokovic i Federer van fer una autèntica exhibició en tots els aspectes

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

 PERSONATGE  FET DESTACAT   

CASA

WATERPOLO
COPA CATALUNYA. LA SIRENA CN MATARÓ - CN TE-

RRASSA. Dissabte a les 12:45h al CN Mataró.

BÀSQUET
COPA CATALUNYA. MATARÓ PARC BOET - CB AL-

PICAT. Dissabte a les 19:30h al Pavelló Eusebi 
Millan.

COPA CATALUNYA. FEIMAT PLATGES MATARÓ - VIC. 

Diumenge a les 18:30h al Palau Josep Mora.

COPA CATALUNYA FEMENINA.  PLATGES MATARÓ 

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

FUTBOL
SEGONA CATALANA. MATARONESA - TECNOFUT-

BOL. Dissabte a les 18 hores al Camp Munici-
pal del Camí del Mig.

FUTBOL
SEGONA CATALANA.  LLÀNTIA - BARÓ DE VIVER. 

Diumenge a les 12 hores al Municipal de  La 
Llàntia.

FORA

FUTBOL
PRIIMERA CATALANA.  MOLLETENSE - CE MATARÓ. 

Diumenge a les 18 hores al Municipal Zona 
Sud de Mollet.

SEGONA CATALANA.  GUINEUETA - CIRERA. Dis -
sab te a les 18 hores al Complex Esportiu de 
La Guineueta de Barcelona.

FUTSAL
TERCERA DIVISIÓ. SANT JOAN VILASSAR - FUTSAL 

ALIANÇA MATARÓ. Dissabte a les 18 hores al 
pavelló Paco Martin de Vilassar de Mar.
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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

2A JORNADA (13 SETEMBRE)
Mollet - VILASSAR MAR . . . . 3-3
Farners - Martinenc . . . . . . . . . 1-1
L’Escala - Molletense  . . . . . . . 2-1
CE MATARÓ - Manresa . . . . . 1-2
Lloret - La Jonquera . . . . . . . . 1-0
Abadessenc - Tona . . . . . . . . . 2-1
Vic - Sants  . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1
Avià - Horta . . . . . . . . . . . . . . . . 0-1
Andorra - Girona B . . . . . . . . . 1-1
CLASSIFICACIÓ. Vic i L’Escala 6; 

Horta, Lloret i Mollet 4; Sants, 
La Jonquera, Avià, Tona, Aba-
dessenc, Manresa 3; Farners, 
Girona B, Vilassar de Mar, Marti-
nenc, Andorra 1; CE MATARÓ i 
Molletense 0.

3A JORNADA (20 SETEMBRE)
Molletense - CE MATARÓ (18 h)

Busquen els primers punts
De moment el campionat està 
sent tremendament igualat i 
fi ns ara no hi ha hagut cap partit 
amb una diferència de dos gols 
o més. Tot han estat empats o 
diferència d’un gol.
Aquest diumenge a les 18 
hores el CE Mataró es des-
plaça al camp del Molletense.
Aquest és un rival conegut i allà 
es va jugar la temporada 2013-
14 amb empat a 2 gols i també 
l’anterior amb una golejada 
favorable als locals de 5-0. 

Les pilotes penjades decideixenLes pilotes penjades decideixen

CE MATARO EF. Joel, Willy, Isma, Abel Moreno, Aitor 
Gonzàlez, Parri (Sergi Sànchez 83’), Fiti, Cristian 
(Baba 76’), Izar (Ousman 46’), Rodri i Javi Bustos 
(Marc Aranyó 70’).

GOLS. 2’ Balboa (0-1); 27’ CRISTIAN (1-1); 86’ 
Pereira (1-2).

Ja se sabia que no seria fàcil la nova categoria 
per al CE Mataró i, de moment, l’equip de José 
M. Polo, tot i donar força bona imatge, és a la 
cua de la classifi cació sense cap punt, ja que 
el diumenge passat va perdre a casa davant el 
CE Manresa per 1-2, rebent el gol decisiu molt 
poc abans del fi nal, suposant una derrota que 
l’equip groc-i- negre no rebia a casa en partit 
ofi cial des de feia onze mesos.

L’equip del Bages la temporada passada va 
quedar tercer i va fregar l’ascens a 3a Divisió, 
però tot i això no es va mostrar superior en joc 
al CE Mataró i si en alguna cosa el va superar, 
va ser en experiència i en força física, i sobretot 
en el perill que van portar les seves pilotes pen 
jades, amb dues de les quals va resoldre el par-
tit. La primera als dos minuts de joc, marcant de 
córner quasi directe amb una lleugera pentinada 
d’un davanter, i la segona quan faltaven quatre 
minuts per acabar, en una pilota penjada des de 
la banda esquerra al segon pal on el seu jugador 
més alt va rematar a plaer el gol de la victòria. 
     
El Mataró reacciona al gol en fred
Tot i rebre el gol tan aviat, i davant un equip 
en teoria superior, el Mataró va mantenir la 
serenitat i va plantar cara en tot moment, 
jugant de tu a tu al Manresa i en moltes fases 
del partit superant-lo clarament, tot i que va 
costar crear ocasions de gol, com també els va 
costar als visitants. Però abans de la mitja hora 
de joc una bona internada de Willy per la dreta 
la va fi nalitzar amb una centrada que Cristian 

PRIMERA CATALANA

FUTBOL    
PRIMERA CATALANA

CRÒNICA REDACCIO

L’equip groc-i-negre continua sense 
sort i perd poc abans del fi nal va rematar de forma imparable a l’escaire des 

de la frontal, en la que va ser la millor jugada 
del partit per ambdós costats. Fins al fi nal de 
la primera part, i també durant un bon tram de 
la segona, cap dels dos equips va aconseguir 
controlar la situació i tant un com l’altre bus-
caven moltes pilotes llargues intentant superar 
les defenses avançades, però les defenses es 
mostraven segures.

El Manresa marca al fi nal
Va ser en el darrer quart d’hora quan el partit 
es va trencar i van arribar les ocasions més 
clares, però sempre a pilota aturada. Primer en 
una falta llançada per Soler que Joel va aturar, 
enviant la pilota cap al travesser i a córner, i 
després en una llançada per Aitor que Isma 
va rematar fora per molt poc, des del punt de 
penal. I quan ja semblava que tothom donava 
per rela- tivament bo l’empat, en una pilota 
penjada des de molt lluny, una mica a veure 
què passava, el porter i la defensa local van 
deixar rematar còmodament el que va ser l’1-2.

De tota manera, tot i la derrota, no cal ser 
pessimista i s’haurà d’anar veient com evolu-
ciona l’equip i com es va adaptant a la nova 
categoria. De moment l’única cosa que falta 
és una mica més de sort. A veure si aquest 
diumenge al camp del Molletense, equip que 
tampoc ha puntuat, es gira la truita 

El Mataró, de 
moment, a la cua

CE MATARÓ CE MANRESA1 2

FUTBOL    
1A ESTATAL JUV.

CE MATARO - JM Gené . . . 2-0
L’equip juvenil va aconseguir 
la seva segona victòria con-
secutiva que situa l’equip a un 
sol punt del líder. Van marcar 
Castrillo i Gladiador.

CLASSIFICACIÓ. Sabadell, Damm 
B i Reus 7; Terrassa, Barça B, 
Bellvitge, Mercantil, Manresa, 
Espanyol B, CE MATARÓ 6; 
Cornellà B 4 JM Gené Ass. i Prat 
3; Europa 2; Mollet i Gironés 1; 
Cambrils i Badalona 0.

Aquest diumenge (11:45 h) el 
Mataró visita el Cambrils.  
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2A JORNADA (13 SETEMBRE)
Martinenc B - LLefi à . . . . . . . . 0-4
Canyelles - LA LLANTIA . . . . 2-3
Gramanet - Carmelo . . . . . . . . 3-1
CIRERA - FP Hermes  . . . . . . 1-2
Europa B - Guineueta . . . . . . . 5-2
SJ Montcada - SANT POL . . 1-1
Besós BV - MATARONESA . 3-4
Tecnofutbol - Montcada . . . . . 4-1
Lloreda - PREMIA M.  . . . . . . 2-2

CLASSIFICACIÓ. Llefi à 6, PRE-
MIÀ MAR, Gramenet, Hermes, 
Tecnofutbol, Europa B 4; Carme-
lo, MATARONESA, LA LLÀNTIA, 
CIRERA, Canyelles, Besòs BV 
3, SANT POL, 2; SJ Montca-
da, Guineueta 1; Martinenc B, 
MATARONESA, LA LLÀNTIA, 
Montcada, Lloreda 0.

3A JORNADA (19-20 SET.)
FP Hermes - Canyelles
LA LLÀNTIA - Besós BV
MATARONESA - Tecnofutbol
PREMIÀ MAR - Gramenet
SANT POL - Montcada
Llefi à - Lloreda
Guineueta - CIRERA
Carmelo - Europa B
SJ Montcada - Martinenc B

Tenim bons partits
El proper cap de setmana tor-
nem a tenir dos partits de la 
2a Catalana aquí a Mataró, on 
els dos equips que vénen de 
guanyar a fora intentaran repetir 
triomf. La Mataronesa el dissa-
bte a les 18 hores davant d’un 
dels equips que encara no ha 
perdut, el Tecnofutbol, i l’altre, 
La Llàntia, el diumenge a les 12 
hores, davant l’equip que ve de 
caure davant la Mataronesa.
El Cirera, el dissabte, intentarà 
sumar en un camp d’un equip 
complicat, però que ha co-
mençat malament, com és la 
Guineueta.
Gran partit també a Premià de 
Mar on reben la UD Gramanet, 
en un matx que la temporada 
2000-01 s’havia jugat ni més ni 
menys que a la 2a Divisió B.   

El Cirera perd a casa el guanyat foraEl Cirera perd a casa el guanyat foraEl Cirera perd a casa el guanyat foraEl Cirera perd a casa el guanyat fora

Primer triomf de Mataronesa i La Llàntia

UD CIRERA. Toni Rodríguez (Carlos Carrión 44’), 
Isaac Ramos, Albertito, Delvis, Fran Carrasco, Albert 
Rubio (Carlos Gómez 80’), Augusto, Gascón, Ibu 
Baldeh (Ángel Vega 80’), Aleix Tarrés “Peque” (Pau 
Hernàndez 57’) i Rafa Auñón (Cristian Romero 57’)

GOLS. 78’ IBU BALDEH (1-0); 85’ Santiago (1-1); 
88’ Garrido (1-2).

La UD Cirera, que havia començat molt bé la 
temporada guanyant al camp de La Llàntia, no 

SEGONA CATALANA

FUTBOL    
SEGONA CATALANA

CRÒNICA REDACCIO

Ibu va avançar els locals però els 
barcelonins van remuntar al fi nal va poder mantenir la seva trajectòria i va cedir 

els tres punts a la Fundació Privada Hermes, 
equip nou a la categoria, que va sorprendre 
tothom en un fi nal de partit vibrant.

Després d’una primera part soporífera 
sense cap ocasió de gol, la cosa es va animar 
a la segona part, amb els dos equips buscant 
el gol. Ibu Baldeh va avançar el Cirera quan 
faltaven 12’ per al fi nal i, tenint en compte 
que l’equip local jugava en superioritat des 
del minut 55, aquest gol semblava decidir el 
partit. Però no va ser així i l’equip barceloní, 
amb un bon centre del camp, va fer dos gols 
en els darrers cinc minuts per acabar guanyant 
el partit, deixant glaçada la parròquia local. 

UD MATARONESA. Rafa, Hassan, Jurado (Ito, 46’), 
Navarro, Palanco (Joan Albert, 87’), Simon (Manolo, 
76’), Tavero, Koke, Musta (Pompido, 87’), Joel (Diego 
46’), Alvero.

GOLS.  5’ Palanco (0-1), 8’ Max (1-1), 23’ Montes 
(2-1), 37’ Sanz (3-1), 55’ Palanco (3-2), 66’ Palanco 
(3-3), 78’ Koke (3-4).

La Mataronesa va sumar la primera victòria 
davant un altre equip nou a la categoria, des-
prés de remuntar a la segona part. El matx va 
començar molt bé quan Palanco feia el primer 
gol als 5 minuts, però l’equip local va empatar 
de seguida i va capgirar el marcador aprofi tant 
el desconcert arlequinat.

A la represa, la Mataronesa va començar a 
trenar joc i a més amb encert golejador. Palanco 
va completar un “hat-trick” i l’ex-groc-i-negre 
Koke va fer el gol del triomf. Fins al fi nal va tocar 
patir, però Rafa i la defensa es van mostrar ferms 
i van impedir l’empat dels locals. 

Els tres de 
Mataró igualats

UD       
CIRERA

FP      
HERMES1 2

BESÓS BARON 
VIVER

UD 
MATARONESA3 4

SEGONA CATALANA
CRÒNICA REDACCIO

La Mataronesa va fer una gran 
remuntada a la segona part

AD LA LLÀNTIA. Dani, Carmona, Omar, Artero, 
Juanjo, Leitón, Ibu (Javi 87’), Israel (Toni 76’), 
Periera (Carlos 87’), Diallo (Vela 90’), Aitor (Sergio 
López 90’).

GOLS.  14’ Jony (1-0); 20’ OMAR (1-1), 48’ PEREI-
RA (1-2); 81’ TONI (1-3); 94’ Eric (2-3).

La AD La Llàntia, igual que li havia passat davant 
el Cirera, va veure com el seu rival s’avançava en 
el marcador ben aviat, però aquest cop l’equip 
blanc-i-verd va igualar ràpidament i va mantenir 
el partit igualat fi ns al descans.

A la represa La Llàntia va sortir per totes, va 
marcar de seguida i després va tenir ocasions 
per sentenciar, inclòs un xut al travesser de 
Diallo, fi ns que va fer el tercer gol. Només 
en el tram fi nal l’equip barceloní va treure el 
punt d’honor però només va poder reduir en 
el temps afegit, sense temps per a res més, i 
sense poder impedir el primer triomf de l’equip 
mataroní a 2a Catalana. 

FC  
CANYELLES

AD LA 
LLANTIA2 3

SEGONA CATALANA
CRÒNICA REDACCIO

La Llàntia va remuntar el gol 
inicial del Canyelles
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2A JORNADA (13 SETEMBRE)
Singuerlín-PLA D’EN BOET . 4-1
Premià Dalt - Canyelles B . . . 4-0
LIVERPOOL - Pineda . . . . . . . 4-2
Empenta - Arenys Mar . . . . . . 1-1
Cabrils - Cabrera . . . . . . . . . . . 2-2
Argentona - Districte 030 . . . 1-2
Alella - Llavaneres . . . . . . . . . . 3-4
FE Grama - Turó Peira . . . . . . 2-2
Florida - Vilassar Dalt . . . . . . . 2-1

CLASSIFICACIÓ. Disctricte 030 
6; Singuerlín, Cabrera, Turó Peira 
i Arenys de Mar 4; Premià Dalt, 
LIVERPOOL, La Florida (1 partit 
menys), Llavaneres, Argento-
na i Canyelles B 3; Fundació 
Esprtiva Grama 2; Vilassar de 
Dalt, Empenta, Pineda i Cabrils 
1; Alella i PLA D’EN BOET (1 
partits menys) 0.

Després de dues jornades de lli-
ga, l’equip barceloní del Districte 
030 és l’únic conjunt que ha 
guanyat els dos partits i és líder 
solitari. El segueixen un grup de 
quatre equips amb 4 punts que 
tampoc coneixen la derrota. El 
Liverpool és 7è amb 3 punts, 
mentre que el Pla d’en Boet és 
cuer amb 0 punts, però hem 
de dir que té un partit menys, 
ja que a la primera jornada del 
campionat no va jugar.

3A JORNADA (20 SETEMBRE)
Singuerlín - LIVERPOOL
Pineda - Premià Dalt
Canyelles B - Empenta
Arenys Mar - Cabrils
Cabrera - Argentona
Disctricte 030- Alella
Llavaneres - FE Grama
Turó Peira - La Florida
PLA D’EN BOET - Vilassar Dalt

A fora i a casa
El Pla d’en Boet intentarà sumar 
la primera victòria, diumenge a 
casa a les 12:30 hores, davant 
el Vilassar de Dalt. El Liverpool 
té diumenge a les 12 hores una 
sortida complicada al camp del 
Singuerlín.  

Victòria contundent del LiverpoolVictòria contundent del LiverpoolVictòria contundent del LiverpoolVictòria contundent del Liverpool

El Pla d’en Boet debuta amb derrota

LIVERPOOL. Moreno, Sogo, Ros (Bakhou, 70’), Alonso 
(Matute, 45), Antonio Muñoz, Cristian Fernández, 
Javier Carrasco (Labert, 45’9, Fouad (Sissoko, 57), 
Nil, Eric.

GOL. 18’ CRISTIAN FERNANDEZ (1-0), 21’ Vicenç 
(1-1), 73’  ANTONIO MUÑOZ (2-1), 80’ ANTONIO 
MUÑOZ (3-1), 88’ Vicenç (3-2), 89’ CRISTIAN 
FERNANDEZ (4-2).

El Liverpool, que venia de perdre a la primera 
jornada de lliga, es va refer del cop i va golejar 
4-2 el Pineda a casa, sumant d’aquesta manera 
la primera victòria de la temporada. Els mataro-
nins van haver d’esperar fi ns als darrers minuts 

TERCERA CATALANA
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Els vermells van sumar la primera 
victòria de la temporada després de 
fer una gran segona part

de partit per doblegar un Pineda que va vendre 
molt cara la seva pell.

Cristian Fernández va avançar els vermells 
en el minut 18’ de joc i tot semblava que es 
posava de cara, Però només tres minuts més 
tard Vicenç va fer l’empat pel Pineda. A partir 
d’aquí va ser un voler i no poder del Liverpool 
que buscava amb insistència la porteria rival 
sense sort.

Final de partit boig
No va ser fi ns al minut 73’ de joc que Antonio 
Muñoz va anotar el segon gol local que feia 
justícia al que s’estava veient al camp. Set 
minuts més tard el mateix Antonio feia el 3-1. 
Però en els darrers instants de partit encara 
hi va haver dos gols més, el Pineda va retallar 
diferències de penal, i ja en el darrer minut 
Cristian Fernández va fer el defi nitiu 4-2 que 
donava els tres punts.  

PLA D’EN BOET. Jairo, Ordoñez, Pera (Ruiz, 78’), Silva, 
Valencia (Palau, 67’), Rubén Cabezas, Adil (Fèlix, 
77)’, Montes, Rísquez (Valle, 67’), David Cabezas, 
Carlos González.

GOLS.  18’ Ruben (1-0), 28’ CARLOS GONZÁLEZ (1-
1), 68’ Rubén (2-1), 72’ Manel (3-1), 76’ Xavier (4-1)..

El Pla d’en Boet, que aquest passat cap de 
setmana debutava a 3a Catalana, després de no 
jugar la primera jornada de lliga, va perdre 4-1 
al camp del Singuerlín. Mala estrena dels grocs 
que van aguantar fi ns al minut 20’ de la segona 

El Districte 030 
líder solitari

part, a partir d’aquí l’equip es va desinfl ar i va 
veure com els de casa golejaven a plaer.

