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Amida reforma el seu habitatge amb personal qualifi cat, que pertany 
a l’empresa i amb un sol interlocutor, sense intermediaris. Que la seva 
reforma sigui més còmoda, pràctica i econòmica.

Preu del mobiliari instal·lat    5.800€
Pack electrodomèstics   2.140€

Encimera de silestone de 2 cm de gruix + forat fregadera sota encimera
+ faldó a inglet de 6 cm + aplacats a parets d’1,2cm. preu: 1.257€

Inclou: forn multifunció Nodor, placa inducció Nodor, campana 90 cm 
Nodor, microones integrat Nodor, fregadera sota encimera quadrada 
50x40 Nodor, griferia exclusive, rentavaixelles integrat AEG, frigorífi c 
integrat AEG. Tots els electrodomèstics amb 5 anys de garantia.

Si creus que tens el millor pressupost,

posa’ns a prova!
cuines, banys i reformes integrals

Total cuina: 9.197€

www.amidacocinas.com EXPOSICIÓ: Rda. Països Catalans, 39 pis (Can Soleret) Sortida c-32 Mataró Parc · 93 799 99 95
Horari: de dilluns a divendres de 10 a 13.30 i de 17 a 20h. Dissabtes de 10 a 14h. PÀRQUING GRATUÏT

Promoció
25% de descompte -1.450€ 7.747€

Els descomptes s’aplicaran a qualsevol dels nostres models i dissenys de cuina, qualsevol marca d’elec-
trodomèstics i qualsevol model de Silestone. Garantia per escrit de totes les nostres marques. Garantia 
per escrit de les nostres feines. Financiï el 100% de la seva compra a 18 mesos al 0% d’interès.
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Els preus corresponen a la cuina de les imatges

Finançament

0% d’interès
o des de 39€/mes

EXPOSICIÓ: Rda. Països Catalans, 39 pis (Can Soleret) Sortida c-32 Mataró Parc · 93 799 99 95
Horari: de dilluns a divendres de 10 a 13.30 i de 17 a 20h. Dissabtes de 10 a 14h. PÀRQUING GRATUÏT P

Promoció Grup Amida

Torna el

25% de dte.
addicional

en mobiliari fi ns al
31/10/2015
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Últims dies per inscriure’s a
Mataró Camina per l’Alzheimer

 
Circ social
per a infants i joves

Bon inici de temporada teatral

Anna Montasell, 
joies a mà

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

Pinmat Platges i Mataró Parc 
Boet comencen guanyant

Més de 86.000 mataronins estan 
cridats a les urnes aquest diumenge 

ciutatciutat
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Estàs a favor de 
mantenir la Festa al Cel?

 L’ENQUESTA

LA PREGUNTA

Vota l’enquesta a 

davant de totdavant

És imminent l’instant en què milions de ciutadans d’aquest 
país, individualment davant l’urna, hauran de respondre a 
un emplaçament col·lectiu. D’aquesta jornada pot emergir, 
o no, un procés d’emancipació nacional basat en l’exercici 
democràtic, una superació del marc que deriva de la transició 
política de fi nals dels anys setanta del segle passat. Algun 
dia els historiadors fi xaran l’inici del procés en el qual estem 
immersos com a societat però, avui, volem cridar l’atenció 
sobre els símptomes preocupants que s’han aguditzat al llarg 
d’aquests dies de campanya electoral.

 
És intolerable la pressió que s’ha exercit sobre els mitjans de 

comunicació públics d’aquest país. Una manifestació massiva, 
coberta informativament per mitjans dels cinc continents, ha 
estat equiparada per la Junta Electoral Central a un simple es-
pai de propaganda. TV3 ha estat obligada, via blocs electorals, 
a cedir espais suposadament informatius a voluntat dels partits 

EDITORIAL CONJUNT

Quina nota poses a la 
Festa al Cel 2015?

Voteu en gran
www.totmataro.cat

NÚM. 1690
DEL 25 DE SETEMBRE A L’1 D’OCTUBRE DE 2015

FALTA DE COBERTURA 
MÒBIL

ASSISTÈNCIA A LA 
FESTA AL CEL

que no van participar en la manifestació, sense cap mena 
de justifi cació periodística. Aquestes arbitrarietats, combi-
nades amb una actitud agressivament propagandística dels 
mitjans de Madrid, ha fet irrespirable el clima informatiu 
d’una campanya que hauria d’haver estat un espai de debat 
entre projectes polítics, tots igualment legítims.

 
Tots els mecanismes de l’estat s’han orientat a la intimi-

dació dels electors catalans, que han estat bombardejats 
amb tota mena de mentides, exageracions i distorsions de 
la realitat. Contra la il·lusió d’un projecte d’emancipació 
s’hi ha contraposat l’amenaça d’una suposada venjança 
orquestrada per l’estat espanyol a nivell internacional. 
Contra l’acció d’un sí, la immobilitat d’un no.

 
Per tot plegat, els mitjans que som més arran de carrer 

i que la defensa del país i de la seva gent forma part del 
nostre ADN, volem deixar clar que aquesta és una societat 
madura, que confi a en si mateixa per a la construcció del 
propi futur. No hi ha res que no es pugui decidir a través 
de les urnes. Així que, voteu el que voteu, voteu en gran.

66%  Sí.

34%  No.

  CAN GASSOL VA ACOLLIR L’OBRA DE MÀSCARES GÀBIA, DIRIGIDA PER TONI   CAN GASSOL VA ACOLLIR L’OBRA DE MÀSCARES GÀBIA, DIRIGIDA PER TONI 
ARTEAGA, EN EL PRIMER ESPECTACLE DEL CICLE ‘FET A MATARÓ’

CASTIGAT  L’aglomeració a les platges 
va fer que tot i el reforç en el servei, 
diferents companyies  deixessin sense 
cobertura als usuaris. 

APLAUDIT  Després d’un 2014 en què 
el mal temps la va deslluir, aquest any 
va quedar clar que la Festa al Cel té 
un públic nombrós. 

ANNA ALUART
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Aquesta setmana hem dit adéu a 
l’estiu per donar la benvinguda a la 
tardor. I ho fem amb aquesta foto-
grafi a antiga, cedida per P.G i en la 
que hi apareixen quatre dones i una 
nena petita a la platja. “En dèiem la 
platja dels Ponts”, recorda. Situada 
a l’extrem sud de la ciutat, mirant 
cap a Barcelona, “no era una plat-
ja gaire concorreguda, malgrat que 
hi havia força gent que la coneixia. 

“El tren passava molt a prop de la 
platja, just per damunt dels ponts”, 
com s’observa a la fotografi a. Tal 
com explica, “a la vora d’aquí hi 
havia una zona on menjàvem mol-

tes vegades, ens portàvem una taula 
plegable i el dinar”. 

Diumenges amb els veïns
Les sortides a aquesta platja eren 
habituals i “sovint hi anàvem amb 
els veïns de la nostra escala”. 
Normalment la trobada es feia en 
diumenge i “passàvem tot el dia 
plegats, amb els veïns i tots els fi lls 
i fi lles”. 

FE D’ERRATES: La localització de la 
fotografi a de la setmana passada és 
Llavaneres i no Arenys de Mar, tal 
com es va indicar. 
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MOTIUS PER CAMINAR
Diumenge se celebra el tercer ‘Mataró Camina per 
l’Alzheimer’, consolidat com a icona solidària
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de fa 15 anys

de fa 25 anys

les portadesles www.totmataro.cat/fotoantiga
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Estius a la platja dels Ponts

si tens fotos antigues que trobes interessants, curioses... 
i les vols veure publicades a la secció la foto antiga d’el tot

porta-les a les oficines d’el tot mataró 
(carrer d’en xammar, 11) o a fotoantiga@totmataro.cat

           Que no es quedin 
    per sempre més 
 al fons d’un calaix!
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fallar a la cita i va agrair al públic 
dibuixant al cel el 30 dels 30 anys 
que la patrulla celebra aquest 2015. 
L’espectacularitat de les fi gures que 
formen les 7 aeronaus de la Patru-
lla Águila van acabar de convèncer 
als assistents que els van respondre 
amb grans aplaudiments.