Poc després del primer quart d’hora de joc, 
el Singuerlín ja guanyava 1-0, però el conjunt 
mataroní no es va ensorrar i deu minuts més 
tard aconseguia l’empat mitjançant Carlos 
González. Amb aquest resultat d’1 a 1 es va 
arribar al descans.

A la represa els grocs van aguantar bé les 
envestides locals, però en els darrers 25 minuts 
de partit es va desinfl ar, i més encara quan els 
locals es van posar 3-1 després de fer dos gols 
en tres minuts. I quan encara el Pla d’en Boet 
s’estava aixecant del cop moral, Xavier va fer el 
quart gol dels de Santa Coloma que va acabar 
d’enfonsar els mataronins. 

CE      
LIVERPOOL

FC           
PINEDA4 2

FC   
SINGUERLÍN

CE PLA               
D’EN BOET    4 1

TERCERA CATALANA
CRÒNICA REDACCIO

Els mataronins es van enfonsar 
en el tram fi nal de partit

portada ete 1394.indd   5 16/9/15   15:49



waterpolo 6esportel esport www.eltotesport.com

El Terrassa rival de La Sirena en els 
quarts de fi nal de Copa Catalunya 

WATERPOLO
COPA CATALUNYA REDACCIÓ

Dimecres 9 de setembre, a la sala d’actes 
de Can Palauet es va celebrar el sorteig de 
la Copa Catalunya femenina de waterpolo 
on jugarà La Sirena CN Mataró. 

Mataró acull la fase fi nal
Les instal·lacions del Centre Natació 
Mataró acolliran la fase fi nal de la com-
petició (semifi nals i fi nal) els dies 25 i 
26 de setembre. Però abans els 8 equips 
participants hauran de jugar les elimina-
tòries a doble partit de quarts de fi nal els 
dies 16 i 19 de setembre. La Sirena CN 
Mataró juga els quarts de fi nal davant del 
CN Terrassa, un rival assequible, però la 

mala notícia és que les mataronines han 
quedat en el mateix cantó del quadre 
que el potent CN Sabadell, i que, si la 
lògica s’imposa i el Sabadell guanya al 
Sant Feliu, serà el rival de les de Florin 
Bonca a semifi nals.

Les mataronines, que dimecres van 
jugar l’anada dels quarts de fi nal a Ter-
rassa sense que poguem informar aquí 
del resultat, jugarà demà dissabte a les 
12:45 a les instal·lacions del CN Mataró 
el partit de tornada. 

QUARTS DE FINAL
CN Sant Feliu - CN Sabadell
La Sirena CN Mataró - CN Terrassa
CN Rubí - CE Mediterrani
CN Badia - CN Sant Andreu.  

El waterpolista del Quadis CN Mataró, 
Marc Corbalan, formant part de la selec-
ció espanyola que disputava el mundial 
júnior a Almaty (Kazakhstan), va acabar 
obtenint un excel·lent cinquè lloc fi nal, 
amb un paper destacat del jugador del 
Quadis  (10 gols)  al llarg del campionat.

Després d’haver caigut davant Sèrbia 
als quarts de fi nal, la selecció espanyola 
va fer un bon fi nal de campionat derrotant 
Croàcia per 12-7, amb dos gols d’en 
Marc, i després Montenegro per 14-9, 
sense que el jugador del Quadis pogués 
marcar.

La selecció estatal va quedar fora de la 
lluita per les medalles a quarts de fi nal en 
caure derrotada 11-15 davant Sèrbia,  en 
un partit on el jugador del Quadis no va 
marcar. Sí que havia col·laborat de forma 
important en la victòria de vuitens de fi nal 
davant Egipte també pel mateix resultat 
de 15-11 i en el qual va marcar tres gols.

En el darrer partit de la primera fase 
Espanya havia batut Canadà per 19-9, 
amb un gol d’en Marc, i d’aquesta manera 
Espanya va classifi car-se en el segon lloc 
del grup que va dominar Itàlia. Anterior-
ment la selecció espanyola havia derrotat 
per 10-25 l’Uzbekistan, amb dos gols de 
Marc Corbalan, havia perdut davant Itàlia 
per 10-13 amb 1 gol d’en Marc, i havia 
derrotat l’equip amfi trió Kazakhstan per 
13-21 amb un altre gol del jugador del 
Quadis. 

Dissabte a les 12:45h es jugarà a 
Mataró el partit de tornada 

Cinquè lloc del Mundial 
júnior de waterpolo per 
a Marc Corbalan

WATERPOLO
MUNDIAL SUB 20 REDACCIÓ

El Quadis CN Mataró jugarà la 
Supercopa Six 2015 

WATERPOLO
SUPERCOPA SIX REDACCIÓ

El cap de setmana del 24 al 26 de set-
embre la piscina del CN Sabadell serà la 
seu de la Supercopa estatal, que aquesta 
temporada estrena format i serà jugada 
per sis equips, entre els quals hi serà el 

Quadis CN Mataró en haver estat fi nalista 
de la Copa del Rei. L’equip que prepara 
Beto Fernàndez, igual que el Barceloneta, 
passen directament a semifi nals, que es 
jugaran el divendres 25, i s’enfrontaran al 
guanyador del partit entre Terrassa i Me-
diterrani, mentre que el campió de lliga i 
Copa s’enfrontarà al guanyador del partit 
entre el Sabadell i el Canoe madrileny. 

Aquesta competició de nivell 
estatal estrena format i es jugarà 
a Sabadell 
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Horario comercial:Horario comercial:
De lunes a viernes 7:30 a 13:30h y 15:00 a 20:00h Sábado: 8:00h a 13:30h y de 16:00 a 20:00hDe lunes a viernes 7:30 a 13:30h y 15:00 a 20:00h Sábado: 8:00h a 13:30h y de 16:00 a 20:00hDe lunes a viernes 7:30 a 13:30h y 15:00 a 20:00h Sábado: 8:00h a 13:30h y de 16:00 a 20:00h

LAS MEJORES PROMOCIONES

de descuento

Mamparas
de baño de

40%

CERÀMICA · PAVIMENTS I REVESTIMENTS · PARQUET NATURAL · MOBILIARI · AIXETES
SANITARIS · MAMPARES DE DUTXA I BANYERA 

EN LAS MEJORES MARCAS

Y además
tratamiento 

anti cal
de REGALO!

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

25%
de descuento

hasta el
3 de 

octubre

LAS MEJORES PROMOCIONES

DEL 18 DE SEPTIEMBRE 
HASTA EL 3 DE OCTUBRE
“Renueva tu Hogar”

*CAMPAÑA LIMITADA A DISPONIBILIDAD DE ARTÍCULOS (CONSULTE LAS CONDICIONES PARTICULARES)
NO APLICABLE A OTRAS OFERTAS Y PROMOCIONES EN VIGOR.

CERÀMICA · PAVIMENTS I REVESTIMENTS · PARQUET NATURAL · MOBILIARI · AIXETES
SANITARIS · MAMPARES DE DUTXA I BANYERA 

días
EN LAS MEJORES MARCAS
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AQUEST CURS
CUIDA’T MÉS,

VINE AL CENTRE!

més informació a la secretaria del Centre i al web www.cnmataro.cat

EL MILLOR ESPAI PER A FER SALUT I ESPORT 
fes-te ara soci o ABoNAt del ceNtre NAtAció mAtAró:

SI VÉNS aBaNS DEL 30 DE SETEMBrE MaTrícuLa graTuïTa!
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Feimat Platges de Mataró i Mataró 
Parc Boet s’estrenen a casa

BÀSQUET
COPA CATALUNYA REDACCIÓ

Aquest cap de setmana arrenca la Copa 
Catalunya de bàsquet, la màxima catego-
ria catalana, on juguen el Feimat Platges 
de Mataró i el Mataró Parc Boet. 

En aquesta primera jornada els dos 
equips mataronins jugaran a casa, el 
Mataró Parc Boet jugarà dissabte a les 
19:30 davant el CB Alpicat, una de les 
novetats de la categoria. Mentre que 
el Feimat Platges de Mataró debutarà 
diumenge 20 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 
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 optar a jugar també 
les fases d’ascens. 

Copa Catalunya Femenina
El femení del Platges, que també juga 
Copa Catalunya, s’estrena diumenge a 
les 16:30 hores a casa davant el Draft 
Gramenet, un dels equips més forts de 
la temporada passada.  

L’altre equip maresmenc de la catego-
ria, l’Arenys, arrencarà la temporada a la 
pista del Sant Fruitós.

1a Jornada 
Sant Nicolau - Valls
PLATGES - Gramenet
Barça - Vilanova
Geieg - Granollers
Sant Fruitós - Arenys

Torneig Boet Fedamar
Aquest dissabte, dia 19 de setembre, 
l’equip de discapacitats l’AE Boet Fe-
damar organitza la primera edició del 
torneig Boet Fedamar al Pavelló Eusebi 
Millan amb equips de discapacitats de 
1a divisió preferent. 

El Torneig començarà a les 9 hores del 
matí i acabarà a les 14 hores. A banda 
de l’equip local del Boet Fedamar també  
participaran en aquesta competició el 
Magics Barna, El Lluïsos CIDH, Fem 
Mataró i Sese Barcelona.  

Aquest dissabte a les 18 hores el Futsal 
Aliança Mataró s’estrena a la lliga a la 
pista del Sant Joan de Vilassar. Els mata-
ronins, que el cap de setmana passat van 
tancar la pretemporada amb un empat a 
3 davant el Canet i una victòria solvent 
6-0 davant el Racing Pineda, debuten en 
una de les pistes més complicades de la 
categoria on en els darrers anys no hi ha 
pogut guanyar cap cop. 

1a jornada
Parets - Cerdanyola
Sagarra - Premià Mar
Sant Joan Vilassar - Futsal Aliança
Montsant - Lloret
Centelles - Pineda
Arenys de Munt - Rapid Santa Coloma
Penya Johan - Arrels

Enguany s’espera un campionat molt 
igualat amb molts equips lluitant per les 
primeres places, a priori el Cerdanyola, 
que la temporada passada es va quedar 
a les portes de l’ascens i Premià de Mar 
que ha baixat de Segona B són els equips 
a batre, tot i que els dos equips de Santa 
Coloma de Gramenet, Sagarra i Ràpid 
també s’han reforçat per lluitar pel títol. 

Lliga Juvenil nacional
Enguany el juvenil A del Futsal Aliança 
Mataró torna a competir a la Divisió 
d’Honor Nacional Juvenil, la màxima 
categoria estatal, i ho fa amb un bloc 
totalment nou de jugadors que tenen com 
a objectiu mantenir la categoria després 
d’haver assolit el quart lloc l’any passat.  
El conjunt mataroní s’estrena dissabte a 
les 16 hores a la pista del Montcada.  

El Boet rep dissabte a les 19:30h 
el CB Alpicat i el Platges rep 
diumenge a les 18:30h el Vic

El Futsal Aliança Mataró 
comença la lliga en una 
pista complicada

FUTBOL SALA
3A ESTATAL REDACCIÓ
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El femení del CN Mataró acaba 8è i 
el masculí 14è a la Lliga Nacional

TRIATLÓ
LLIGA NACIONAL REDACCIÓ

Aquest passat cap de setmana es va dis-
putar a la localitat murciana d’Águilas el  
Campionat d’Espanya de Triatló de club, 
la darrera prova puntuable de la Lliga 
Nacional de clubs del 2015 on hi van 
participar els dos equips del CN Mataró.

En noies, malgrat tenir algunes baixes, 
el CN Mataró va poder comptar amb algu-
nes incorporacions de darrera hora, com 
la triatleta irlandesa Laura Tighe, que va 
fer una gran competición indvidual que-
dant 3a absoluta (01:05:46). Gran paper 
també de Clàudia Luna, que fou 13a 
(01:07:57). Al fi nal l’equip va acabar en 
10a posició, sumant uns valuosos punts 
que fan que l’equip acabi 8è classifi cat 
de la Lliga Nacional i que es mantingui 
un any més entre els millors equips de 
l’estat. Recordar que dels 15 equips par-

ticipants només els 10 primers mantenen 
la màxima categoria estatal. 

Van completar l’equip femení Judit 
Zaragoza, Natàlia Rodríguez, Joana 
Martínez, Núria Bruguera i Raquel Marin.

Menys sort va tenir l’equip masculí que  
es va desplaçar a Múrcia amb la baixa 
de quatre dels seus millors triatletes de 
curta distància. 

L’equip va acabar 14è en la prova, 
la mateixa posició que va ocupar a la 
classifi cació fi nal de la Lliga Nacional, 
certifi cant d’aquesta manera el descens 
a 2a Divisió Estatal. Esmentar que el 
CN Mataró, des de la creacció d’aquesta 
lliga nacional, sempre havia tingut els 
dos equips a la màxima categoria, l’any 
vinent això no serà possible. 

Amb l’equip masculí van competir 
Antolí Fauria, Xavi Casal, José Luis Cano, 
David Rovira, Pablo López, Guille Cortijo, 
Marc Rovira, Marc Aragonès, Carlos Man-
cera i Marcel Aragonès.  

El Joventut Handbol Mataró, que per 
segona temporada consecutiva dirigirà 
des de la banqueta Hèctor del Pino, està 
fent una pretemporada de gran intensitat 
per mirar d’arribar el millor possible al 
primer partit de la lliga de 1a Estatal 
que es jugarà el pròxim 26 de setembre 
contra l’Handbol Sant Cugat, l’únic equip 
al qual els groc-i-negres no van poder 
derrotar la temporada passada ni a la 
lliga ni a la copa.

Tot i el duríssim treball físic que estan 
fent els jugadors, han donat mostres 
de les seves possibilitats de cara a la 
nova temporada, ja que van derrotar el 
divendres dia 4 a la Salle Moncada a la 
seva pista per 26-35 i el dissabte 5 el 
Sant Esteve Sesrovires, també a la seva 
pista, per 20-23, tot i haver entrenat 
durament el mateix dissabte al matí. El 
dijous 10 va superar per 19-32 el Parets 
de 1a Catalana.

Aquest dissabte, dia 19 a les 18 hores, 
ja a una setmana de l’inici del campionat, 
tindran una bona pedra de toc a casa 
enfrontant-se al Granollers B, campió del 
grup de 1a Estatal la temporada passada 
i també del seu grup de la fase d’ascens 
a Divisió Plata, a la qual va renunciar. 

Les noies continuaran un any més 
a la màxima categoria, mentre que   
els nois baixen a 2a Estatal

Demà dissabte jugarà el darrer 
amistós contra el Granollers B al 
pavelló Teresa Maria Roca

Bona pretemporada 
del Joventut Handbol 
Mataró

HANDBOL
PRIMERA ESTATAL REDACCIÓ
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Enrique Luque i Clàudia Luna 
guanyen la Cursa Ronda 43 

ATLETISME
CURSA RONDA 43 REDACCIÓ

El passat 11 de setembre, Diada Nacional 
de Catalunya, es va celebrar la 21a edició 
de la Cursa Intersport Mataró que orga-
nitza la botiga d’esports Intersport Ronda 
43. En categoria masculina el guanyador 
de la prova va ser l’atleta Enrique Luque 
Martin del Rios Running Team que l’any 
passat havia estat tercer, mentre que en 
categoria femenina la guanyadora va ser 
l’atleta del CN Mataró Clàudia Luna.

Enrique Luque es va emportar la 
victòria després de fer un temps de 

00:32:23, imposant-se a Xavi Areny que 
va ser segon (00:33:12). Va completar el 
podi Ricard Fernández del CA Laietània 
(00:33:38). En categoria femenina la 
triatleta del CN Mataró Clàudia Luna es 
va imposar amb un temps de 00:36:05, 
traient més de dos minuts d’avantatge 
sobre la segona classifi cada que va ser 
Leonor Font del VO2 (00:38:48),  Elena 
Fonalleras (00:39:29) de l’Associació 
Atlètica Palamós va completar el podi 
femení.

La cursa, que per segon any consecu-
tiu va sortir i va acabar al TecnoCampus 
Mataró, va comptar amb la participació 
de més de 400 atletes.  

ENRIQUE LUQUE DEL RIOS RUNNIG TEAM

La parella de vòlei platja formada per 
les maresmenques Amaranta Fernàndez 
(mataronina) i Ester Ribera (santpolen-
ca)  va participar la setmana passada al 
World Tour de Sochi (Rússia) i van tenir 
una bona actuació, ja que van superar la 
fase de grups, quedant en segon lloc del 
seu grup, per caure després en partit de 
vuitens de fi nal davant les holandeses 
Braakman-Sinnema. 

La prova que se celebra cada 11 
de setembre va comptar amb la 
participació de 400 corredors 

CLAUDIA LUNA ARRIBANT A META

Amaranta Fernàndez i 
Ester Ribera fan un bon 
paper a Sochi

VOLEI PLATJA
WORLD TOUR REDACCIÓ

Van caure a vuitens de fi nal 
davant la parella holadensa
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Aquest diumenge passat es va celebrar 
el Trofeu Generalitat de Pistola Aire 10 
metres on van tenir una gran actuació els 
membres del TEM (Tir Esportiu Mataró), 
especialment les noies.

Leila Martínez, que reapareixia després 
del seu període de maternitat, va tornar a 
la categoria amb força, guanyant aquesta 
competició amb una puntuació total de 
364 punts. Leila, que va empatar en 
puntuació amb la representant del Tir 
Barcelona Sara Bazán, va aconseguir la 
primera plaça gràcies a la impressionant 
sèrie fi nal de 95 punts contra els 85 de 
la representant barcelonina.

 El podi en categoria femenina el va 
completar una altra representant del 
TEM, Coral Majuelo amb una puntuació 
de 360 punts i que va optar al triomf fi ns 
a l’última sèrie. En les darreres compe-
ticions Majuelo s’està convertint en una 
habitual dels podis de la categoria i sent 
revelació d’aquesta modalitat de tir.

Esmentar també que Mario González,  
encara en edat cadet, amb 535 punts va 
aconseguir una meritòria tercera plaça 
lluitant amb els principals tiradors i 
mundialistes de la categoria júnior.   

Bona diada ciclista pels corredors de 
l’Esport Ciclista Mataró a la localitat cos-
tanera de Blanes. Divendres passat es va 
celebrar a la localitat de la Selva, l’onzena 
prova de la Copa Catalana de ciclisme 
infantil en carretera on van participar tres 
corredors l’EC Mataró, l’Irune, la Citali i 
el Saúl Pareja.

Tots tres corredors van obtenir bones 
classifi cacions, en categoria principiant 

l’Irune i Citlali van obtenir la tercera i 
quarta posició respectivament en una 
cursa molt disputada. Mentre que en 
categoria Alevi, Saúl Pareja va acabar en 
15è lloc.     

Tres podis del Tir 
Esportiu Mataró al 
Trofeu Generalitat 

TIR
TROFEU GENERALITAT REDACCIÓ

MARIO GONZÁLEZ

LEILA MARTÍNEZ

Bons resultats de 
l’Esport Ciclista Mataró 
a la Copa Catalana

CICLISME
COPA CATALANA REDACCIÓ

CURS DE CONTINUÏTAT
PER A INFANTS I JOVES

MATARÓ

ESCOLA
VELA

Pràctica continuada d’activitats nàutic-esportives, 
coincidint amb el curs escolar, per a infants i joves 
(fins als 20 anys).

Durant el curs s’alternarà la pràctica de:

· VELA LLEUGERA
· PADDEL SURF
· CAIAC 

· WIND SURF INICIACIÓ

ACTIVITAT

INSCRIPCIÓ: L’activitat es contracta mensualment.
no hi ha cap cost de matrícula ni compromís de permanència

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS:
696 578 359 // info@escolavelamataro.com

TARIFES I HORARIS
Dimecres de 17:00h a 18:30h

Diumenges d’11:00h a 14:00h

Preu 1 dia/setmana
(Dimecres o divendres): 65€/mes
Preu 2 dies /setmana
(Dimecres i divendres): 90€/mes
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ENTRENAMENTS PERSONALITZATS
UNA OFERTA INDIVIDUAL I PER A GRUPS ÚNICA A MATARÓ 

ENTRENAMENTS PERSONALITZATS
UNA OFERTA INDIVIDUAL I PER A GRUPS ÚNICA A MATARÓ 

 Molta gent segueix associant el nom de Dojo 
Cervantes a un club de Karate però les especta-
culars instal·lacions, perfectament acabades, de 
més de 1.000 metres quadrats també acullen l’únic 
gimnàs especialitzat en entrenaments persona-
litzats de Mataró. Es tracta d’un concepte molt 
allunyat dels gimnasos a l’ús, sovint massificats 
i amb un servei deficient. A Dojo Cervantes tant 
les instal·lacions com el tracte personalitzat són el 

denominador comú 
per a un servei més 
avançat i pensat per 
l’usuari. Una oferta 
extensa de serveis 
que inclou entre-
naments persona-

litzats a domicili, seguiment personalitzat, nutri-
cionista, rehabilitació, servei de recollida, serveis 
als hotels, fisioteràpia o electro-estimulació. 

A Dojo Cervantes tens el teu “Personal trainer” 
pendent de tu en tot moment. Val la pena con-
sultar els diferents serveis que ofereix un club 
pensat en tot moment per la comoditat i la per-
fecta atenció als seus usuaris. Amb un personal 
experimentat, això és el que fa diferent aquest 
centre pensat per a totes les edats, des de nens 
fins a joves, arribant a gent de la tercera edat.

Cada programa i cada entrenament s’adapten 
a cada usuari i a les seves neceWssitats. Aquest 
caràcter personalitzat és real, amb el monitor 
pendent en tot moment de l’usuari. Amb ma-
quinària de darrera generació i un entorn propici 
amb instal·lacions sempre en perfecte estat de 
revista. A Dojo Cervantes també s’ofereixen en-
trenaments personalitzats per a grups formats 
i es pot modular la quota amb diferents serveis 
que arrodoneixen l’oferta única d’aquest centre.

Toni Rodríguez
Coordinador d’acctivitats

No hi ha cap altre 
gimnàs a Mataró 
que ofereixi un 
servei personalitzat 
com Dojo Cervantes

Dojo
Cervantes

Francesc Macià, 1-3, 1r, 08302, Mataró
T. 937 984 093 (a partir de las 18h)
M. 639 781 674 (félix)

www.dojokaratecervantes.es
felix@fcarcasona.es
dojocervantes@fcarcasona.es
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Dia: 
Diumenge 20 de 
setembre

Horari: 
De 17 a 19h

Lloc: 
 Passeig del Callao 
(Mataró)

Preu:
Gratuït

MACEDÒNIA, 
CÒCTEL DE MÚSICA

La Festa al Cel guarda també es-
pai per a la música i per als més 
petits. El Passeig del Callao es 
convertirà en l’escenari del con-
cert de pop infantil de les Mace-
dònia, que farà cantar i ballar a 
tota la família amb la seva música 
desenfadada i alegre. S’hi podran 
escoltar cançons del seu darrer 
disc, que presenten, ‘El món és 
dels valents’. La Carlota, la Maria, 
la Irene, la Paula i la Sara són les 
integrants del grup des del 2011 
i ja porten tres discos a l’esquena.

ACTES

guia culturalguia cultural

TEATRE I DANSA

Fet a Mataró: “Gàbia”
Espectacle de gest i màscara sobre la 
violència de gènere, dirigit per Toni 
Arteaga. A càrrec de la Companyia 
mataronina Jungle Low.
Dies 18 i 20 setembre l Divendres 21h 
i diumenge 19h l Can Gassol (Pl. Pepa 
Maca, 15. Mataró) l Preu: 5€.

MÚSICA

Els Aviadors Anglesos
Concert del grup mataroní de versions 
amb moltes dosis d’humor. 
Dissabte 19 setembre l 23h l Xiringui-
to Tarannà (Platja del Callao. Mataró)

The Silly Caravan 
Divendres 25 setembre l 21h l Les 
Esmandies Casal de Barri (Rda. 
O’Donnell, 94. Mataró)

10è aniversari Casa de la 
Música de Mataró
Concerts: Coriolà + The Outside Hours 
+ Flanagan + Noir Noir + Hyde Abbey.  
Dissabte 26 setembre l 22h l Clap (C. 
Serra i Moret, 6. Mataró) l Gratuït

INFANTIL

El Conte de la Rotllana 
Contes ‘Bibi es talla els cabells’ i ‘Bibi 
se’n va al llit’ d’Alejandro Rosas.
Divendres 18 setembre l 17:30h l 
Biblioteca Fundació Iluro (Mataró).

Art Inconformista Rus
Activitat a partir de 5 anys. A partir 
de les obres de Yankilevsky i d’unes 
ulleres màgiques, crearem la nostra 
pròpia mà-robot.
Diumenge 20 setembre l 12h l Nau 
Gaudí (C. Cooperativa, 47. Mataró)

‘En Jan Totlifan’
Teatre familiar a càrrec de la Cia. 
Estaquirot Teatre. 
Diumenge 20 setembre l 18h l Teatre 
Principal d’Arenys de Mar (C. de l’Es-
glésia, 45-47). Preu: 6€. 

Empedrat de contes
‘La meravellosa medecina d’en Jordi’, 
homenatge a Roald Dahl a càrrec de 
Jordina Biosca.
Dimarts 22 setembre l 18h l Biblioteca 
Pública Pompeu Fabra (Mataró).

www.totmataro.cat/agenda   

La feina feta a Macedònia ha esde-
vingut un referent dins el panorama 
musical català. Diverses generacions 
de nens i nenes catalans han crescut 
amb la música del grup i ara, des de 
l’adolescència o ja des del món dels 
adults, quan miren enrere, reconei-
xen al grup com a part de les seves 
vides. El projecte creat l’any 2000 
encara roda amb força i segueix sòlid 
dins el ventall de propostes musicals 
infantils.

Espai patrocinat per
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Empedrat de contes 
L’hora del conte especial amb l’es-
pectacle ‘Contes dits i fets’, a càrrec 
d’Alma i la Mar de Contes.
Dimecres 23 setembre l 18h l Bibliote-
ca Pública Antoni Comas (C. Prat de la 
Riba, 110. Mataró).

English Time – Art & Fun
Taller infantil d’art i anglès: “The Body 
with Botero”.
Dimecres 23 setembre l 17:30h l 
Biblioteca Popular Fundació Iluro (C. 
d’en Palau, 18. Mataró).

Dijous a la biblio
“En Santi va a la biblio”. Hora especial 
de contacontes centrat en el 2n conte 
del Projecte Santi, per conscienciar als 
nens i nenes sobre la discapacitat.
Dijous 24 setembre l 17:30h l Bibli-
oteca Popular Fundació Iluro (C. d’en 
Palau, 18 Mataró)

Buc de contes
Conte “Allà on viuen els monstres” de 
Maurice Sendak.  
Dijous 23 setembre l 17:30h l Buc de 
Llibres (Muralla del Tigre 31. Mataró).

XERRADES I LLIBRES  

El català al nou Estat
Xerrada amb Pau Vidal (fi lòleg) i Roger 
Torrents (Plataforma per la Llengua).
Divendres 18 setembre l 19:30h l 
Ateneu Arenyenc (C. Anselm Clavé, 
22. Arenys de Mar)

‘Art a Mataró, 1959-1983’ 
Presentació del catàleg ‘Art a Mataró, 
1959-1983. Anys de resistència i 
ruptura’ que recull la temporada expo-
sitiva 2014-2015 a Ca l’Arenas.
Divendres 18 setembre l 19:30h l Ca 
l’Arenas (C. Argentona, 64. Mataró)

La Trama. Mataró 1959-1983
Presentació del fanzín resultant del 
taller gratuït d’autoedició conduït per 
l’artista Antoni Hervàs.
Divendres 18 setembre l 19:30h l Ca 
l’Arenas (C. Argentona, 64. Mataró)

Vermut poètic
Al voltant del llibre ‘Rastres de l’esca-
pista’ de Joan Carles González Pujalte. 
L’acompanyaran Vicenç Llorca, Joan 
Poch i Enric Domingo.
Dissabte 19 setembre l 12:30h l Dòria 
Llibres (C. Argentona, 24. Mataró)

Passegem pel comerç de la 
ciutat l’any 1960 
Comentari dels llibres ‘Riera amunt, 
riera avall’ i ‘La plaça Xica, un 
petit món’, a càrrec de l’autora, Pilar 
González-Agàpito.
Dimarts 22 setembre l 19h l Biblioteca 
Antoni Comas (Mataró)

Espai patrocinat per

TEATRE

La comèdia de Cesc Gay gira al voltant 
d’una parella que no passa pel seu millor 
moment i es declaren la guerra en pú-
blic durant un pica-pica obligat amb els 
seus veïns de dalt. Amb Pere Arquillué, 
Àgata Roca, Nora Navas i Jordi Rico.

‘Els veïns de dalt’

Dissabte 19 setembre l 18 i 21h l 
Teatre Monumental (La Riera, 169. 
Mataró) l Platea: 24€. Amfi teatre: 19€.

Concert en motiu del 30è aniversari 
de la Residència Torre Llauder de 
Càritas. A càrrec de Genís Mayola (veu 
i guitarra), Àngel Ribas (acordió), Mireia 
Lorente (veu) i Ariadna Cabeza (veu). 
Organitza: Càritas. 

CONCERT SOLIDARI

Quartet Ítaca

Diumenge 20 setembre l 18h l 
Església de Sant Josep (Mataró) l 
Entrada lliure, aportacions voluntàries
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‘La meva relació de parella 
no funciona o jo estic en crisi 
personal.’
‘Què puc fer per aclarir-me?’. Xerrada a 
càrrec de l’equip d’atenció psicològica 
de la Fundació Hospital.
Dimarts 22 setembre l 19h l Fundació 
Hospital (c/ Sant Pelegrí, 3. Mataró).

‘La maledicció dels Palmisano’
Presentació del llibre de l’escriptor i 
periodista Rafel Nadal, a càrrec del 
llibreter Guillem Terribas.
Dimecres 23 setembre l 19:30h l Dò-
ria Llibres (C. Argentona, 24. Mataró)

 

CURSOS

Crea el teu àlbum de 
fotografi es digital
Taller gratuït de fotografi a digital.
Dilluns 21 i dimecres 23 setembre l 
De 20:30 a 22h l Les Esmandies Casal 
de Barri (Rda. O’Donnell, 94. Mataró) l 
Inscripció prèvia: 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.

Tallers veïnals Centre Civic 
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.). 
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

Serenata de l’Esperança - 
Avinguda d’Amèrica
Amb ball de gitanes, el dia 18 a 2/4 de 
8h, i sopar popular, el dia 19 a les 9h. 
Organitza: AV de Rocafonda Esperança 
Ciutat Jardí.
Dies 18 i 19 setembre l Avinguda 
Amèrica (Mataró)

Festa carrer de Concepció
activitats per a tots els publics: cinema 
a la fresca, activitats infantils, dinar i 
sopar popular.
Del 18 al 20 de setembre l Carrer de 
Concepció (Mataró)

Festa carrer de Sant Pelegrí
Activitats per a tots els públics: hava-
neres, cinema a la fresca, contacontes, 
ball, concert, sopar i arrossada popular.
Del 18 al 20 de setembre l Carrer Sant 
Pelegrí (Mataró)

Festa del carrer d’Amàlia
Activitats per a tots els públics: cine-
ma a la fresca, festa infantil, xocolata-
da, titelles, sopar popular i ball.
Del 18 al 20 de setembre l Carrer 
d’Amàlia (Mataró)

Festa al Cel 2015
Festival aeri de capvespre. 
Dissabte 19 setembre l 18 a 20:30h l 
Platges de Mataró.
Festival aeri.
Diumenge 20 setembre l 10 a 16h l 
Platges de Mataró.

Festa de la Vellesa
66a Jornada d’homenatge a la gent 
gran. Cercavila de gegants i nans, mis-
sa, esmorzar, acte homenatge, etc.
Diumenge 20 setembre l 8:30 a 13h l 
Plaça Nova (Argentona)

RUTES I VISITES

Bosquerols i pagesos a 
l’Argentona de 1714
Caminada d’història i natura guiada, 
un viatge al passat de la vila.  
Dissabte 19 setembre l 9h l Punt de 
trobada: Pl. de l’Església (Argentona) l 
Activitat gratuïta

Vil·la romana Torre Llauder
Visita guiada al jaciment arqueològic 
d’una de les vil·les senyorials del 
territori de la Iluro romana.
Dissabte 20 setembre l 12h l Clos 
Arqueològic de Torre Llauder (Mataró) l 
Activitat gratuïta

Mataró, capital del gènere 
de punt
Visita guiada a la nova mostra perma-
nent sobre la indústria tèxtil. 
Dissabte 19 setembre l 18:30h l Can 
Marfà (Passatge de Can Marfà, 1, 
Mataró)

EXCURSIONS

Agrupació Cientifi co-
Excursionista de Mataró
Dissabte 19 de setembre: sortida alta 
muntanya 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 

MERCAT AL CARRER

La Unió de Botiguers de Mataró posarà 
el seu granet de sorra una altra vegada 
a la Festa al Cel. Fira d’exposició i venda 
de productes i serveis dels comerços de 
la ciutat, mentre que els establiments 
d’alimentació oferiran també degustaci-
ons i delicatessen diverses.

Village del Comerç

Diumenge 20 de setembre l De 10 a 
20h l Port de Mataró (part alta)

1r trimestre 2015-16. Tallers integra-
dors, per a persones amb i sense 
discapacitat. Circ (dilluns), Moviment 
expressiu (dijous), Tribukada-grup de 
percussió(dimecres), Cuina creativa 
dimecres) i Espai-Art (dijous).

CURSOS INTEGRADORS

Cursos de Taller d’Idees

Informació: tel. 687.270.897 o e-mail 
tallerdidees@tallerdidees.org. l Preu 
cursos: 40€ al trimestre.
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exposicionsexposicions

‘Cuba hoy, en blanco y 
negra’ 
Fotografi es de Salvador Martí i Castelló.  
Foment Mataroní (c/ Nou, 11. Mataró) 
l Del 18 al 27 de setembre. 

‘Paisaje de lo pensado’
Exposició d’Irene Bou.
La Destil·leria Espai Cultural (Camí Ral, 
282. Mataró) l Inauguració: dissabte 
19 de setembre a les 19:30h. Fins al 
28 d’octubre.

De ‘Paraules al vent’ a 
‘La fàbrica’
Creació, evolució i publicació dels pri-
mers poemaris de Miquel Martí i Pol. 
Biblioteca Pompeu Fabra (Pl. Occità-
nia, s/n. Mataró). l Del 21 de setembre 
al 12 d’octubre.

‘Iban Sarabia’
Fotografi es d’Iban Sarabia.
Digifoto (Av. Maresme, 283. Mataró). 
Inauguració: divendres 18 de setembre 
a les 20h. 

‘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. 

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.

Vergara: Esponteneïtats
De Francisco Fernández, ‘Vergara’.
Sala de l’Associació Sant Lluc l Casal 
Nova Aliança (C. Bonaire, 25. Mataró) 
l Fins al 27 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.  

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

‘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.

Ateneu Fundació Iluro (La 
Riera, 92. Mataró).
· ‘Bibliotec’: Cent anys d’estudis i 
professió bibliotecària 1915-2015.
Fins a l’1 de novembre. 
· ‘Col·lectiva Sant Lluc 2015’.
Fins a l’1 de novembre.

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

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

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

Mataró, capital del 
gènere de punt
Can Marfà (Passatge de Can Marfà, 1, 
Mataró) l Exposició permanent. 

Original - Espai d’Artesans 
(Pl. Angel Guimerà, 4. Vilassar de Mar).
‘De CAP a CAP’: de M. Martinez Hortet. 
Ceràmica.
Fins al 20 de setembre.
‘“Racons de Vilassar’: de J. Antoni Soria. 
Pintura.
Fins al 3 d’octubre.

www.totmataro.cat/exposicions
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 Per enviar informació 

email: agenda@totmataro.cat
formulari: totmataro.cat/agenda

Museu del Càntir (Pl. de l’Església, 
9. Argentona) l Inauguració: dissabte 
19 de setembre a les 20h. Fins al 18 
d’octubre. 

EXPOSICIÓ

Càntirs a Cel Obert

L’exposició constarà dels 40 càntirs 
pintats pels artistes del col·lectiu Artis-
tes a Cel Obert, durant l’Acció Artística 
realitzada durant la Fira Internacional de 
Ceràmica ‘Argillà Argentona 2015’.
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ACTIVITATS

Grup de lectura comentada 
per a gent gran 
Al voltant de la novel·la ‘Algú com tu’ 
de Xavier Bosch, l’autor ens endinsa en 
una història que gira al voltant de les 
visions contraposades que tenen dues 
generacions davant l’amor.
Dijous 24 setembre l 18:30h l Bibli-
oteca Popular Fundació Iluro (C. d’en 
Palau, 18. Mataró).

CASALS

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 de 
Rocafonda/Palau. c/ Colombia, 
55. Mataró. 93.169.51.66.
• Petanca, jocs cartes, dòmino, escacs 
i billar. • Jocs d’entreteniment, dijous. 
• Ball, dissabte. • Coral • Excursions 
mensuals. • Català, Informàtica, Ma-
nualitats, Sudokus, Escacs, Coral.

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: Dilluns 5 d’octubre a les 
8h, sortida al Sud de França, direcció 
Empuria Brava-Roses, amb excursi-
ons 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 co-
ixí. Coral. Petanca. Informàtica. Grup 
Play Back. Grup de Teatre Gatassa.

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).

gent grangent gran
www.totmataro.cat/gentgran
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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.

Casal gent gran de l’Havana. 
Camí Ral, 163. Mataró. Telèfon: 
93.169.67.47. 
• Activitats Matins: Gimnàstica de 
Manteniment. Gimnàstica Passiva. 
Internet. Informàtica. Patchwork. 
Tai-Txi. • Activitats Tardes: Centres de 
Flors. Curs de Ball de Saló. Labors. 
Petanca. Country. Ping-Pong. Pintura i 
Dibuix. Pintura sobre Roba.