Més aeronaus destacades
D’entre les aeronaus civils cal des-
tacar la gran actuació dels Bravo 3 
Repsol, que van demostrar la com-
penetració entre els pilots de les 
aeronaus per volar pràcticament a 
tocar l’una de l’altra. Per grandària, 
l’Airbus 320 de Vueling, que va fer 
obrir a més d’una boca, sobretot 
dels més petits. Aquesta aeronau, 
que més d’un ha vist i ha pujat per 
viatjar, no s’acostuma a fer servir 
en espectacles aeris. Pel que fa als 
participants militars, que han estat 
un total d’onze patrulles, en destaca 
també l’Eurofi ghter Typhoon, l’F-
18 o el Canadair 43 de l’Exèrcit de 
l’Aire i l’Eurocopter Tigre FAMET. El 
Canadair 43 va poder demostrar com 
apaguen focs forestals a gran velo-
citat i com poden, fi ns i tot, recollir 
aigua o aparcar l’aeronau sobre el 
mar. Les maniobres del groc Cana-
dair 43 també van agradar molt als 
milers de persones que van assistir 
a la Festa al Cel.

 

Poca estona abans de l’inici de 
l’espectacle aeri del diumenge, rius 
de gent ja desfi laven cap a la zona 
de platges, passeig marítim i el Port 
de la ciutat de Mataró. Pacífi cament 
i preparats amb gorres pel sol, la 
gent es dirigia a veure el que seria 
l’espectacle al cel més espectacular 
que s’ha vist mai a la ciutat. Fins i 
tot el Centre de Persones Sordes 
del Maresme a Mataró no hi falta-
va. Ells volien notar les vibracions 
que provoquen les aeronaus més 
sorolloses. L’Ajuntament de Mataró 
va donar la xifra total de 115.000 
persones. Totes elles van passar en 
algun moment per les platges, el 
passeig marítim i el Port entre dis-
sabte -40.000 persones- i diumenge 
-75.000 persones-.

De les aeronaus que van omplir el 
cel mataroní les més aplaudides van 
ser, sense dubte, la Patrulla Águila i 
l’AV8B Harrier de l’Armada. Aquest 
últim era una de les novetats a la 
graella de la programació d’aquest 
any i el seu extremat soroll en tren-
car el vent i les piruetes verticals 
o, fi ns i tot, del revés, van exaltar 
el públic. La Patrulla Águila no va 

115.000 persones assistents refrenden 
l’aposta de Mataró per la Festa al Cel

FESTA AL CEL
NOTÍCIA MARTA GÒMEZ

ciutatciutat

Bones valoracions
Des de primera hora del matí de diu-
menge tot apuntava a què la jornada 
seria exitosa. El regidor de Promoció 
Econòmica, Miquel Rey, assegurava 
en acabar les piruetes aèries que “a 
l’espera de tenir molts més detalls” 
ja era “un èxit absolut”. Rey es re-
feria a la mobilitat de les 115.000 
persones que havien passat per Ma-
taró al llarg de tot el cap de setmana, 
a la puntualitat de les actuacions 
aèries i, sobretot, a no haver regis-
trat cap incidència al llarg dels dos 
dies. Per la seva banda, l’Alcalde de 
Mataró, David Bote, també opinava 
que “la percepció és que públic, 
restauradors i comerciants estan 
satisfets amb la Festa al Cel”.

Un punt de vista molt satisfactori 
també l’ha tingut el Director de la 
Festa al Cel, Daniel Ventura: “Estem 
molt contents, no només a nivell ae-
ronàutic, que no teníem cap dubte 
dels pilots que portàvem, sinó també 
per la gent de Mataró -i els voltants- 
que s’han bolcat en l’acte”.  Mataró 
és una bona amfi triona? “Sens dubte 
que sí”, respon contundentment el 
Director de la Festa que afegeix: “és 
molt millor que Barcelona perquè 
l’accessibilitat de les persones i la 
zona d’actuació queden molt més 
acotades i permet tenir una referèn-
cia molt més clara als pilots”. 

www.totmataro.cat
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ALUART

La Patrulla Águila i l’F-18 
de l’Exèrcit de l’Aire i el 
Harrier de l’Armada, els més 
aplaudits
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Els vasos comunicants de l’espai no independentista

La intensitat de la campanya 
electoral del 27-S s’està notant, 
especialment, a l’àrea metropolita-
na. S’hi concentra gairebé la meitat 

POLÍTICA
ANÀLISI

TEXT I GRÀFIC: RAMON RADÓ I TONI RODON

La Riera 48La Riera 48 www.lariera48.cat

posat el focus sobre un dels territoris 
que, electoralment, més ha canviat 
en els últims anys.