Casal de la gent gran del 
Parc de Mataró. c/ Corregiment, 
28. Mataró. Telf: 93.757.13.17. 
• Ball: diumenges i festius de 17 
a 20h. • Caminades: dimarts, 8h. 
• 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.

 totmataro.cat/gentgran
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JOSEP ARACIL I XARRIÉ
 PRESIDENT D’EUROSÈNIOR

L’ànima de Catalunya

sèniors

joarxa@gmail.com

Algú ha dit: “Catalunya serà cristiana 
o no serà”, altres han dit “Catalunya 
serà llibertària o no serà”. Ambdós 
enunciats defensen quelcom en comú: 
“llibertat, igualtat i fraternitat subs-
tanciats en l’amor universal i un camí 
il·lusionant que doni sentit a la vida”. 
Enunciats que refl ecteixen l’ànima del 
poble de Catalunya, emanada de les 
flaires del seu territori, amb espais 
més tradicionals de muntanya i més 
creatius mediterranis. L’actual societat 
capitalista obsoleta, amb uns missatges 
insubstancials dels mitjans de comuni-
cació, convertits en l’opi del poble, han 
aconseguit que la seva ciutadania deixi 
de pensar, adorant al fals ídol dels di-
ners, que erròniament es creu ser l’únic 
que pot solucionar els seus problemes.

Per superar aquesta drogoaddicció 
que ens anul·la com a persones, caldria 
recuperar de nou l’ànima catalana, 
apostant per una societat centrada 
en les persones i no en els diners. La 
física quàntica fa palès la incapacitat 
de la ciència, per donar respostes als 
nostres dubtes existencials, només 
assequibles amb la recuperació d’una 
transcendència, que de forma innata, 
tenim al nostre abast. També amb la 
recuperació del pensament llibertari 
dels nostres besavis, en una societat 
que està desmuntant l’estat del benes-
tar, que per qüestions de supervivèn-
cia, s’hauria d’anar convertint en una 
societat del benestar autogestionada, 
regida pels principis comunitaris de 
l’ajuda mútua, aplicant les tecnologies 
més avançades, en una societat que 
es relaciona intercanviant experiències 
per Internet.
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M. BARBERÀ 
 c/Gatassa, 10 / 93.798.29.15
E. BARREDA PALLARÈS 
 c/Alemanya, 6 / 93.757.34.21
EL TORRENT       
c/Torrent, 7 / 93.798.70.04
E. COLL 
Sant Josep, 30 /  93.796.50.58 (diss. tarda)
T. COLL (CREU BLANCA) 
Plaça Xica, 1-3 93.796.09.08
M.R. CORONA - C. SUBIRANA 
 Pg. R. Berenguer, 75 / 93 757.90.93
J. FARRÉ
 c/Esteve Albert, 43 / 93.757.84.91
M. FERRÉ 
 Rda. Pres. Macià, 61-63  93.741.16.66
B. FITÉ                
Riera, 57 93.790.10.30 (diss. alterns tot el dia)
C. YÁÑEZ    
Camí Ral, 110 / 93.790.43.69
M.A. MAJORAL      
 Irlanda 17, cant. Boixa / 93.798.49.47
M. MASJUAN     
 Rda. Dr. Ferran, 28 /  93.798.69.15 
M.T. NOGUERAS
c/Siete Partidas, 79 / 93.790.54.18
M. OLIVÉ    Av. Gatassa, 71 / 93.798.49.55
J. PLANA   Pl. de Cuba, 4 / 93.798.55.50
P. ROCA c/Nou, 1. 93.790.19.57 (diss. alt.)
A. RUIZ-CARRILLO 
 Alarcón, 41 / 93.790.15.17
M.C. SAÑES    Creu Roja, 3 / 93.798.97.06
L.M. SERRANO 
Rda. O’Donnell, 102 / 93.798.03.43 
M.SPÀ        Sant Valentí, 43 / 93.741.62.62
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

Psiquiatria general

Psiquiatria i psicologia del nen
i de l'adolescent

Orientació / teràpia familiar
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de seguida als de baix, que sentien 
gemecs i esbufecs, així com sorolls 
estranys de forma constant. Amb el 
temps, però, tot aquest rebombori va 
acabar sent una inspiració amb què 
Gay va fer néixer la nova comèdia. 

Repartiment de luxe
Un quartet d’intèrprets immillorable 
completen el repartiment de l’obra. 
Nora Navas, Jordi Rico, Pere Ar-
quillué i Àgata Roca protagonitzen 
aquesta divertida obra de teatre, 
de la qual la crítica només n’ha dit 
coses bones. 

I és que els actors han treballat 
al costat d’un reconegut guionista i 
cineasta com és Cesc Gay, que en 
aquest cas s’estrena com a autor 
teatral. Fins ara, ha estat guardonat 
amb el Premi Nacional de cinema, 
el Premi Signis del Festival Interna-
cional de Mar del Plata o el Premi 
Ciutat de Barcelona, entre altres.  

director Cesc Gay que retrata dues 
parelles de veïns. El director expli-
ca que fa un parell d’anys dos nous 
veïns van instal·lar-se al pis de dalt. 
Els nous inquilins van preocupar 

La temporada estable del Teatre 
Monumental s’estrena amb una de 
les obres de teatre que la crítica 
va aplaudir aquest any passat. ‘Els 
Veïns de Dalt’ és una comèdia del 

CULTURA
NOTÍCIA REDACCIÓ

culturacultura www.totmataro.cat

NÚM. 1689
DEL 18 AL 24 DE SETEMBRE DE 2015

‘Els Veïns de Dalt’ o com viure en parella
La comèdia de Cesc Gay arriba al Teatre Monumental

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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  jpatuel@copc.cat

apunts psicològics

JAUME PATUEL I PUIG

PEDAPSICOGOG - PSICOTERAPEUTA

La consciència de poble o nació

No oblidem que l’Ésser Humà (EH) 
no és una illa, és una xarxa relacio-
nal. Forma part d’una Comunitat, 
d’un Poble. Quan mor una llengua, 
mor una cultura, un poble, una na-
ció. Cultura és una cosmovisió o 
forma de veure el món i viure’l. La 
saviesa dels antics ho tenia molt 
en compte. 

La Mesopotàmia (Turquia actual. 
Veure columna 1686) a causa de 
la seva excel·lent posició geogràfi-
ca, de la seva riquesa agrícola i del 
seu art com a cultura, va ser terra 
de sedentarisme. Una nació s’hi va 
aposentar, s’hi va ubicar. I, com és 
lògic, arrela de forma definitiva per 
a viure-hi després d’haver caminat 
molt. En fa d’aquesta terra la seva 
llar, el seu indret, la seva pàtria. 
Per això Mesopotàmia fou desitjada 
sempre pels altres, per nòmades, 
per ments expansionistes. D’aquí 
les invasions per part de pobles en-
vejosos i cobdiciosos del benestar 

dels altres. I això no se suportava i 
portava a envair la pau de la terra 
sedimentada, rica i pacífica. Com 
a exemple, tenim l’illa de Creta, a 
la cultura hel·lènica. A més, és un 
tema d’actualitat. El 4 i 5 de novem-
bre d’aquest any se celebra al Museu 
d’Història de Catalunya de Barcelo-
na un congrés amb el títol Memoria 
del conflicto en la Antigüedad, El 
uso de la guerra en la Historiografía. 

Els savis de Mesopotàmia ad-
vertien al príncep en forma de 
presagi quin havia de ser el seu 
comportament polític. Un dels savis 
babilònics donava aquestes reco-
manacions que posava en guàrdia 
al rei. Va ser pels anys 700 abans 
de Crist, fa uns 3.000 anys. El savi 
li deia entre altres recomanacions:

1. Si un rei no té en compte el 
dret, el seu poble caurà en el caos i 
el seu país serà devastat. 

 2. Si un rei no té en compte el 
dret del seus país, Ea (el déu de la 

terra) el rei dels destins, canviarà el 
seu destí i no deixarà de perseguir-lo 
amb la seva hostilitat. 

3. Si té en compte un canalla, la 
mentalitat canviarà al país. 

4. Si té en compte l’avís d’Ea (el 
déu de la terra pròpia), els grans 
déus el guiaran sempre en el dis-
cerniment i pels camins del dret.

L’autor vol comunicar a qui gover-
na que tingui en compte el poble. I 
així podrà fer front a les invasions. 
La saviesa antiga pot donar llum a 
situacions actuals, en ple segle XXI. 

I una situació actual és poder 
votar el 27S per saber què vol un 
Poble, sedimentat en una terra. I en 
ella s’hi viu i s’hi expressa una cul-
tura, una llengua, unes institucions, 
un art, una literatura, una història i 
unes tradicions pròpies. Un Poble 
que ha de tenir el dret de decidir, 
com tants Pobles. Mireu el mapa 
de l’Europa de les nacions com de 
l’antiga i vella Europa. 

ELS ANUNCIS
ECONÒMICS

...i amb10%de descompte!

VALEN

ENTRA A:
www.totmataro.cat/economics
i introdueix el CODI PROMOCIONAL

sortirà a la
REVISTA

I A INTERNET

e l t o t

facebook.com/totmataro
L’actualitat de Mataró al Facebook!
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1  PART DEL PÚBLIC DE L’OFRENA INSTITUCIONAL PART DEL PÚBLIC DE L’OFRENA INSTITUCIONAL. . 2  EL COR MADRIGALISTA DE MATARÓ VA OBRIR L’ACTE EL COR MADRIGALISTA DE MATARÓ VA OBRIR L’ACTE
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Cinemes Arenys
93 792 33 90 · Golfes:  dissabtes.

Everest 

Una semana en Córcega

La visita

Mientras seamos jóvenes

Anacleto: agente secreto

Ático sin ascensor

Atrapa la bandera

Aprendiendo a conducir

Sin hijos

Nuestro último verano en Escocia

La familia Bélier

16:00   18:15   22:30         
[dv., dll.-dj.] 18:00   22:30

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

19:20   21:05   22:45        
[dv., dll.-dj.] 20:15   22:30

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

20:15

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

16:00   17:40         
[dv., dll.-dj.] 18:00

20:15   22:30

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

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

16:00   18:00          
[dll.-dj.] 18:00   20:15

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

cinemescinemes www.totmataro.cat/cinema

Cinema Foment

Mi familia italiana

El bailarín del desierto

18:00   22:15 (19 setembre)
18:00 (20 i 21 setembre)

20:15 (19, 20 i 21 setembre)

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

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

El corredor del laberinto: las pruebas 

Everest 

Francisco, el Padre Jorge

La visita

Capitan diente de sable

Ma Ma

American ultra

Anacleto: agente secreto

Mientras seamos jóvenes

Atrapa la bandera

Ricki

Un día perfecto  //  Los Minions

Los 4 fantásticos

Misión imposible 5

Operación U.N.C.L.E.

Vacaciones

Inside out (Del revés)

Romeo y Julieta (òpera)

Consulteu dies de projecció dels diferents horaris de Cinesa a la nostra web

12:00   12:30   16:20   17:00   18:00   19:40   20:40   22:20   00:20   00:35

12:00   12:30   16:00   17:00   18:30   19:30   20:00   22:00   
22:30   00:30   02:00          [En català] 19:45   00:45

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

16:00   18:40   20:40   22:40   00:40

12:10

20:30   22:50

18:15            [dll.-dm.]16:00              [dm.] 18:00

12:20   16:00   18:05   20:10   22:15   00:20

[dll.-dm.] 18:10

12:15   16:00   18:00   20:20        
[dv.-diu.+dmc.-dj.] 19:05

22:45

12:15

[dv.-diu.+dm.-dj.] 16:00

[dv.-diu.+dmc.-dj.] 22:00

00:45

16:00   17:00   22:25

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

[dm.] 20:15

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: CRISTINA POSTIGO CHEREL

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.teenscenter.es

+

ACUMULABLES
• 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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A ‘La Bruja’, una família de 
colons cristiana, formada per un 
matrimoni i els seus cinc fi lls, viu 
a prop d’un bosc que, segons les 
creences populars, està controlat 
per un mal sobrenatural. Quan el 
seu fi ll nounat desapareix i els cul-
tius fracassen, els membres de la 
família es rebel·len els uns contra 
els altres.

Aquesta producció nord-america-
na barreja bruixeria, supersticions i 
fenòmens paranormals i està dirigi-
da pel debutant Robert Eggers, que 
es va alçar amb el premi al millor re-
alitzador a Sundance 2015. De fet, 
des d’aleshores, aquest director s’ha 
convertit en un dels nous directors 
amb major projecció dins el pano-
rama del cinema fantàstic actual.

Quina històrica pel·lícula narra 
l’aventura d’uns alpinistes als 
Andes?

Pregunta de la setmana:

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

Resposta del núm. 1687
‘Nelson Mandela’

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 
Oriana Soledad Spoletini,
Anna Clota Vives.

‘La Bruja’ obrirà el Festival de Sitges 

L’aclamada cinta de terror ‘La Bruja’ 
inaugurarà la 48a edició del Sitges-
Festival Internacional de Cinema 
Fantàstic de Catalunya, que es farà 
del 9 al 18 d’octubre. La pel·lícula 
del debutant Robert Eggers va ser 
una de les triomfadores del darrer 
Festival de Cinema de Sundance. 

El fi lm, protagonitzat per Anya 
Taylor-Joy, Ralph Ineson, Kate Dic-
kie i Harvey Scrimshaw, manté a 
l’espectador en una atmosfera de 
malson opressiva en el marc de la 
Nova Anglaterra de mitjans del segle 
XVII. ‘La Bruja’ combina el cinema 
de terror clàssic amb l’especulació 
històrica i el drama familiar, i inda-
ga en les arrels de la religiositat de 
la societat nord-americana i en la 
naturalesa del mal. 

CINEMA
NOTÍCIA REDACCIÓ-ACN

UNA SECCIÓ 
PATROCINADA PER

 Més cinema a: www.totmataro.cat

Concurs de Cine
2 entrades dobles

cinemescinemes NÚM. 1689
DEL 18 AL 24 DE SETEMBRE DE 2015
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Les estrenes
Everest

 

Inspirada en els esdeveniments que 
van tenir lloc durant un intent 
d’aconseguir el cim d’un dels pics 
més alts del món, narra el recorregut 
de dos expedicions que s’enfronten 
a una de les pitjors tempestes de neu 
que l’home ha conegut mai.
Direcció: Baltasar Kormákur 
Intèrprets:  Sam Worthington, Robin 
Wright, Emily Watson, John Hawkes
150min

Eden

És un drama adolescent, ambien-
tat als anys 90, on la música 
electrònica es desenvolupa a gran 
velocitat. I narra la història del 
jove Paul, i la seva excitant vida 
nocturna parisina, on comença a 
fer les seves passes com a DJ.
Direcció: Mia Hanen-Love 
Intèrprets: Félix De Givry, Pauline 
Etienne, Laura Smet.
131min

El corredor del laberinto 

Thomas i la resta dels clarians hau-
ran d’afrontar el seu major repte fi ns 
al moment; buscar pistes sobre la 
misteriosa i poderosa organització 
coneguda com CRUEL.
Direcció: Wes Ball
Intèrprets: Dylan O’Brien, Thomas 
Brodie-Sangster, Kaya Scodelario, Ki 
Hong Lee, Giancarlo Esposito, Aidan 
Gillen  
131min

B

El 15 de Juliol de 2013, l’extresorer 
del PP, Luis Bárcenas, és traslladat 
des de la presó per a declarar a 
l’audiència Nacional. Fins aleshores, 
havia negat tota relació amb els “pa-
pers de Bárcenas”, però després de 
18 dies a la presó va decidir canviar 
la seva declaració. 
Direcció: David Ilundain 
Intèrprets: Pedro Casablanc,  
Manolo Solo

El caso Heineken

Narra la història del segrest més 
famós del segle; al 1983 el mag-
nat de la cervesa Alfred Henry 
Heineken és segrestat, juntament 
amb el seu xòfer, per una banda 
que exigeix 50 milions de dòlars 
per la seva llibertat. 
Direcció: Daniel Alfredson  
Intèprets: Anthony Hopkins, Jim 
Sturgess, Sam Worthington  
94min

La cabeza alta

Després de ser abandonat per la 
seva mare quan tenia 6 anys, en 
Malony va entrant i sortint del jut-
jat de menors. Un matrimoni, en el 
que el marit també va tenir una dura 
infància, decideixen adoptar al noi 
de 15 anys.  
Direcció:  Emmanuelle Bercot
Intèrprets: Rod Paradot, Catherine 
Deneuve, Sara Forestier,  
120min
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La 
normalitat 
plena
És important recuperar la 
rutina del tot, incorporant 
extraescolars i altres a 
l’horari dels fi lls

Des de dilluns passat les escoles 
ja funcionen a ple rendiment i les 
cases agafen la rutina horària que, 
quan hi ha fi lls i fi lles, ve marcada 
pels hàbits d’aquests. L’estiu ja sem-
bla llunyà i tot torna a ser normal, 
des dels horaris, a fer “el que toca” 
a cada tram del dia. En aquest sentit 
és important ser perseverants en la 

rercerca d’aquesta normalitat durant 
els primers dies, per així poder ad-
quirir la rutina i mantenir-la tot l’any. 

En aquest sentit és important incor-

porar de seguida totes les variables 
horàries dels horaris dels nens o 
nois com les extraescolars o altres 
activitats. Com més plena sigui la 
normalitat d’entrada, millor. 

Tornem a l’escola

ESPECIAL ESCOLA 1.indd   2 16/9/15   12:10



és el projecte pedagògic i el funcio-
nament de l’escola del vostre fi ll/a?

 
4. Compartiu aquest projecte pe-

dagògic? “Porteu la samarreta” de 
l’escola? Us sentiu identifi cats amb 
la seva manera de fer i de ser?

 
5. Us interesseu per l’actitud, 

la conducta i els valors del vostre 
fi ll/a a més a més de preocupar-vos 
pels seus resultats acadèmics? Com 
mostreu aquest interès perquè tant 
el vostre fi ll/a com els seus mestres 
ho tinguin ben clar? 

1. És l’educació del vostre fi ll/a 
–a casa i a l’escola- una prioritat 
en la vostra vida? En sou conse-
qüents a l’hora d’organitzar-vos el 
dia? És conscient d’aquesta prioritat 
l’empresa per a la que treballeu?

 
2.  Teniu un model clar d’educació 

familiar compartit entre els dos 
membres de la parella? Coopereu 
entre vosaltres com a socis de la 
relació família-escola?

 
3. Coneixeu a fons, amb infor-

mació real –no “de carrer”-, quin 

Les preguntes són importants: 
faciliten la refl exió i la presa de 
consciència (allò que anomenem 
“adonar-se del problema”). Només 
així és possible començar a imaginar 
com volem que siguin les coses en 
un futur millor, dibuixar el camí que 
ens porta fi ns a aquest ideal i dur 
a terme les accions per aconseguir 
avançar cap a l’objectiu desitjat.