Mataró és una imatge a petita 
escala d’aquest canvi. Fa uns anys 
(només cal remuntar-se a les elec-
cions de l’any 2008), el PSC era 
la força hegemònica del territori. 
El seu suport a les eleccions gene-
rals sempre rondava el 40% dels 

FOTOS: ARXIU

del cens electoral de Catalunya i, 
gràcies al sistema electoral, és més 
fàcil traduir el suport electoral en 
nombre de diputats. I els partits ho 
saben. Des de la pre-campanya, les 
apel·lacions al vot de l’“extraradi” 
de Pablo Iglesias o les constants 
arengues per mobilitzar el vot de 
les persones amb familiars nascuts 
a la resta de l’estat de Ciutadans, ha 

LES ELECCIONS DEL 27-S

La irrupció de Podem i 
Ciutadans ha fragmentat en 
els darrers anys l’espai no 
independentista, també a 
Mataró

es noticia lariera48 27s.indd   2 23/9/15   16:50
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 Recupera tota l’anàlisi de les eleccions en clau local a LaRiera48.cat

vots (46,02% del vot l’any 2008 
i 41,03% l’any 2004). Tot i que 
recollia menys vots en les catala-
nes, aconseguia encara arrossegar 
un electorat important, com l’any 
1999, quan el van votar el 40,7% 
dels mataronins. 

La decadència dels socialistes ha 
estat sonora. Del poder institucional 
i electoral gairebé absolut, va passar 
a registrar, en les últimes eleccions 
al Parlament, menys del 16% de 
vots, el seu pitjor registre històric. 
En els darrers anys, diverses propos-
tes polítiques no independentistes 
assagen la fórmula que els situï en 
una bona posició per heretar aquest 
enorme graner de vots. 

Fragmentació pel flanc més 
anti-independentista
A través de posar un èmfasi constant 
a combatre la independència, el PP 
pretenia anar fent forat a costa d’una 
part de l’electorat socialista. En les 
generals de l’any 2000, els populars 
van treure un 23,3% de vots a la nos-
tra ciutat, situant-se com a tercera 

força, però pujant fins a la segona 
posició en la majoria de barris (Cer-
danyola Sud i Nord, Cirera, La Llàntia 
o Rocafonda, entre d’altres). 

Tanmateix, el PP va perdre el 
monopoli del discurs anti-inde-
pendentista: C’s va començar a fer 
forat a Catalunya i a Mataró. En les 
eleccions al Parlament del 2012, 
la formació taronja va recollir el 
8,37% dels vots a Mataró, per so-
bre del global de Catalunya. Una 
tendència que es va repetir en les 
eleccions municipals del maig i va 
situar 3 regidors de la formació al 
consistori mataroní. 

L’onada podemista atabala els 
partits consolidats
La fragmentació de l’espai no inde-
pendentista no només ha vingut per 
la part més espanyolista. Podem va 
demostrar aviat que, a Mataró, tenia 
el seu públic, recollint més del 5,5% 
dels vots en les eleccions europees 
del 2014. El percentatge de vot de 
Volem (a qui Podem donava suport) 
va pujar fins a l’11,57% en les mu-

nicipals i va atorgar 3 regidores a la 
formació. La coalició Catalunya Sí 
Que Es Pot (CSQEP), formada entre 
d’altres per Podem, intentarà arre-
plegar bona part d’aquests suports, 
consolidant-se com a força emergent 
a la ciutat.

Amb tot, les enquestes publica-
des fins ara assenyalen una batalla 
ferotge en ciutats com Mataró en 
dos flancs importants: un primer, 
el més espanyolista, entre el PP i 
C’s, en el quals els primers intenten 
vendre’s com l’única força estatal 
capaç de frenar l’independentisme 
i els segons acusen els populars de 
manca de credibilitat i de fermesa. 
El segon, entre CSQEP i el PSC, pel 
vot més progressista, en el qual la 
nova política i la renovació lluitarà 
contra un electorat fidel i estable. 

El panorama no independentista 
afronta les eleccions fragmentat i 
amb un munt d’interrogants. A més, 
a tot això s’hi afegeix una bona co-
lla d’indecisos, sobretot de l’òrbita 
progressista, que no veu amb con-
venciment ni CSQEP ni el PSC. Un 
dels grans interrogants dels comicis 
serà la capacitat de les forces no 
independentistes de mobilitzar en 
favor seu la perifèria urbana, un gra-
ner orfe de vots amb molts dubtes de 
com actuarà. Així mateix, l’escenari 
se’ls complica quan bona part dels 
indecisos, també de la perifèria ur-
bana, estan disposats a abraçar-se 
a altres opcions rupturistes, com 
la CUP. De ben segur, però, el re-
sultat final dibuixarà en un territori 
més cromàtic i més lliure de tòpics 
que mai. 

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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Albiol “aposta clarament” per prioritzar 
la immigració llatina 

El cap de llista del PPC per al 27-
S, Xavier Garcia Albiol, va aprofi tar 
la visita a Mataró per entrar al drap 
d’un dels temes més polèmics dins 
el seu discurs: la immigració. El po-
pular, en declaracions a la premsa, 
va reconèixer sense complexos que 
el seu partit “aposta de manera 
clara” per prioritzar “la immigra-
ció llatina i hispana per sobre de la 
d’altres països”. Per a Albiol, el fet 
de parlar castellà i “compartir els 
nostres costums i valors” són mo-
tiu sufi cient per passar per davant 
d’altres estrangers en les polítiques 

a aplicar. De fet, el popular va la-
mentar que els governs de CiU, des 
de Jordi Pujol, s’han dedicat a “fo-
mentar la immigració musulmana” 
perquè no sap parlar castellà.

De la mateixa manera, el popular 
va carregar contra els governs de CiU 
que han presidit Jordi Pujol i Artur 
Mas per no haver prioritzat aquest 
tipus d’immigració. Segons Albiol, 
de fet, la Generalitat dels naciona-
listes “durant molts anys ha tingut 
una clara voluntat de fomentar la 
immigració musulmana per sobre 
d’altres per qüestió d’idioma, perquè 
“volien que s’adaptessin al català i 
el castellà no existís com a eina de 
comunicació”. “Això és el que fa 

ELECCIONS 27S
NOTÍCIA REDACCIÓ-ACN

El candidat del PPC acusa 
Pujol, Mas i CiU de “fomentar 
la immigració musulmana”   

la fundació Nous Catalans de CDC, 
que està per adoctrinar immigrants”, 
ha afegit.

“Parla clar”
En aquesta mateixa línia de rebuig 
a determinats nouvinguts, Albiol es 
va vantar de “parlar clar” i “sense 
embuts” sobre aquest tema, i va 
admetre que “no m’agrada que nin-
gú, quan ve, ens intenti imposar els 
seus costums”. “Si en el seu país és 
normal anar amb la cara tapada pel 
carrer, a mi em sembla acceptable, 
és un costum del seu país. Però no 
és admissible que aquí una persona 
vagi pel carrer amb la cara tapada i 
a sobre hàgim d’adaptar-nos-hi”. 

ASSEGURANCES
DE SALUT
Des de 23€/mes

PER UNA VIDA MÉS TRANQUIL·LA

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

www.aliancamataro.cat
Plaça de les Tereses, 22   08302 Mataró
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Iglesias crida la Catalunya popular 
a votar contra “falsos patriotes” 

El secretari general de Podemos, 
Pablo Iglesias, va fer una crida a 
Mataró a la Catalunya “popular” 
per oposar-se a les urnes als “fal-
sos patriotes que s’emboliquen amb 
banderes, sigui una o sigui l’altra”. 
“Vosaltres sou el millor d’aquest 
país”, els va recordar des de Mata-
ró. Per això els va demanar dissabte 
el vot per a aquest 27-S. “Que nin-
gú us exclogui”, que no us facin 
“invisibles”, va insistir. Iglesias va 
assegurar no entendre les esquerres 
que treballen per fer Artur Mas presi-
dent. “No doneu el vostre vot a algú 

com Mas, la gent d’esquerres s’ha de 
mirar al mirall i dir ‘jo no vaig contri-
buir a fer president aquest senyor”. 
Iglesias, que veu Catalunya com una 
“nació”, va ironitzar sobre el perfi l 
“antisistema” de Mas.