 
A inicis d’un nou curs escolar, 

proposem a pares i mares algunes 
refl exions sobre la seva relació amb 
l’escola.

5 preguntes pels pares
Aspectes per refl exionar a l’inici del nou curs escolar

Tornem a l’escola
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Horari més 
ampli

Anglès per a 
totes les edats

Servei de pediatria 
i psicologia

Us oferim servei 
d’esmorzar

dinar i berenar

ESBARJO JOCS AL PATI

CASTANYADACOLÒNIESTREBALLS

Horari ininterromput
de 7:30 a 20h. (12h)

• Ens adeqüem a l’horari
 de la vostra feina.
• Reforç de 16:30 a 20h
• Aparcament davant l’escola

www.llarinfantssnoopy.cat · llarsnoopy@gmail.com

JA HEM COMENÇAT
EL CURS

T’ESPEREM!

Llar d’infants
Guarderia

República Dominicana, 51
Tel. 93 796 24 01 . Mataró

St. Joan Bosco, 25
Tel. 93 798 82 07 . Mataró

PREUS
SÚPER ECONÒMICS

PER A TOTES LES
FAMÍLIES!

us desitgem
una bona

adaptació

Les
educadores
de l’Snoopy

Des de 
1980
més de
35 anys

Des de Des de 

Horari més Horari més 
ampliampli

Anglès per a Anglès per a 
totes les edatstotes les edats

Servei de pediatria Servei de pediatria 
i psicologiai psicologia

d’esmorzard’esmorzar
dinar i berenardinar i berenar
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Dilluns van començar les classes 
els alumnes d’educació infantil, 
primària, educació secundària obli-
gatòria, batxillerat i cicles formatius 
de grau mitjà de la ciutat. Els de 

Tothom a 
classe: el 
curs ja ha 
començat

de desembre de 2015 i 8 de gener, 
8 de febrer i 13 de maig de 2016 i 
un altre a escollir. 

Amb caràcter general, l’horari 
als centres d’infantil i primària, 
inclòs els d’educació especial, és 
de 9 a 12.30 hores i de 15 a 16.30 
h, amb l’excepció dels centres 
Germanes Bertomeu, Rocafonda, 
Tomàs Viñas i Torre Llauder, que 
mantindran la sisena hora. Tots 
els instituts públics fan jornada 
intensiva.  

cicles formatius de grau superior, 
escoles ofi cials d’idiomes, l’Escola 
Municipal de Música de Mataró i au-
les de formació de persones adultes 
serà el dilluns 21. Per tant aquesta 
setmana ja comença, de totes totes, 
el curs per a tots els mataronins i 
mataronines.

El curs 2015-2016 tindrà 175 
dies lectius, un menys que l’any 
passat. Els festius de lliure dispo-
sició escollits pel Consell Escolar 
Municipal seran: 2 de novembre i 7 

SI ET MATRICULES ABANS DEL

28 DE SETEMBRE
PARTICIPARÀS EN EL SORTEIG D’UN

CURS A L’ESTRANGER
ENTRE D’ALTRES!

MATRICULA’T PEL CURS

2015-2016

Segueix-nos a Facebook i assabenta’t dels premis i les condicions!
La Riera, 22 · 08301 Mataró · 93 790 49 89 · www.baimataro.com · bai@baimataro.com
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La novel·la gira entorn d’uns correus 
electrònics.
La Viola defuig la soledat, necessita 
estar permanentment connectada i 
compta amb una xarxa de familiars 
i amics de la que es nodreix. I en 
aquest context, els correus electrò-
nics que rep i envia marquen una 
pauta, perquè l’obliguen a prendre 
decisions puntuals que per si sola, 
potser no prendria. 

Què té d’autobiogràfic el llibre? 
Era un dels teus somnis escriure 
un llibre.

A ‘Una certa onada’ hi ha molt de 
mi, i tant, per descomptat, però no 
és autobiogràfi c, encara que durant 
molt de temps vaig tenir aquesta 
idea, que venia d’un somni que se 
m’havia colat en la realitat. Però 
pensant-hi, em sembla que és el 
moment el que de debò és autobio-
gràfi c, aquesta mena de pausa on 
estic ara, que em permet escriure. 
El que escric, sempre surt de mi.

És la teva obra més ambiciosa?
Si per ambiciosa s’entén que 
s’està consolidant aquest camí 
d’escriptura que vaig iniciar amb 
‘Fraccions’ i ‘Joc de llunes’, sí. He 
comptat amb molts mecenes aques-
ta vegada i m’agradaria arribar a 
molts més lectors. 

Darrere d’un taulell, Emília Illamo-
la va començar a vendre llibres i a 
endinsar-se en la complexitat de les 
narracions. La poesia la va envair un 
dia i les ganes d’escriure la van portar 
a publicar ‘Fraccions’ i ‘Joc de llunes’. 
Ara, Illamola arriba amb la seva obra 
més ambiciosa, una novel·la sobre 
la persecució d’un desig. ‘Una certa 
onada’ parla de neguits i d’incerteses, 
però també d’il·lusions i reptes. 

Què hi ha al darrere d’‘Una certa 
onada’?
Podria dir que hi ha la fi cció d’un 
neguit, la preocupació de no saber 
fi ns a quin punt l’encertes quan 
encetes un projecte personal que 
t’interessa i vols que surti bé, tant 
de cara enfora com de cara endins.

La Viola es busca a si mateixa. És el 
retrat d’algú que passa a la madure-
sa a través de la literatura?
La Viola està en un moment en què 
necessita comprovar si la fantasia 
d’aquest somni que se li ha resis-
tit durant tant de temps, passa la 
prova de la realitat. Perquè és el 
fet de tenir-ho pendent, el que li 
crea aquesta incertesa que li està 
barrant el pas.

LITERATURA
NOTÍCIA MIREIA BIEL

culturacultura www.totmataro.cat
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Emília Illamola: “El que escric, 
surt sempre de mi”

L’autora argentonina presenta la 
seva primera novel·la, 
‘Una certa onada’

La Fundació Iluro acull 
una exposició sobre la 
professió bibliotecària

La Fundació Iluro acull fi ns a l’1 
de novembre una exposició sobre 
la professió bibliotecària. Es tracta 
de ‘BiblioTec: cent anys d’estudis i 
professió bibliotecària’, una mostra 
estrenada prèviament al Palau Ro-
bert de Barcelona. 

L’arribada de la mostra a la ciutat 
no és casual i és que la Fundació 
Iluro vol reivindicar l’origen de les 
biblioteques populars, com la ma-
taronina. I, tal com apunten des 
de la fundació, “tenim clar que la 
biblioteca és part fonamental del 
patrimoni material i immaterial, 
que hem heretat de l’obra social de 
l’antiga Caixa Laietana i que té pes 
específi c a la ciutat”. 

La mostra, que es podrà veure 
fi ns a l’1 de novembre, recorre els 
100 anys d’història de la professió 
bibliotecària.

Present, passat i futur
Amb aquesta exposició i amb les 
activitats complementàries que es 
faran, la Fundació Iluro vol comme-
morar l’any de les biblioteques, vol 
reivindicar el seu passat i la seva 
especifi citat en l’àmbit de Mataró, 
vol mostrar el seu present i no vol 
defugir el seu futur. 

EXPOSICIÓ
NOTÍCIA REDACCIÓ

‘Bibliotec: cent anys d’estudis 
i professió bibliotecària’ serà a 
l’Ateneu fi ns a l’1 de novembre

CEDIDAA.ALUART
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tats i de por dels canvis, que viu en 
un univers de cartró pedra on tot és 
anecdòtic i no s’adona que l’única 
cosa essencial és viure l’un al costat 
de l’altre. Els personatges són preso-
ners de la seva pròpia gàbia, i el més 
fràgil de tots, l’infant, mira de trobar 
una porta de sortida. En aquest camí 
es creuarà amb tota mena de perso-
natges que parlen de la immigració, 
l’abús de poder i la soledat.

La companyia mataronina Jun-
gle Low presenta el seu espectacle 
Gàbia, resultat d’un llarg procés 
d’investigació de la màscara expres-
siva. En aquest procés la companyia 
ha treballat a la recerca d’un llen-
guatge accessible per a tot tipus de 
públic, amb unes màscares i una 
dramatúrgia entenedores i portado-
res d’emoció. La màscara s’utilitza 
com una eina que desemmascara la 
societat i deixa entreoberta la porta 
cap a un món millor. 

yia Jungle Low. 
Gàbia és un espectacle de gest i 

màscara sobre la violència de gène-
re; la història d’una família atrapada 
en un cercle viciós de falses necessi-

El Fet a Mataró segueix obrint portes 
als artistes de la ciutat i ho fa en el 
ja emblemàtic espai de Can Gassol, 
on aquest divendres es podrà veure 
Gàbia, un espectacle de la compan-

CULTURA
NOTÍCIA REDACCIÓ

culturacultura www.totmataro.cat
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‘Gàbia’, un retrat sobre la violència de gènere
La companyia Jungle Low presenta l’espectacle a Can Gassol 
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L’Associació d’Integració Social 
Taller d’Idees, que ja té deu anys 
de recorregut, organitza cursos re-
gulars i diverses activitats puntuals 
al llarg d’aquest curs. L’entitat co-
mença aquest trimestre una nova 
programació de cursos. L’eix verte-
brador de les activitats és l’art com 
a component terapèutic i com a 
mitjà d’expressió i comunicació. El 
pròxim dissabte, 26 de setembre, 
Taller d’Idees farà una presentació 
de les activitats que han programat 

www.totmataro.cat/empentaamb empenta

El desè curs del Taller d’Idees

1

per a aquest curs 2015/2016 al 
seu local de Can Fugarolas (c/ de 
Toló 8-18). Com a novetats hi des-
taquen l’Espai-Art, un espai creatiu 
que funcionarà com un full en blanc 
on el professor guiarà als alumnes 
en el seu procés creatiu, i el curs de 
cuina natural creativa per aprendre 
a elaborar plats saludables d’una 
forma fàcil i divertida.

Des de fa uns quants anys, els cur-
sos de batucada i circ són molt més 

que classes setmanals. De la trobada 
regular per aprendre nous ritmes en 
neix la Tribukada, un grup de per-
cussió que actua en festes majors, 
rues de Carnaval i Reis, etc. De les 
classes de circ dels dilluns a la tarda 
on s’aprenen equilibris i malabars, 
en neix la companyia de circ integrat 
Circ Bombeta, que ja ha actuat amb 
diferents espectacles a llocs tan em-
blemàtics com l’Ateneu de 9Barris. 
El curs de moviment expressiu, per 
la seva banda, es consolida com un 
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Els cursos de 
batucada i circ, la 
Mostra d’Art Social 
o els Disconcerts 
són algunes de 
les activitats que 
organitza 

dels tallers amb més èxit (enguany 
en serà la 8a edició), englobant en 
una mateixa activitat teràpia i crea-
tivitat. Tot plegat permet, per una 
banda, oferir activitats d’oci inclusiu 
i, per l’altra, dignifi car i visibilitzar 
la capacitat expressiva dels artistes 
amb diversitat funcional.

A banda dels cursos regulars, Ta-
ller d’Idees és una entitat inserida 
en el teixit associatiu de la ciutat i 
col·labora amb nombrosos actors, 
aportant a l’agenda cultural diver-
sos actes on els protagonistes són 
les persones amb discapacitat, fent 

present, visible i actiu un col·lectiu 
que enriqueix la nostra societat. 
Així, organitza juntament amb la 
Casa de la Música els ja famosos 
Discconcerts i la Mostra d’Art Social. 
Per altra banda, organitza xerrades 
a escoles i instituts per refl exionar 
entorn la integració social, replante-
jant la mirada cap a la diversitat i la 
capacitat de les persones.

El Taller d’Idees és una associació 
que treballa amb i per a perso-
nes en situació d’exclusió social 
i col·lectius desfavorits, generant 
espais comunitaris per al reconei-

xement de la diversitat i oferint 
activitats d’oci inclusiu que afavo-
reixen l’autonomia. Taller d’Idees 
considera que totes les expressions 
culturals són eines molt valuoses 
per donar a conèixer a la resta de la 
població qui són aquestes persones 
i tot el potencial que tenen. L’entitat 
té una clara vocació de projecció 
exterior, de participació en la co-
munitat. Per això tots els projectes 
en què participen estan enfocats a 
aportar un plus de qualitat a la vida 
a les persones amb discapacitat i, 
de retruc, oferir a la societat una 
nova visió i coneixença d’aquestes.
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El Departament d’Ensenyament ha 
posat a disposició de les escoles 
d’educació infantil i primària un 
conjunt de recursos i estratègies 
per treballar l’emprenedoria, i per 
això, els centres podran compartir 
els seus projectes, a més de poder 
utilitzar els materials i recursos fa-
cilitats pel departament. L’objectiu 
és que l’alumnat assoleixi unes com-
petències que li permetin tenir una 
actitud activa de transformació de 
les idees en projectes. Així doncs, es 
promociona que es treballin valors 

www.totmataro.cat/empentaamb empenta 3

com l’autonomia, la iniciativa perso-
nal, la creativitat, l’organització, la 
planifi cació, la presa de decisions 
o el treball en equip, per fomentar 
una actitud de superació personal 
davant la vida.

Les característiques de la persona 
emprenedora, identifi cades en vuit 
habilitats (curiositat, iniciativa, ha-
bilitat comunicativa, responsabilitat, 
creativitat, planifi cació, treball en 
equip i autoconfi ança) es desenvo-
lupen a partir de materials de suport 

per treballar a l’aula, i s’inclouen 
pòsters de cada habilitat. A més, 
també s’hi publiquen vídeos de per-
sones representatives de cadascuna 
de les habilitats per a la seva trajec-
tòria vital i professional.

L’actual marc normatiu europeu, 
estatal i autonòmic, situa l’esperit 
emprenedor com a una competència 
clau que s’ha d’integrar en el currí-
culum per ésser assolida al fi nal de 
l’ensenyament obligatori, i mantenir-
la i reforçar-la al llarg de tota la vida.

Un espai web per impulsar 
l’emprenedoria dels alumnes

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.
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mostrari de totes les seves noves 
creacions. Un lloc d’allò més pe-
culiar on, entre talons de fusta i 
plantilles, podem veure el taller que 
l’Agustín utilitza per donar vida a les 
seves creacions, on s’hi troba d’allò 
més bé treballant hores i hores mi-
llorant les seves peces amb una gran 
atenció al detall.

‘L’Artesà’ aposta per la qualitat en-
vers el baix preu, com ho poden fer 

altres fabricants. El pilar de la seva 
feina són les coses ben fetes i el 
treball constant, i el seu objectiu és 
competir amb les altres sabateries a 
través de la bona qualitat. Per això 
treballa amb bons materials d’una 
duresa més estable que molts altres 
i que asseguren un bon producte.

Amb les seves sabates per encàrrec 
pot fer que et sentis d’allò més cò-
mode amb unes sabates noves, ja 
que les farà a mida pels teus peus. 
El procés de la fabricació del seu 
calçat és complet, passant de la 
creació de l’esbós fi ns al produc-
te fi nal acabat. D’aquesta manera, 
pots somniar el que vulguis que ell 
ho expressarà en forma de sabata.

Aquest professional del calçat 
s’adapta a tot tipus de necessitats i 
pot solucionar, també, tot tipus de 
problemes amb calçats que ja tin-
guis a casa. I tota aquesta feina la fa 
amb un tracte personal ple d’atenció 
i sense que se li escapi cap detall. 

Una molt bona opció quan els nos-
tres peus necessiten ajuda.

Al centre del barri de Molins, al 
número 8 del carrer Nicolau Guanya-
bens, hi trobem la botiga ‘L’Artesà’. 
Es tracta d’un petit taller que es 
dedica a la fabricació de calçat de 
tot tipus. Amb una llarga tradició 
al darrere, l’Agustín -el seu propie-
tari- es dedica a arreglar sabates i 
a la fabricació de les seves pròpies 
creacions.

Quan entres al local pots trobar un 

L’Artesà, la millor qualitat pels teus peus
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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? disponemos 
del dinero al contado para comprarlo 
inmediatamente a partir de 3 días. F. 
escrituras y entrega de llaves. Cual-
quier zona. Su Casa 93.757.12.82 
VENC PÀRQUING. Avda. Recoder (co-
txe petit). 93.799.17.29 de 20 
a 22h. 
RAMÓN BERENGUER. Piso alto con 
ascensor, 90mts. 3h. grandes, coci-
na officce con amplia galería, salón 
comedor amplio, suelos de parket, 
calefacción, muy buena ocasión, 
90.000€. 651.862.517
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 
MATARÓ CENTRE PIS de 2 habita-
cions, amoblat i equipat. 500€/mes 
93.790.96.09
MATARÓ- PLAÇA CATALUNYA Pis 
de 120m2, 4 hab., 2 banys, bal-
có, calef, ascensor. 650€/mes 
93.790.96.09
MATARÓ- MOLINS Pis de 3 habita-
cions, amoblat i equipat, calef., a.a. 
650€/mes 93.790.96.09
ALQUILO HABITACIÓN a chica, cerca 
estación. 603.511.683 
Z. ROCABLANCA. Primer piso de obra 
semi-nueva, 2h. comedor con co-
cina americana, baño con ducha, 
balcón, semi-amueblado, 430€. 
626.529.009

LA RIERA. Primer piso semi-nuevo, 
tipo apartamento, tiene 1h. come-
dor con cocina americana, baño, 
terraza de 20mts. amueblado, 535€. 
651.862.517
Z. CERDANYOLA. Local de 78mts. 
económico, 250€. 626.529.009
LLOGO LOCAL 40M2, lavabo. Com 
magatzem, Mataró. 603.304.665 
ALQU I LO  HAB ITAC IÓN  seño r. 
634.741.131 
BUSCO PERSONA ADIENT per com-
partir casa, Mataró. 603.304.665 
LOCAL 300M2 COMERCIAL. 750€/
mes. 93.798.81.06 /635.969.910 
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 

TREBALL

¿QUIERES TRABAJAR? Mataró, Saba-
dell, Barcelona. Para conocernos 
pide cita 615.228.740 Indicando 
ubicación. Valoramos personalmente. 
¿TODAVÍA NO TIENES TRABAJO? llama 
al 650.223.233 te formaremos en 
un oficio y te daremos trabajo. 
BAR-FRANKFURT en Vilassar de Mar. 
Precisa chicas para cocina y plan-
cha. Turnos mañana o tarde. Toni 
93.750.68.27 
SE PRECISA OFICIALA peluquería y 
estética con experiencia. Media jor-
nada tardes en Argentona. Contacto. 
679.694.902 
SUPERMERCADO ubicado en Mataró. 
Necesita dependienta y mozo al-
macén/transportista. Incorporación 
inmediata. Se requiere experiencia 
previa demostrable en el sector. 
Enviar CV a: ecoanma@gmail.com
SEÑORA SE OFRECE canguro, limpie-
za. 646.379.033

TRASPASSOS 
LLOGUERS

 CENTRE: PUBLICITAT FERMALLI MARESME: Muralla Sant Llorenç, 2

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

 MOLINS: LLIBRERIA NINOTS: Ps. Carles Padrós, 91

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

anuncis econòmicsanuncis econòmics

 MATARÓ
www.totmataro.cat/economics

PER INSERIR ANUNCIS A:
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SE PRECISAN COMERCIALES. Suel-
do fijo más comisiones. Iván 
675.514.214
SE OFRECE MASOVERO. 696.102.262
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA. coche 
propio. 610.388.966
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA, ayudante 
cocina. 631.033.178
CHICA LIMPIEZA POR horas, can-
guro, cuidado personas mayores. 
671.140.648
SE OFRECE SEÑOR trabajos agricultor 
696.102.262
CHICA BUSCA TRABAJO por ho-
ras, cuidado mayores, limpieza. 
687.099.964
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA en general. 
631.157.937. Karima
F R E G A P L AT O S  S E  O F R E C E . 
696.102.262
SEÑORA RESPONSABLE se ofrece, 
limpieza, cuidado de niños. Coche. 
Referencias. 665.040.919 
ME OFREZCO CUIDADO persona ma-
yor, limpieza. Experiencia. Interna 
u horas. 688.390.663 
BUSCO TRABAJO, ay. paleta, jardinero, 
agricultor. 688.248.361 
S´OFEREIX NOIA servei domèstic 
636.186.538 
BUSCO TRABAJO limpieza, plancha. 
631.520.665 
SEÑORA BUSCA TRABAJO limpieza, 
plancha, ay. cocina, fregaplatos. 
7€/h. 631.975.985 
BUSCO FEINA NETEJA. 645.354.442 
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 
SEÑORITA ME OFREZCO como cui-
dadora de personas mayores, 
niños, limpieza. Por horas, interna. 
663.524.452 

OFERTA DE TRABAJO

T. 675 514 214

Empresa de contrastada 
solvencia selecciona 

PERSONAS:

Concierta tu entrevista personal 
a través del

• Requerimos:
- Dedicación total.
- Estudios mínimos (graduado
   escolar o secundaria).
- No se precisa experiencia.
• Ofrecemos:
- Buena retribución.- Buena retribución.
- Formación a cargo de la empresa
  con proyección profesional.