Opa als socialistes
De nou, el discurs es va centrar 
directament cap als votants socia-
listes, que no voten “pensant en 
banderes”, va recordar Pedro Sán-
chez, líder del PSOE. Voten amb 
l’escola i la sanitat públiques al 
cap, “pensant en la gent”. “Ben-
vinguts socialistes” a Catalunya Sí 
que es Pot, va aplaudir Iglesias da-
vant d’unes 600 persones, segons 
l’organització. Iglesias va insistir 

ELECCIONS 27S
NOTÍCIA REDACCIÓ -ACN

El líder de Podemos apel·la al 
vot de la gent d’esquerres en 
un acte al Parc Central   

que no entén la gent d’esquerres que 
treballa perquè Mas sigui president 
mentre ha deixat a Catalunya menys 
beques, menys metges i professors 
i més llistes d’espera. Iglesias va 
carregar contra els bancs que diuen 
“com ha de votar” la gent i que 
“amenacen”. “A nosaltres no ens 
compra ningú”, va dir en recordar 
que es fi nancen amb una campanya 
de microcrèdits.

“Mas sembla molt antisistema 
últimament, només li falta una sa-
marreta de tirants, va de camí”, 
va bromejar Iglesias.“Però no el 
recordo evitant ni un sol desnona-
ment que és el que feia quan era 
president. On era vostè? Agitant 
una bandera?”, va clamar entre 
aplaudiments. Iglesias va recelar del 
“poder” de les entitats fi nanceres i 
li va recordar que la independència 
passa per “dependre de la gent”. Fi-
nalment, Iglesias, va reiterar el seu 
suport al dret a decidir i va assegurar 
que Catalunya és “una nació”. 

ALUART

ASSEGURANCES
DE SALUT
Des de 23€/mes

PER UNA VIDA MÉS TRANQUIL·LA
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David Bote deixa a l’aire el 
futur de la Festa al Cel 

La Festa al Cel 2016 a Mataró no 
està garantida. En la presentació 
de l’edició del passat diumenge 
l’alcalde de Mataró, David Bote, 
no va voler aclarir què passarà en 
el futur: “Ens hem de centrar en 
què surti bé la festa –que encara 
no s’havia celebrat– i ja parlarem 
de què ve a continuació”. Cal 
recordar que l’aposta per aquest es-
deveniment la va engegar l’anterior 
Consistori governat per CiU, que és 
soci del propi PSC de Bote. Ja en la 

campanya electoral els socialistes 
van evitar un suport explícit a la 
continuïtat de la Festa. La de la roda 
de premsa era primera declaració 
de l’Alcalde respecte a aquest afer.

CiU pressionarà per seguir
El soci de govern dels socialistes, 
Convergència i Unió, considera 
prioritària la Festa al Cel en matè-
ria de promoció de ciutat i de fet el 
regidor de l’àrea, Miquel Rey, n’és 
el màxim valedor portes endins de 
l’Ajuntament. És en aquesta línia 
que pressionarà perquè el govern 
avali l’aposta per aquest esdeveni-
ment i asseguri ben aviat l’edició 
del 2016.  

FESTA AL CEL
NOTÍCIA REDACCIÓ

Un centenar es manifesta en contra 

Un centenar de persones es va mani-
festar diumenge al migdia en contra 
de la celebració a Mataró de la Fes-
ta al Cel. Ho feien convocats per 
la forma contrària a aquest festival 
aeri articulat a través de la pàgina 

de Facebook ‘De peus a terra: No 
a la Festa al Cel’. Aquesta plata-
forma és especialment crítica amb 
els 538.000 euros de pressupost 
destinats a aquest esdeveniment. 
La manifestació es va celebrar en 

SOCIETAT
NOTÍCIA REDACCIÓ

ciutatciutat
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Una dotzena de pilots de la Pa-
trulla Águila de l’exèrcit espanyol 
van visitar diumenge els pacients 
ingressats de l’Hospital de Mataró. 
Els pilots acròbates, uniformats, 
van apropar-se a l’hospital, acom-
panyats de la regidora de Benestar 
Social de l’Ajuntament de Mataró, 
Isabel Martínez i van conversar amb 
els pacients que podien sortir de 
les habitacions i els seus familiars. 
L’ambient va ser més que cordial. 

FESTA AL CEL
NOTÍCIA REDACCIÓ

La Patrulla Águila visita 
els pacients de l’Hospital 
de Mataró

Els pilots acrobàtics van 
participar després a la Festa 
al Cel        

L’Alcalde evita confi rmar 
l’aposta fi ns que s’avaluï 
l’edició de diumenge      

paral·lel a un dels moments més 
àlgids de pas d’avions pel litoral 
mataroní i va sortir de l’Ajuntament 
per acabar arribant fi ns al mateix 
Passeig Marítim.

L’oposició és contrària
Els quatre grups d’esquerres a 
l’oposició de l’Ajuntament de Mataró 
-ERC, Volemataró, CUP, ICV-EUiA-
són contraris la Festa al Cel. Els 
grups d’esquerres consideren que 
la despesa econòmica que supo-
sa l’acte és “desproporcionada” 
i carreguen contra el protagonis-
me d’avions militars. Entenen que 
aquest model de promoció de ciu-
tat “contradiu els valors de la pau i 
l’antimilitarisme”. 
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Objectiu: 
evitar la 
frustració 
escolar
És important que els pares 
i tutors col·laborin per 
redreçar les males derives 
en actituds positives

Un dels riscos de l’inici de curs és 
la frustració escolar. La frustració 
és una reacció emocional davant la 
necessitat d’aconseguir una cosa i 
no obtenir-la. Els nens experimen-
ten per primera vegada la frustració 
en la seva vida familiar, quan  no 
se’ls permet prendre decisions o 
assumir responsabilitats. Però tam-
bé la poden experimentar a l’escola 
si es troben amb un ambient on no 
es valoren les seves capacitats i es 
fomenta la competència destructiva. 
D’aquí la importància d’estudiar en 
un entorn escolar on les relacions 
entre estudiants i professors afavo-
reixin la confi ança i la cordialitat. 
De manera que, amb la guia del 
professor, l’alumne pugui ser capaç 
de reconèixer l’origen de les seves 
frustracions i aprengui a resoldre-
les, creant una imatge positiva de 
si mateix.

Cal tenir en compte que la frustració 
incideix en la formació de la perso-
nalitat, per això és important que 
els pares i tutors col·laborin con-
juntament i mantinguin una bona 
comunicació amb l’alumne, per re-
dreçar les frustracions en actituds 
positives i, així, l’alumne pugui anar 
abastant metes.

En general, els models educatius 
que promouen un ambient de con-
fiança, proporcionen les millors 
condicions per a l’aprenentatge i, 
per tant, aquest és més motiva-
dor, en canvi, els que fomenten la 
competència afavoreixen el desen-
volupament de frustracions en els 
nens.              AMIC-Tot Sant Cugat

“La guia del professor en un bon entorn escolar 
ha de fer que l’alumne pugui ser capaç de 

reconèixer l’origen de les seves 
frustracions i aprengui a resoldre-les, creant 

una imatge positiva de si mateix”

Tornem a l’escola
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La Riera 48:

La Festa al Cel: 
Mora, Bote, Tomás Olivo i el 27S

La segona edició de la Festa al Cel ha estat un 
èxit de públic. Tot i no arribar-se als 150.000 espec-
tadors previstos, les 115.000 persones que es van 
acostar a les platges de Mataró aquest passat cap 
de setmana són un aval sufi cient per a donar conti-
nuïtat a aquesta proposta que –agradi o no- col·loca 
Mataró en el mapa dels mitjans de comunicació.

Aquesta iniciativa del govern Mora, doncs, que-
darà instaurada amb tota probabilitat en el calendari 
festiu de la ciutat, per molt que el gruix del públic 
mobilitzat d’esquerres i una part del centre de la 
ciutat (el que algun cop en dic el PMC, el Partit del 
Mataró Centre) remugui i es posi les mans al cap.