TREBALL

 CERDANYOLA: 
             ESTANCO INDIANO: Carrer Roselló, 4

   NÚM. 1689

PER INSERIR ANUNCIS A: NO ET 
POTS DESPLAÇAR? 

TRUCA AL 93.796.16.42
T’HO POSEM FÀCIL!

 VIA EUROPA: 
             LLIBRERIA PAPERERIA MEDITERRANI: 

                                                                 Carrer Alemanya, 2
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PROFESSOR FA CLASSES particulars 
d’anglès i francès. Tots nivells. Re-
pàs escolar general. 676.993.675

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 
SE HACEN OJALES y se ponen boto-
nes. Tel. 93.790.82.32 
REFORMES DE LA LLAR AL MILLOR 
PREU. Cuines, banys, terres, etc. Un 
bon equip de professionals al millor 
preu. 677.592.739 
PAVIDNET: Neteja, manteniment i 
abri l lantats. Pressupost sen-
se compromís. 93.757.76.83 
/607.249.790 
SE REPARAN NEVERAS, lavadoras, 
televisiones. Felix. 93.799.10.51 
/629.483.178 

PROFESSIONALSCLASSES

TRABAJOS PALETA, PINTOR, mante-
nimiento. 10 € /hora. Presupuesto. 
658.647.075
MASAJES ORIENTALES CAMILLA o ta-
tami + ducha. 93.172.19.58
VACIADO, RECOGIDA de muebles gra-
tis. 632.340.265
MUDANZAS PEQUEÑAS Y grandes. Sr. 
Abel. 632.340.265

TRABAJOS VERTICALES económicos. 
691.670.122 
PA L E TA  S U P E R E C O N Ó M I C O . 
671.198.330 
SERVI-TEC. LAVADORAS, CAMPANAS, 
lavavajillas, secadoras. Bosch, Ba-
lay, Pando. 655.856.545 
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
ORDINADORS, TABLETS, SMARTPHO-
NES, reparem. 662.599.273 
INFORMÁTICO A DOMICILIO. Re-
para tu ordenador desde casa. 
607.665.679. Sergi. 
PINTOR PROFESIONAL. Experiencia 
y Seriedad. Presupuesto Gratis. 
672.802.951 
PALETA, PINTOR, LAMPISTA, fontane-
ro. Económico. 649.131.920

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. 
GRACIAS ESPÍRITU SANTO. AMG 
SANADORA POR MEDIO imposición 
manos. La Voluntad. 678.161.220 
JOSÉ. BUSCO PAREJA. 674.471.893

CONTACTES

LAIA 42 CATALANA. 687.072.165 
5 CHICAS GUAPÍSIMAS esperando 24 
horas. 698.504.933 
KATY 26, PARTICULAR. 631.287.774 
BELLA RUSA PARTICULAR. Calella. 
722.595.521 
MASAJISTA RUBIA GUAPÍSIMA Mataró 
667.955.000
JOVENCITAS CATALANAS Súper vi-
ciosas! Dúplex y lésbicos reales. Sí 
a todo. Siempre tenemos ofertas. 
93.849.48.95 En Granollers (Ca-
novellas) 
JAVI 70 AÑOS, buena posición. Soy 
pasivo, deseo chico activo. Máxi-
mo 45 años. Deportista, moreno. 
682.462.579

PROFESSIONALS   
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21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 FESTA AL CEL
0:00 LA SETMANA
0:30 L’ENTREVISTA
1:00 RESUM SETMANAL
2:00 L’ENTREVISTA

7:00 NOTÍCIES EN XARXA 
 EDICIÓ MATÍ
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 RESUM SETMANAL
11:00 GAUDEX LA FESTA
11:30 AVENTURA’T
12:00 LA SETMANA
12:30 ENTREVISTA ELECTORAL
13:00 CAMINANT x CATALUNYA
13:30 GAUDEX LA FESTA
14:00 AL DIA
14:30 LA SETMANA
15:00 FESTA AL CEL
17:00 L’HEREU I LA PUBILLA
18:00 LA SETMANA
18:30 ENTREVISTA ELECTORAL
19:00 NOTÍCIES EN XARXA
19:30 ESPORTS EN XARXA
20:00 DE TEE A GRENN
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 ENTREVISTA ELECTORAL
21:30 DE TEE A GRENN
22:00 INFORM. 24H. MARESME
22:30 RETRANSMISSIÓ 
 ESPORTIVA BÀSQUET
0:00 INFORM. 24H. MARESME
0:30 LA SETMANA
1:00 NOTÍCIES EN XARXA
1:30 ESPORTS EN XARXA
2:00 LA SETMANA

7:00 NOTÍCIES EN XARXA 
 EDICIÓ MATÍ

7:00 DOSOS AMUNT
7:30 CAMINANT x CATALUNYA
8:00 FÒRUM GASTRONÒMIC
9:00 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 MERCAT MÚSICA VIVA 
 DE VIC. EN DIRECTE
1:00 RESUM SETMANAL
2:00 GAUDEIX LA FESTA

7:00 DE TEE A GRENN
7:30 L’ENTREVISTA
8:00 AVENTURA’T
8:30 GAUDEIX LA FESTA
9:00 CAMINANT PER 
 CATALUNYA
9:30 L’ENTREVISTA
10:00 RELIGIONS
10:30 CARRETERES
11:00 MISSA EN DIRECTE DES 
 DE MONTSERRAT
12:00 DIADA CASTELLERA 
 PRIMER DIUMENGE DE 
 FESTES A TARRAGONA
16:00 FUTBOL EN JOC
18:00 1MÓN.CAT
20:00 EN JOC

13:00 CARNET ESPORTIU
13:30 INFORM. 24H. MARESME
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 ENTREVISTA ELECTORAL
19:00 NOTÍCIES EN XARXA
19:30 ESPORTS EN XARXA
20:00 CARNET ESPORTIU
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 ENTREVISTA ELECTORAL
21:30 CARNET ESPORTIU
22:00 INFORM. 24H. MARESME
22:30 PANTALLA OBERTA
23:30 LA SETMANA
0:00 INFORM. 24H. MARESME
0:30 CARNET ESPORTIU
1:00 NOTÍCIES EN XARXA
1:30 ESPORTS EN XARXA
2:00 DOSOS AMUNT

7:00 NOTÍCIES EN XARXA
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 INFORM. 24H. MARESME
10:30 CARNET ESPORTIU
11:00 PANTALLA OBERTA
12:00 INFORM. 24H. MARESME
12:30 ENTREVISTA ELECTORAL
13:00 CARNET ESPORTIU
13:30 INFORM. 24H. MARESME
14:00 AL DIA
14:30 L’ENTREVISTA
15:00 PANTALLA OBERTA
16:00 CARNET ESPORTIU
16:30 INFORM. 24H. MARESME
17:00 L’HEREU I LA PUBILLA
18:00 CARRETERES
18:15 ESTUDI 3

18:30 ENTREVISTA ELECTORAL
19:00 NOTÍCIES EN XARXA
19:30 ESPORTS EN XARXA
20:00 CARRETERES
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 ENTREVISTA ELECTORAL
21:30 L’ENTREVISTA
22:00 INFORM. 24H. MARESME
22:30 FESTA AL CEL
0:30 INFORM. 24H. MARESME
1:00 NOTÍCIES EN XARXA
1:30 ESPORTS EN XARXA
2:00 LA BARCA DE L’ANDREU

7:00 NOTÍCIES EN XARXA 
 EDICIÓ MATÍ
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 INFORM. 24H. MARESME
10:30 PANTALLA OBERTA
12:00 INFORM. 24H. MARESME
12:30 ENTREVISTA ELECTORAL
13:00 CARRETERES
13:30 INFORM. 24H. MARESME
14:00 AL DIA
14:30 FESTA AL CEL
16:30 INFORM. 24H. MARESME
17:00 L’HEREU I LA PUBILLA
18:00 LA BARCA DE L’ANDREU
18:30 ENTREVISTA ELECTORAL
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 INFORM. 24H. MARESME
22:30 PANTALLA OBERTA
23:30 LA SETMANA
0:00 CARRETERES
0:30 GAUDEIX LA FESTA
1:00 LA BARCA DE L’ANDREU
1:30 GAUDEIX LA FESTA
2:00 AVENTURA’T
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9:00 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 ENTREVISTA ELECTORAL
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 ENTREVISTA ELECTORAL
19:00 NOTÍCIES EN XARXA
19:30 ESPORTS EN XARXA
20:00 CARNET ESPORTIU
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 ENTREVISTA ELECTORAL
21:30 CARNET ESPORTIU
22:00 INFORM. 24H. MARESME
22:30 RETRANSMISSIÓ 
 ESPORTIVA BÀSQUET
0:00 INFORMATIU 24 HORES 
 MARESME
0:30 CARNET ESPORTIU
1:00 NOTÍCIES EN XARXA
1:30 ESPORTS EN XARXA
2:00 L’ENTREVISTA

7:00 NOTÍCIES EN XARXA EDI-
CIÓ MATÍ
9:00 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 ENTREVISTA ELECTORAL

dimarts

dimecres

POR AMPLIACIÓN 
DE PLANTILLA

ÚNETE A UN GRAN EQUIPO HUMANO, PROFESIONAL Y ESTABLE EN 
EMPRESA DE REFERENCIA DEL SECTOR INMOBILIARIO EN MATARÓ
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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)

Si tens fi lls, passes per un moment 
molt bonic amb ells i podeu fer 
activitats plegats. Tens una gran 
dosi d’energia que t’impulsa a fer 
el que més t’agrada. Ara no hi ha 
qui et pari.

Taure (Del 21/4 al 20/5)

A la feina es pot produir un apro-
pament excitant amb algú amb 
qui tens feeling. La conjunció de 
Venus amb Mart s’està separant 
però encara et pot donar alguna 
sorpresa agradable.

Bessons (21/5 al 21/6)

Penses molt en algú i t’agradaria 
tornar a veure a aquesta perso-
na. Mira de no obsessionar-te. 
Pren-t’ho amb calma. Si estàs 
en un procés de divorci, probable 
moviment judicial.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

Pot ser que en aquest moment 
estiguis patint una mica de gelo-
sia. Algú que creies molt proper 
sents que s’allunya de tu. No 
siguis possessiu, deixa-li espai i 
mostra-li el que sents.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

Canvis a la llar. O fi ns i tot un 
canvi de casa. Sents que et con-
vé encetar una nova etapa de la 
teva vida. Has assolit un grau de 
maduració i et sents preparat per 
tornar a començar.

Verge (Del 24/8 al 23/9)

Entres en una etapa de certa in-
trospecció. Necessites equilibrar 
les teves necessitats internes 
amb les externes. Si tens parella, 
passeu una etapa dialogant de 
resolució de confl ictes.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Activitats de grup molt absor-
bents. Estaràs actiu i amb el cap a 
dos-cents per hora. Plans de futur 
amb la parella. Emocions una 
mica alterades. Mira de respirar 
fondo abans de parlar.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Dies per retrobar-te amb amics, 
amb gent que fa temps que no 
veus. Estàs molt sensible i captes 
emocions alienes amb intensitat. 
T’anirà bé aprendre a desconnec-
tar perquè no t’afecti.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

Si l’economia passava per un mal 
moment, comences a recuperar-te. 
A la llar pots tenir avaries estran-
yes o si comparteixes habitatge, 
pots viure situacions complexes i 
difícils d’aclarir.

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

Intentes dibuixar el mapa de les 
teves necessitats vitals. Estàs en 
bona connexió amb el teu interior 
i sembla un bon moment. Però 
no estàs tranquil amb el futur i 
la qüestió laboral.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

Acabes un període en què has 
intentat obrir-te camí en un 
sector laboral. Ara ve el moment 
d’estructurar els guanys, de 
passar comptes. Activitat en as-
sumptes de parella i associacions.

Peixos (Del 20/2al 20/3)

Obligació de defi nir-te en l’àmbit 
professional. Moment de saber 
cap on vas i què vols fer en matèria 
de feina. Cal prendre decisions. 
Tens el suport de la parella o 
d’altres persones. 

Sagitari 
Si l’economia passava per un mal 
moment, comences a recuperar-te. 

Lleó 
Canvis a la llar. O fi ns i tot un 
canvi de casa. Sents que et con-

www.facebook.com/dhannaastro dhannaastro@hotmail.com
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‘El Viver - Centre d’Interpretació’ va 
obrir la setmana passada les seves 
portes per apropar a la població el 
món de la pagesia i la vida rural del 
Maresme. 

Argentona disposa d’un nou espai 
cultural, aquesta vegada dedicat al 
món rural i de la pagesia. El Viver 
- Centre d’Interpretació és un espai 
temàtic en el qual s’exposen els es-
tris i eines utilitzats a la fi nca d’El 
Viver durant dècades, i fotografi es 
de l’Arxiu Municipal d’Argentona. 

L’antic edifi ci de les quadres conser-
va en el seu interior les cavallerisses 
originals i els abeuradors dels ca-
valls que tenia la fi nca d’El Viver, 
tant per a treballar la terra com per 
als carruatges de passatgers.

La part museística té quatre eixos 
vertebradors, que són les estacions 
de l’any, i que permeten explicar el 
cicle vital que se seguia al camp de 
forma completa. 

El Viver vol ser un espai poli-
valent, orientat a visites escolars 
i a grups, amb especial atenció 
als col·lectius més febles. Des de 
la Fundació Setba, que portarà la 
gestió de l’espai, s’organitzaran 

CULTURA
NOTÍCIA REDACCIÓ

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

argentonaargentona www.totmataro.cat/argentona

Neix ‘El Viver’, un espai cultural dedicat a la pagesia i la 
vida rural del Maresme

activitats adaptades per a cada 
col·lectiu: tallers artístics i agríco-
les, passejades, etc. La voluntat és 
que aquestes activitats es dissenyin 
conjuntament amb les entitats be-
nefi ciàries.

Finca històrica de masovers
El Viver d’Argentona ha estat una 
fi nca agrícola històrica gestionada 
durant tres generacions de masovers, 
fi ns a la dècada dels anys seixanta. A 
mesura que la pagesia  va anar des-
apareixent es va ordenar el territori, 
incorporant jardins i espais verds 
amb diversitat de vegetació i ara s’hi 
ha creat aquest espai. 

Tot Argentona 1689.indd   2 16/9/15   15:54
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Argentona s’adhereix a la xarxa 
de pobles i ciutats refugi

El ple del consistori de l’Ajuntament 
d’Argentona va aprovar per unani-
mitat en el ple del passat dilluns 
l’adhesió a la xarxa de ciutats i po-
bles refugi. La moció, solidària amb 
els refugiats i el drama humanitari 
que està provocant la guerra a Sí-
ria, acorda, entre altres assumptes, 
posar-se a disposició de les institu-
cions que tenen competències en la 
matèria per tal de col·laborar en la 
cerca de solucions per als milers de 
persones desplaçades.

A més a més, estén la mà del mu-
nicipi a donar acolliment a les 
persones que cada dia travessen 
Europa fugint dels confl ictes armats.

La moció insta a la Unió Europea 
i al govern espanyol i a la Generali-
tat de Catalunya a donar resposta a 
les necessitats humanitàries i una 
posició oberta i ferma en defensa 
d’aquests refugiats i les víctimes 
de la guerra.

L’ACNUR té comptabilitzats 4,1 
milions de refugiats sirians, la ma-
joria dels quals s’han desplaçat als 
països limítrofs. Es calcula que hi ha 
prop de 120.000 persones que han 
demanat asil a Europa. 

El consistori estén la mà 
per acollir sirians i insta les 
institucions a actuar

El Museu del Càntir 
mostra els càntirs pintats 
durant l’Argillà Argentona 

Les obres d’una vintena 
d’artistes estaran exposades 
fi ns a l’octubre 

Una vintena d’artistes de l’associació 
‘Artistes a cel obert’ mostraran des 
d’aquest cap de setmana els càntirs 
que van pintar durant l’acció artís-
tica que van protagonitzar durant la 
fi ra internacional Argillà Argentona 
el juliol passat. 

L’exposició, que s’inaugura dis-
sab te i que es podrà veure al Museu 
del Càntir fins al 18 d’octubre, 
mostrarà els càntirs, que després 
passaran a formar part del fons ar-
tístic del museu. 

CULTURA
NOTÍCIA REDACCIÓ

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

comajuan@comajuan.com

www.comajuan.com
Especialistes immobiliaris

REF. 5380. MATARÓ-CENTRE:  Pis en 
venda de 4 habitacions, ubicat en ca-
rrer molt cèntric. Costat de l’estació. 
Amb plaça d’aparcament i traster. 
Magnífi ques vistes al mar. Informi’s.

REF. 5227. MATARÓ-LES HORTES:  
Nau comercial en lloguer de 280m2 
en planta baixa. Instal·lació elèctri-
ca, un despatx condicionat. Terres 
de terratzo. Persiana automàtica. A 
peu d’autopista.

REF. 4422. MATARÓ-BALANÇÓ I 
BOTER: Nau industrial en lloguer 
molt ben comunicada per autopista 
i NII. Adequada per a sector tèxtil, 
disseny o similar. Aparcament en el 
mateix edifi ci.
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van fer un pilar de 4 sobre les restes 
arqueològiques del Mercat del Born. 

Era un inici escaient per la diada, 
que commemora l’Onze de Setem-
bre de 1714. La Jove de Barcelona 
duia després, ja a fora i amb bon 
ambient, el 5 de 7 com a millor 
castell mentre els Castellers de Vi-
lafranca signaven el 3 de 9 com a 
millor cromo.

Bon 4 de 8
Els Capgrossos van obrir plaça amb 
un 4 de 8 molt bo de compàs i mides, 
apamat en tot moment. El ‘carro gros’ 
va donar molt bones vibracions, una 
sensació lògica per a un ‘vuit’ bàsic 
però que era pertinent, ja que es trac-
tava de guanyar confi ança. Aparcat 
fi ns i tot el 3 de 8, l’actuació va evo-
lucionar amb una bona torre de 7, tot 
i el canvi del terç titular i un 5 de 7 
de bones sensacions, també. Ja a la 
tarda, a la Meridiana, els Capgrossos 
van posar multitud de pilars i castells 
de 7 al servei de la Via Lliure. 

Els Capgrossos de Mataró van rebaixar 
ostensiblement el llistó casteller amb 
motiu de la Diada Nacional, sobretot 
si es compara amb un any enrere. El 
2014 havien debutat a la Diada de 
1714 que amfi triona la Jove de Bar-
celona plantant castells de 9 i 8 i mig 
però aquest curs la llenya del 4 de 8 
amb l’agulla de Sabadell es va obligar 
a no plantar batalla a aquest nivell i 
plantejar una actuació conservadora, 
amb el 4 de 8 com a millor castell. 
Tot i les dues passes enrere buscant 
consolidar la base abans de tornar a 
avançar, l’actuació va deixar bones 
sensacions sobretot de la mà d’un 4 
de 8 que va presentar una de les se-
ves versions més millorades d’aquest 
any. El van acompanyar la torre de 7 
i el 5 de 7. Ja a la tarda els de blau 
van fer castells de 7 a la Via Lliure 
de l’Avinguda Meridiana. La Diada va 
començar aviat pels Capgrossos, que 

CASTELLS
CRÒNICA CUGAT COMAS
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El 4 de 8 com a millor 
castell al Born 

Els Capgrossos tornen 
a baixar prestacions per 
assegurar el tret

El Ball de Diables de 
Mataró convidats a les 
Festes de Santa Tecla  

El Ball de Diables de Mataró ha es-
tat convidat a les Festes de Santa 
Tecla de Tarragona. Des de la colla 
asseguren que és una de les festes 
més històriques de Catalunya en la 
qual el Basilisc i el Ball de Diables 
hi prendran part. 

El Basilisc participarà en el “Ma-
cro Correfoc” que ha organitzat el 
Drac de Sant Roc el 18 de setembre. 
Serà amb motiu del 30è aniversari 
d’aquest drac que celebrarà el seu 
aniversari amb 29 fi gures més. Els 
30 convidats seran pel Drac de Sant 
Roc les 30 espelmes del seu pastís. 
A partir de dos quarts d’onze de la 
nit, el Basilisc i les 29 fi gures més 
començaran a encendre pels carrers 
de Tarragona. 

Exposició pels 25 de la Víbria
La Víbria de Tarragona també està 
d’aniversari, en aquestes festes 
de Santa Tecla arriba als seus 25 
anys. És per això que el Ball de Dia-
bles i el Ceptrot formaran part de 
l’exposició organitzada pels Diables 
Voramar i els membres de la Víbria. 
L’exposició, que ja ha començat, 
s’allargarà fi ns al 26 de setembre i 
es podrà visitar al Centre Cultural el 
Papiol de Tarragona. 

FESTES
NOTÍCIA REDACCIÓ

El Basilisc participarà  en el 
correfoc que celebrarà els 30 
anys del Drac de Sant Roc

ARXIUCAPGROSSOS

  Diumenge, a recuperar el tremp a Esplugues

Els Capgrossos concentren els seus esforços ara en l’actuació d’aquest 
diumenge a Esplugues, una plaça que els serveix històricament per 
plantejar objectius parcials que revitalitzin la colla. Recuperar castells 
com el 3 de 8, la torre folrada o els pilars de mèrit, podria ser el full de 
ruta per a la diada, a una setmana de l’esperada actuació a Lleida. 
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EXCLUSIVES

ARENYS DE MAR.  Pis amb vistes al mar i 
al poble, saló-menjador amb sortida al balcó, 
cuina offi ce, bany complet, 3 habitacions, 3º 
sense ascensor. Molt assolellat.

ARENYS DE MAR-RIERA. Gran piso en 
plena Riera, ampli saló-menjador amb xe-
meneia i sortida al balcó, cuina offi ce amb 
galeria-pati de 10m2, 4 habitacions, un bany 
i un lavabo, calefacció, traster, ascensor.

MATARÓ-ROCAFONDA. Pis de 95m2, to-
talment exterior, cantoner, 4 habitacions (3 
dobles), un bany, saló-menjador de 20m2, 
balcó amb vistes al parc, cuina offi ce, galería, 
2º sense ascensor.

64.000€

C/Deu de Gener, 2. 1r. 1a · Mataró
T 93 790 96 09

Núm. Col·legiat: A10078

La manera més efi cient de vendre el seu pis

T. 93 790 96 09· www.gorrizassociats.com · info@gorrizassociats.com

Punt de venda Barcelona: Travessera de les Corts, 122

169.000€

85.000€

MATARÓ-CERDANYOLA. Pis de 75m2, 3 
habitacions, un bany, cuina offi ce reformada, 
saló-menjador amb sortida al balcó, 1º sense 
ascensor. Molt ben conservat.

56.000€

DESTACATS

1P GORRIZ.indd   1 16/09/15   09:39



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 dormitorios. Salón comedor. Co-
cina en perfecto estado. Cuarto de baño com-
pleto. Calefacción. Suelos de gres. 

T

95.000€
LOCAL COMERCIAL

REF. 12075 JUNTO AVDA. PERÚ. Magnífi co 
local de 150 m2 totalmente diáfano sin colum-
nas. Tiene una fachada de 8 mts.2 persianas a 
la calle que posibilitan el poder dividirlo en 2 
locales. Cuarto de aseo. Suelos de gres. Local 
con grandes posibilidades de negocio junto 
avenidas principales. 

T

86.000€
BUENA INVERSIÓN

REF. 12117 CENTRO. PZA. BRISA. Edifi cio con 
ascensor. 4ªpiso de altura en perfecto estado. 
De imagen muy cuidada .Destaca su luminosi-
dad a la vez que su tranquilidad. 3 dorm..Salón 
comedor acogedor, cocina en óptimo estado. 
Galería. Baño reformado, calefacción. Buena 
compra pagando lo mismo que un alquiler .

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 de 20 m2. Vistas a zona verde. 
Cocina equipada. Baño completo. Excelente 
ocasión por sus características.

T

98.000€
EXTERIOR AL 100%

REF. 12062 AVDA. GATASSA/CAMÍ MIG.  Cua-
lidades envidiables. Buen piso de 80m2,alto y 
con ascensor. Exterior y muy soleado. Vistas 
despejadas. Situación comercial, colegios, 
servicios y ambulatorio. Zona de fácil aparca-
miento. 3 dorm. Amplio salón comedor. Coci-
na actualizada. Baño bañera hidromasaje.

T

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!!

115.000€

90.000€

CB4507 CIRERA 1er pis de 90m2 

de 3 habitacions dobles. Entrar a 

viure. Zona molt tranquil·la. Ocasió.

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.

69.000€

CB2874 RDA EXTERIOR Ocasió! 

Pis de 2 habitacions, reformat, molt 

modern, exterior amb llum i sol.

CB5154-MOLINS. Planta baixa 

única. Tot reformat juvenil, tres 

habitacions + vestidor!!
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60.000€

T

Ref. 2158: ZONA PTE. TARRADELLAS: 

Primer piso de altura para actua-

lizar a su gusto. 3 hab. (2 dobles), 

cocina indep. con patio a nivel, baño 

completo, suelos de terrazo, puertas 

de xapelly. Buena oportunidad por 

precio y zona.

76.000€

Ref. 2150: ZONA LA ESPERANZA: 

Segundo y último piso de altura en 

comunidad reducida. 2 hab. salón 

comedor con balcón. Cocina indep. 

con galería, baño con ducha, suelos 

gres, puertas sapelly. Listo para entrar 

a vivir. Vistas despejadas.

T

99.000€

Ref. 2165: ZONA CERDANYOLA: 

Piso de grandes dimensiones todo 

reformado, exterior y soleado. 3 hab 

(2 dobles), cocina o�  ce indep. con 

galería, amplio salón comedor con 

balcón terracita. Vistas despejadas 

y acabados de 1ª calidad.

T

106.000€

Ref. 2160: ZONA CERDANYOLA: 

Primer piso en edifi cio con ascen-

sor y de reciente construcción. Salón 

con cocina integrada y salida a balcón, 

calefacción, aire acond. Posibilidad 

de parking en el mismo edifi cio.

T

Ref. 2159: ZONA ROCAFONDA: Piso 

de mediana altura en edifi cio con 

ascensor. Cocina y baño reforma-

dos, 4 hab. (2 dobles), amplio salón 

comedor con balcón tipo terraci-

ta. Listo entrar a vivir, gran zona 

comunitaria.

95.000€

T

Ref. 2161: ZONA PLAZA CUBA: Piso 

alto con ascensor exterior y con 

buena distribución. 3 hab. (2 dobles), 

cocina o�  ce indep., salón comedor 

con salida a balcón tipo terracita, 

baño con ducha. Oportunidad por 

precio y zona.

99.000€

T

136.000€

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!!

T

139.000€

Ref. 2162: ZONA ROCABLANCA: 

Espectacular piso todo reformado.

3 hab. (antes 4), cocina o�  ce indep. 

con patio de 20m2, salón comedor 

con balcón, baño y aseo. Parking 

opcional. Oportunidad de merca-

do. Zona inmejorable.

T

Ref. 2157: ZONA MOLINOS: Primer 

piso de altura de grandes dimen-

siones en avenida principal. 3 hab. 

(2 triples), salón comedor de 30m2,. 

Cocina o�  ce indep. con galería, baño 

completo, suelos terrazo. Atención al 

precio, oportunidad de mercado!!!

120.000€

T

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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Les fi nances de l’Ajuntament de Vi-
lassar de Mar estan en una situació 
“complexa” que pot condicionar 
l’acció de tot el mandat, segons 
ha advertit l’alcalde d’ERC, Damià 
del Cot. L’Ajuntament i l’empresa 
municipal d’urbanisme acumulen 
un deute de 37,2 milions d’euros, 
el que representa aproximada-
ment un 170% del pressupost de 
l’Ajuntament, quan el límit legal 
d’endeutament establert és del 
110%. 

L’alcalde apunta que “un percen-
tatge elevadíssim del deute” prové 
d’obres promogudes per la socie-
tat municipal en l’anterior mandat 
de CiU. L’obra més important va 
ser la del mercat municipal, que 
inclou també més d’un centenar 
d’aparcaments i una vintena de pi-
sos que costa vendre.

Per fer front a aquesta situació, 
l’Ajuntament impulsa un pla de xoc 
que inclou la sol·licitud d’un pre-
concurs de creditors amb l’objectiu 
d’intentar salvar l’empresa munici-
pal; la taxació dels béns de la SA; 
una auditoria de la societat; la re-
negociació dels préstecs amb les 
entitats fi nanceres o la revisió de 
contractes i convenis.

L’equip de govern ha assegurat 
que s’intentarà que el ciutadà no ho 
noti, ni amb un augment d’impostos, 
ni amb la pèrdua de serveis.  

MARESME
ECONOMIA REDACCIÓ - ACN

Vilassar de Mar acumula 
un deute de 37,2 milions 
d’euros

La xifra suposa el 170 per 
cent del pressupost municipal 
i sobrepassa el límit legal

Canet de Mar es vesteix d’època per 
acollir la vuitena Fira Modernista 

Canet de Mar viatja al segle XIX 
aquest cap de setmana per acollir 
la vuitena edició de la Fira Moder-
nista. Des d’avui divendres dia 18 
i fi ns al diumenge 20, el municipi 
maresmenc es vestirà d’època per a 
celebrar desenes d’activitats.

Carrers engalanats i vestits de fa 
dos segles traslladaran els visitants 
al segle XIX. L’Ajuntament i la Unió 
de Botiguers de Canet organitzen 
aquesta fi ra, durant la qual es poden 
veure demostracions d’ofi cis, teatra-

CANET DE MAR
FIRES I FESTES REDACCIÓ

El municipi organitza tot tipus 
d’activitats els dies 18, 19 i 20 
de setembre 

litzacions, exposicions, paradetes 
d’artesania i espectacles. Sense 
oblidar les rutes culturals, que re-
corren els punts més destacats del 
modernisme del poble.

Ampli llegat modernista 
De fet, Canet de Mar pot presumir de 
tenir un ampli patrimoni arquitectò-
nic i cultural vinculat al modernisme 
i amb la fi gura de l’arquitecte Lluís 
Domènech i Montaner com a prin-
cipal atractiu. Gràcies a ell, Canet 
gaudeix de la Casa Roura, la Casa 
Museu Lluís Domènech i Montaner, 
l’Ateneu Canetenc i el castell de 
Santa Florentina.  

Sorli Discau torna a apostar per Vilassar 

L’empresa d’alimentació Sorli Dis-
cau aposta, un cop més, per Vilassar 
i per la seva promoció turística. Ho 
ha fet mitjançant la signatura d’un 
conveni amb l’Ajuntament a través 
del qual aporta 9.000 euros per al 

VILASSAR DE DALT
PROMOCIÓ REDACCIÓ

desenvolupament del Festival Vila-
zari 978 i de les diverses activitats 
que s’impulsen des del consisto-
ri. L’empresa va obrir el complex 
Sorli Emocions el passat mes de 
no vembre. 
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GL13831 Z. AVDA. VELÓDROMO: 
Zona tranquila, excelente vivienda orien-
tada a mar, vistas panorám. Salón con 
balcón, 3 habit., cocina offi ce + galería y 
baño actualiz.con ducha. Buena relación 
precio-calidad. PRECIO: 86.000€

GL6453 MOLINS: Piso muy bonito 
perfectos acab. 97 m², 2 habit dobles, gran 
salón, cocina americ y baño compl. Calef., 
puertas haya, suelos gres, ventanas alum. 
y bañera hidromasaje. Buena zona. OPOR-
TUNIDAD! PRECIO: 94.800€

GL13805 Z. CAMÍ DE LA SERRA: 
Totalmente exterior y con vistas pano-
rámicas, 2 habitac. y soleado salón con 
balcón tipo terraza, cocina independiente 
y baño completo. Edifi cio seminuevo con 
ascensor. PRECIO: 125.000€

GL12916 Z. JUZGADOS: Planta baja 
con entrada independiente, gran terraza 
y aparcamiento, 3 habit. amplio salón 
comedor, cocina independiente y baño 
completo. Muy bien conservado en edifi -
cio seminuevo. PRECIO: 195.000€

GL13846 CERDANYOLA SUR: 2º 
piso de altura con 3 habitaciones, muy 
exterior. Salón comedor, cocina y baño. 
Para reformar a su gusto. Procedente 
de entidad bancaria. Haga su oferta. 
PRECIO: 40.900€

GL13273 CERDANYOLA NORTE: 
Piso de media altura con 3 habitaciones 
y galería, 60 m² muy bien distribuido 
sin pasillos. Para reformar a su gusto. 
Atención! PRECIO: 47.400€

GL5299 CENTRO: Piso de 3 habita-
ciones, con ascensor, salón comedor con 
balcón, cocina y baño completamente 
reformados. ¡¡Excelente ocasión!! PRE-
CIO: 91.000€

GL13334 VIA EUROPA: Ocasión!! 
Planta baja con entrada indep., patio ajar-
dinado de 160 m², 3 habit, salón comedor, 
patio, cocina indep.con galería y 2 baños. 
Ascensor. Parking y trastero grandes. Pro-
ducto exclusivo! PRECIO: 229.000€

GL13678 Z. PL. ITALIA: ¡Atención a 
esta súper terraza de 100 m²! Piso 90 m² 4 
habit., amplio salón 28 m², balcón, cocina 
offi ce, amplia galería y 2 baños compl. 
Parking y trastero incl. Vistas a montaña. 
¡Gran oportunidad! PRECIO: 245.000€

GL13485 Z. PARQUE CAN TUÑI: 
Piso alto con ascensor listo para entrar 
a vivir. 3 habitaciones, salón comedor 
con salida a balcón, cocina, galería y 
baño completo. Procedente de entidad 
bancaria. PRECIO: 63.800€

GL10534 HABANA: Dúplex semi-
nuevo de 3 habitaciones y estudio, salón 
comedor con salida a balcón, cocina 
nueva y equipada, 2 baños completos y 
terraza de 25 m² a nivel del estudio. Gran 
ocasión.  PRECIO: 205.000€

GL13385 Z. LA CORNISA: Excepcio-
nal torre a 4 vientos ubicada en la parte 
baja urbanización. Edifi c parc. doble con 
2000 m². 4 habit., salón, cocina y baño con 
130 m². Trastero y cuarto máquinas. Vistas 
panorámicas. PRECIO: 382.000€

T
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Els robots fascinen, a tothom. I 
especialment a l’Eloi Vilalta, un 
estudiant del Tecnocampus expert 
en drones, uns invents que estudia, 
admira i, fi ns i tot, crea. Els fa vo-
lar amb senzillesa, de forma subtil 
i elegant, mentre explica totes les 
virtuts i piruetes que poden fer. 
Petits invents que ell mateix crea i 
que deixen els ulls clavats al cel i 
la boca ben oberta. 

Ja fa anys que Vilalta està im-
mers en el món de la robòtica. De 
fet, des de ben petit, quan els ro-
bots i la tecnologia el feien vibrar. 
“Quan era petit ja veia tots els ví-
deos VHS amb el meu tiet i de mica 
en mica va anar creixent la meva 
passió per la robòtica”, recorda. El 
treball de recerca fet a batxillerat li 
va brindar l’oportunitat de fer néi-
xer un robot de sumo i “la millora 
de l’accessibilitat als sensors que 
permeten elevar plataformes ro-
bòtiques”, va ser el punt d’infl exió 
per a començar a construir drones 
propis. Actualment estudia els graus 
d’Enginyeria electrònica industrial i 

automàtica i Enginyeria mecànica i 
coordina un grup de Facebook on hi 
ha molts interessats en motorotors 
de Catalunya, així com grups de cur-
ses de drones. 

Els drones són, doncs, la seva 
debilitat. Peça a peça els ha anat 
modelant, construint i fent volar. 
Coneix tots els materials, cables, 
motors, càmeres i suports que po-
den acompanyar-los i ho explica amb 
devoció. “M’apassiona el món de la 
robòtica i, sobretot, poder-te posar 
unes ulleres que et permeten veure 
el mateix que el drone per tenir la 
sensació que estàs volant”. Però, és 
clar, tocant de peus a terra. 

El vessant lúdic i d’estudi que 
ara l’ocupa pot tenir una llarga 
trajectòria, ja que la construcció i 
utilització de drones “s’estendrà, 
probablement, en els camps de 
l’agricultura i farà augmentar la 
productivitat dels terrenys” i es con-
solidarà, evidentment, en els sectors 
del cinema i la publicitat”. Qui sap 
si, en un futur, els drones també 
entraran a casa nostra.  
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Defi neix-te
Manetes  

Un llibre
‘Yo, robot’ d’Isaac Asimov

Una pel·lícula 
‘Star wars’ de George Lucas

Un viatge
Estats Units

Un referent
Charpo

Un repte
Elevar-me en una plataforma robòtica

invents d’altura 
Eloi Vilalta, 

EXPERT EN DRONES

Drones al cel

“Serem presents a la Festa al 
Cel amb tallers, exhibicions i xe-
rrades per explicar com volen”, 
recorda Eloi Vilalta 
 
Les piruetes dels avions i les coreogra-
fi es que dibuixen són un reclam per als 
amants de l’aviació. Però la Festa al Cel 
d’aquest cap de setmana és un escenari 
ideal per a poder mostrar també, de 
què són capaços els drones, objectes 
molt més petits però sorprenents. Des 
d’Xnergic s’han programat diverses 
activitats: divendres hi ha una jornada 
tècnica i dissabte una xerrada educa-
tiva sobre com volen els drones, a Can 
Marfà. Però això no és tot, perquè en 
el mateix espai també es podrà provar 
de pilotar alguns dels drones i durant 
la Festa al Cel es disposarà d’un espai 
on veure’ls i aprendre més sobre ells, el 
Drone Marketplace, amb empreses re-
conegudes del sector. 
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70.000€

¡SI QUIERE ALQUILAR O VENDER SU PISO, LLÁMENOS!

110.000€

145.000€

REF. 4209 ROCABLANCA. PLANTA BAJA CON ENTRADA INDEPENDIENTE. 
Con patio de 15m2 y hab. tipo trastero más terraza superior de 
8m2, 3 hab. (2 dobles), baño con ducha reformado, a.a con bomba 
de calor. 

€

205.000€

REF. 1361 Z. HABANA. Excelente dúplex seminuevo con terraza y pk 
incluido, 4 hab., cocina offi ce y galería, 2 baños completos, balcón 
exterior, suelos de parquet, ascensor, vistas a mar. 

74.000€ 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. 2408 ZONA EIXAM-
PLE. Piso alto con 
ascensor ubicado en 
excelente zona y bien 
comunicada, tiene 3 ha-
bitaciones, baño com-
pleto, cocina fórmica, 
galería anexa, calefac-
ción.

138.000€

132.000€

99.000€

REF. 4376 Z. RDA. ROCA-
BLANCA. Piso exterior 
muy luminoso, con as-
censor, tiene 3 habitac. 
(2 dobles), la cocina y 
baños reformados, par-
quet, a.a.. 
OPORTUNIDAD.

95.000€ REF. 4378 RDA. EXTE-
RIOR. OCASIÓN. Piso 
alto con ascensor para 
entrar a vivir, 3 hab., 
baño completo con ba-
ñera, exte. de aluminio, 
cocina de fórmica, muy 
luminoso con vistas a 
montaña. 

REF. 6176 ZONA MOLI-

NOS - CAN TORNER. So-
lar  edifi cable para 3 
viviendas con proyecto 
aprobado OPORTUNI-

DAD INVERSORES.

158.000€

REF. 5077 CIRERA. Piso 
reformado con terraza 
a nivel de 50m2, tiene 
3 habitac. dobles,  el 
salón de 40m2 con 
cocina americana, ca-
lefacción, comunidad 
reducida. Zona muy 
tranquila.

REF. 6173 CAMÍ DE LA 
SERRA. Piso alto con 
ascensor, pk y trastero 
incluido, 3 hab. antes 
4, 2 baños completos, 
cocina offi ce, calefac-
ción. PISO TOTALMENTE 
REFORMADO.

162.000€ 199.000€

C.E. en trámite C.E. en trámite

C.E. en trámite C.E. en trámite

162.000€
C.E. en trámite C.E. en trámite

C.E. en trámite

C.E. en trámite

C.E. en trámite

REF. 3157 Z. CABANELLAS/
ESPERANZA. OPORTUNI-
DAD. Piso reformado   
exterior con mucha luz, 
2 habitac., baño comple-
to con ducha, exteriores 
de aluminio, semiamue-
blado.

C.E. en trámite

REF. 4132 CERDANYOLA. 
Piso soleado con terra-
za a nivel de 30m2, y pk 
incluido, 3 hab. más des-
pacho, baño completo y 
aseo, cocina offi ce formi-
ca, Comunidad reducida 
ECONÓMICO. 
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Més immobles a la nostra web
www.fi nquescastella.com

Lloguers

T1.10007 - St Andreu de Llavaneres. Precioso 
piso anueblado 135 m², 4 habs., 2 Baños, 1 aseo, 
cocina reformada y equipada, aa/cc, suelos  gres, 
balcon 20 m², ascensor. 2 Pl. parquing y piscina 
comunitaria. Muy soleado!!!                  800€/mes

T1.50726 - Mataró.Parc Central. Excelente piso 
alto en exclusiva, reformado 90m², 4 habit, 2 baños, 
cocina office, salón 30m², galería, balcón-tza, cale-
facción, carp. aluminio, ascensor, parking y trastero  
Vistas a mar y montaña !!                         800€/mes

Truqui’ns: 93 757 83 83
T1.10128 Mataró. Centre. Piso de 65m², 2 habit, 
1 baño, cocina offi ce, suelos de parquet, balcón, 
todo reformado y muy soleado !!!        425€/Mes

T1.10137 Sant Andreu de Llavaneres. Apar-
tamento en el centro de 45m², 1 habit, 1 baño, 
amueblado - piscina ¡¡Llámenos!!      450€/Mes

T1.08475 Mataró. Cerdanyola. Piso reformado 
55m², 2 habita., 1 baño completo, cocina, salón 
comedor, balcón, galería, carp aluminio, semi 
amueblado y muy luminoso!!!             450€/Mes

1.08479 Arenys de Mar. Pisos de 1 y 2 habit, 
baño, cocina americana, calefac., A/a, amuebla-
dos y parking - gastos incl!!!!  Des de 450€/Mes

T1.09811 Mataró. El Rengle. Zona Tecno-
campus. Apart. 40 m² con 1 hab. (Doble) baño, 
pequeña cocina - todo amueblado y equipados 
- parking y trastero y piscina - fabulosas vistas 
- ideal cortas estancias - estudiantes, ejecuti-
vos y adaptados para mayores !!!     470€/Mes

T1.08017 Mataró. Semi Centre. Piso de 50 M² de 
superfi cie, dispone de 1 habitación, totalmente 
reformado, tiene ascensor, el piso està amuebla-
do y todo equipado !!!                                 500€/Mes

T1.08476 Argentona. Piso seminuevo sin a- 
mueblar de 60m², 2 habita. (1 doble), baño con 
ducha, salon con balcon y terracita!!  525€/Mes

T1.10156 Llavaneres. Apartamento de 50m², 
amueblado, 1 dormitorio suitte, baño completo 
con bañera, com. 20 m², cocina americana to-
talmente equipada, lavadero, ascensor. Terraza 
con impresionantes vistas al mar!!! Piscina 
comunitaria, zona deportiva y parking!! Piso to-
talmente exterior!!!!                                600€/Mes

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

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

T1.10160 Mataró. Parc Central. Piso alto de 
100m2 de superfi cie, tiene 3 habitaciones, 1 
baño, cocina offi ce, salón comedor con salida a 
balcón, calefacción, suelos de parquet, carpin-
tería de aluminio, ascensor, trastero, amuebla-
do y muy soleado !!!                             850€/Mes

T2.02334 Sant Andreu de Llavaneres. Al centre 
del poble. Casa adosada a 3vieents amb ascen-
sor de 225 M², 4 habitacions, (3 dobles) 2 banys 
complets amb hidromassatge, 1 lavabo, balcó, 
terrasses, aa / cc, calefacció gas natural, terres 
de parquet, videoporter, ¡¡Tiene un espectacular 
jardin de 125 m²!!!                           1.300€/Mes

T1.09871 - Mataró. La Havana. Bonito piso de 75 m²  
de superficie, con 2 hab., Baño, cocina independien-
te con galeria, salon con salida al balcón, ascensor 
Espectaculares vistas a mar!!               650€/mes

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

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

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

  

OPORTUNITAT
DE LA SETMANA

T1.10175 - Mataró. Centre. Piso de 50m², 2 
habitaciones, 1 baño completo + 1 servicio, 
AA / CC, carpintería de aluminio, suelos de 
parquet, ascensor, TERRAZA de 10m² MUY 
LUMINOSO !! !                                      600€/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 i 
reformado!!!                                      400€/mes
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T1.50733 - Mataró. Cirera. Pis de 80 m2 de super-
fi cie. Disposa de 3 Habitacions. 1 bany, Cuina 
Offi ce, Forn, Safareig, Porta blindada. La Fuste-
ria exterior d’alumini. Balcons.   92.300€

T1.09683 - Mataró. Via Europa. Pis 70m2, 2 
hab., Menjador 22m2, cuina indep. offi ce, 1 
bany complet + 1 lavabo, calefacció, fi nestres 
alumini, balcó, tot exterior, ascensor, terrat co-
munitari. Oportunitat!!!                        135.000€

T1.50436 - Mataró. Peramàs.  Pis per entrar a 
viure de 75m², 3 habitacions, 1 bany, cuina offi ce, 
galeria, balcó, tancaments d’alumini, PIS MOBLAT 
I MOLT ASSOLELLAT !!!!                            122.260€

Vendes

T1.10007 - St Andreu de Llavaneres. Precioso 
piso anueblado 135 m², 4 habs., 2 Baños, 1 aseo, 
cocina reformada y equipada, aa/cc, suelos  gres, 
balcon 20 m², ascensor. 2 Pl. parquing y piscina 
comunitaria. Muy soleado!!!                  800€/mes

Un equip de professionals al seu servei

T1.10156 Llavaneres. Apartamento de 50m², 
amueblado, 1 dormitorio suitte, baño completo 
con bañera, com. 20 m², cocina americana to-
talmente equipada, lavadero, ascensor. Terraza 
con impresionantes vistas al mar!!! Piscina 
comunitaria, zona deportiva y parking!! Piso to-
talmente exterior!!!!                                600€/Mes

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

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

T1.10160 Mataró. Parc Central. Piso alto de 
100m2 de superfi cie, tiene 3 habitaciones, 1 
baño, cocina offi ce, salón comedor con salida a 
balcón, calefacción, suelos de parquet, carpin-
tería de aluminio, ascensor, trastero, amuebla-
do y muy soleado !!!                             850€/Mes

T2.02334 Sant Andreu de Llavaneres. Al centre 
del poble. Casa adosada a 3vieents amb ascen-
sor de 225 M², 4 habitacions, (3 dobles) 2 banys 
complets amb hidromassatge, 1 lavabo, balcó, 
terrasses, aa / cc, calefacció gas natural, terres 
de parquet, videoporter, ¡¡Tiene un espectacular 
jardin de 125 m²!!!                           1.300€/Mes

T1.50285 - Mataró. Parc Central. Pis de 80 m², 3 
hab., 2 Banys complets, cuina totalment equipa-
da, galeria, balco, aa/cc, ascensor, tanc. alumini, 
garatge i traster INCLÒS ¡¡gran terrassa 40 m²!! 
Zona comunitaria amb piscina!!              180.000€

T1.50028 - Mataró. Centre.  Pl. baixa de 65m², 
2 hab., (1 Suitte), 2 banys complets, cuina offi ce, 
carp. Ext. Al. Lumini, porta blindada, fi nestres cli-
malit. , Aa/cc, ascensor, pati 15m²¡¡ Molt lluminós 
amb plaça aparcament inclossa!!!         148.000€

T1.50028 - Mataró. Centre.  Pl. baixa de 65m², 
2 hab., (1 Suitte), 2 banys complets, cuina offi ce, 

Pl. baixa de 65m², 
2 hab., (1 Suitte), 2 banys complets, cuina offi ce, 

Pl. baixa de 65m², 

T1.09871 - Mataró. La Havana. Bonito piso de 75 m²  
de superficie, con 2 hab., Baño, cocina independien-
te con galeria, salon con salida al balcón, ascensor 
Espectaculares vistas a mar!!               650€/mes

T2.50136 -Mataró. Centre. Casa molt cèntrica 
de 155 m² amb vistes al mar. 4 habitacions do-
bles, cuina offi ce, menjador més sala d’estar, 1 
bany, galeria, aa / cc, terrassa a nivell de 30m² + 
parking per a 4 cotxes !!!                          315.000€

T1.50685 - Mataró. Centre. A prop Pl. Sta Anna. 
Excel.lent pl. baixa juvenil i actual, 70m², 2 ha-
bit., armaris encastats, cuina equipada, saló 
menj acollidor, 1 bany complet, AA/CC, galeria, 
tanc. alumni. Per entrar a viure!!              158.000€

T1.50556 - Mataró.  Centre. Pis de 90m² amb molt 
bona distribució i aprofi table, 4 habitacions, 1 
bany complet, cuina equipada, galeria, balcó, 
MOLT CÈNTRIC !!                                      143.300€

T1.50556 - Mataró.  Centre. Pis de 90m² amb molt T1.50556 - Mataró.  Centre. Pis de 90m² amb molt T1.50556 - Mataró.  Centre.
bona distribució i aprofi table, 4 habitacions, 1 

T1.50448 - Mataró. Centre. Pis 80m², 2 ha-
bit. dobles, 1 baño complet, cuina indepen-
dient tota equipada de 20m², tancaments 
alumini, AA/CC, trastero a la vivienda, gran 
terrassa 35m² a nivel!!!                     177.260€

T1.50194 - Mataró. Cirera. Pis de 65 m², de 2 hab., 
Bany complet, cuina offi ce totalment equipada, 
balco, tancaments d’ alumini, ascensor, terrassa 
de 30 m² ¡¡Vistes a mar!                         156.500€

T1.50194 - Mataró. Cirera. Pis de 65 m², de 2 hab., 
Bany complet, cuina offi ce totalment equipada, 

T1.50558 - Mataró. Centre. Pis de 100m² de 
superfi cie, disposa de 4 habitacions (2 són 
dobles), 1 bany, cuina independent, galeria, 
balcó, aa / cc, amb els tancaments d’alumini, 
pis molt assolellat!!!                        167.300€

T1.50100 - Mataró. Centre. Pis de 80m² de 
superfi cie, disposa de 3 habitacions. Amb un 
bany complet, cuina offi ce, galeria, balcons, 
aa/cc, els terres de gres, traster ¡¡Amb vis-
tes!!!                                                            160.000€
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Judicials

MATARÓ - Pla d’en Boet R 15955

Amb ascensor i tot reformat, 4 habs, 
bany + lavabo i cuina amb galeria. 
150.000 €

MATARÓ - Cerdanyola Nord R 15558

Ampli pis terrassa a nivell i park, 4 habs, 
2 banys, cuina indep, poss. 2 habitatges.

96.000 €

MATARÓ - Pl. Granollers R 15935

8º pis d’altura amb ascensor, 105m2, 4 
habs, saló 2 ambients, terrasseta, cuina 
offi ce roure. Vistes panoràmiques.
155.000 €

MATARÓ - Camí Serra R 15643

Pis 100m2 de 4 habs, gran saló de 25m2 
terrasseta, 2 banys, exterior i pàrquing.
188.000 €

MATARÓ - Escorxador R 30728

Pis 1/2 alçada, entrar a viure. 3 habs, 
cuina de formica i bany. alumini i parket.
56.000 €

MATARÓ - Z. marítima R 15849

Àtic espectacular, 3 habs, 2 balcons, 2 
banys, ascensor. Exterior. Pk i traster.
256.470 €

MATARÓ - Havana

Gran pis reformat, 4 habs àmplies, 2 
banys, ext.i orientat a mar. Molt lluminós.
230.000 €

R 15778

Tenim els lloguers més econòmics de Mataró 93 798 01 11

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

MATARÓ - Zona Jutjats

Pl.baixa seminova, gran terrassa i 
aparc, 3 habs, cuina indep. i calefacció. 
195.000 €

R 15545
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SMATARÓ - La Cornisa R 40704

Excel·lent casa, vistes, 5 habs. dobl, 3 
banys. Parc. 1000m2, piscina, hort. 
299.000 €

MATARÓ - Rocablanca R 40292

Bonica casa, edifi cable PB + 2, perfecte 
estat. 3 dorm., pati de 25m2 i tssa 70m2. 

106.000 €

MATARÓ - Peramàs R 13284

Pis bona imatge,75m2, 4 habs, bany, 
cuina americ, saló-menj., gres i calefacc. 
115.000 €

MATARÓ - Molins R 15914

Acollidor i alegre pis reformat, 2 hab, ampli 
balcó amb galeria, cuina independent.

123.000 €
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T = CERTIFICAT ENERGÈTIC EN TRÀMIT
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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 15869ARENYS DE MUNT

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

MATARÓ - Cerdanyola R 14689

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
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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

Bonica casa, edificable PB + 2, perfecte 
estat. 3 dorm., pati de 25m2 i tssa 70m2. 

L
L
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G
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14.900 €

Magnífic àtic dúplex seminou. Consta de 4 habs + estudi, gran saló  
menjador, cuina i terrassa de 45m2. PRODUCTE APIALIA MARESME. 

PREU  a 160.000€

Pis molt bonic i acollidor, de 50m2, 
amb 2 habitacions, cuina office, està 
totalment moblat .

MATARÓ - Centre R 22822

625€/mes

Espectacular pis alt,  de 75m2 de 
superfície, amb 2 habitacions. Vistes 
fantàstiques al mar. 

MATARÓ - 1ª línia de mar R 22802

Planta baixa de 3 habs., entrada inde-
pend., bany complet, cuina amb pati, 
menjador 18m2. Gran ocasió!

MATARÓ - Via Europa R 22846

Pis de 100m2 de superfície, amb 2 
habs, 2 banys, terrassa de 60m2, aire 
condic. fred i calent, calefacció.

MATARÓ - Via Europa R 22773

 Àtic  de 260m2 de superfície, amb 6 
habs + despatx, amb una terrassa de 
30m2, aparc.doble. Moblat.

MATARÓ - Pl. Granollers R 30854

Local 500m2 de superfície, 13 plantes, 
reformat, instal·lacions noves,  
3 terrasses i 10 habitacions.

MATARÓ - Centre R 22160

ES TRASPASSA 
CENTRE MÈDIC 

ESTÈTIC
AMB LLICÈNCIA  
PER ACTIVITAT: 

OSTEOPATIA, FISIO, 
CLÍNICA DENTAL...

GRAN OPORTUNITAT!!
TOTALMENT NOU!!

T

2.000€/mes

1.700€/mes

800€/mes

725€/mes

650€/mes
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