Precisament per l’alcalde Mora, l’arribada de la 
Festa al Cel va ser una forma de vendre ciutat que 
mai s’havia produït a Mataró -un esdeveniment de 
gran format- però sobretot una manera de connec-
tar amb un públic absolutament allunyat dels seus 
postulats: famílies joves provinents dels barris de la 
ciutat, majoritàriament castellanoparlants. 

Ara, l’alcalde Bote -que inicialment tenia la in-
tenció de posar un interrogant a aquesta Festa al 
Cel precisament per haver nascut sota l’empara del 
govern de CiU- es pot trobar que aquesta celebració 
és precisament una excel·lent manera de mantenir 
la connexió amb un gruix important dels que el van 
votar el 24M (o de reconquerir-los, si és que s’han 
fugat a altres opcions). “Prefereixo gastar els di-
ners en una estratègia sostinguda, no un regal de 
reis”, va arribar a dir Bote en campanya, fa encara 
poques setmanes.

OPINIÓ

Hi ha un altre fet que no hauria de passar en absolut 
desapercebut: el promotor de Mataró Parc Tomás Oli-
vo, amb bones relacions amb l’anterior alcalde Manuel 
Mas i que les està també teixint amb l’alcalde Bote, 
ha decidit enguany reforçar clarament l’esdeveniment 
i en una aposta molt forta destina ni més ni menys que 
100.000 euros al patrocini de la festa. Una manera de 
deixar clar quin és el centre comercial de referència 
de la ciutat (potser davant d’un hipotètic moviment en 
l’arribada d’El Corte Inglés, actualment paralitzada?) i 
també d’explicitar -parlem d’un empresari andalús amb 
inversions a tot l’estat- el seu suport a un jove alcalde 
socialista que de cap de les maneres fl irteja amb el so-
biranisme. Podria ser un bon mecanisme de subjecció 
per a Bote, que falta que li farà.

Des d’un punt de vista simbòlic, a més, no és cap es-
tupidesa pensar que la coincidència de la celebració de 
la Festa al Cel -de fet havia de fer-se el dia 27, inicial-
ment- amb la campanya electoral, pot haver estat una 
imatge interessant per a David Bote. Sense cap mena 
de rubor, per la costa de la ciutat, volant aeroplans de 
l’exèrcit espanyol, les grans atraccions d’aquesta edi-
ció. Un exèrcit democràtic passejant-se pel cel d’una de 
les ciutats mitjanes catalanes sense que ningú pensi res 
fora de lloc. Avions que van acabar dibuixant en el cel 
tant la bandera espanyola com la catalana amb absolu-
ta normalitat: un bon marc mental pel fl amant alcalde 
socialista de la ciutat, en una activitat curiosament pro-
moguda pels seus socis de govern independentistes. 

www.totmataro.cat

JOAN SALICRÚ
ARTICLE OPINIÓ
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Dia: 
Dies 26 i 27 de 
setembre. 
També dies 3, 4, 10, 
11 i 12 d’octubre.

Horari: 
Dissabte 21:30h
Diumenge 18:30h

Lloc: 
Sala Cabanyes 
(La Riera, 110. 
Mataró)

Preu:
Platea: 12 euros
Amfi teatre: 9 euros

MAMMA MIA, 
REPOSICIÓ A RITME D’ABBA

L’espectacle “Mamma Mia” torna 
a l’escenari de la Sala Cabanyes 
a partir d’aquest dissabte, dia 26. 
Després de l’èxit de la temporada 
passada, la preparació del casa-
ment de la Sophie (Duna Llobet) 
i el conseqüent viatge al passat de 
la seva mare, la Donna (Mercè Be-
llido) tornaran durant set funcions 
més al popular teatre mataroní. 
Més de 4.000 persones van veu-
re la primavera passada “Mamma 
Mia”, de la qual se’n van fer nou 
representacions. Des del primer 
dia, “Mamma Mia” va saber con-
nectar amb el públic, que va om-

ACTES

guia culturalguia cultural

MÚSICA

The Silly Caravan
Concert - Presentació del projecte del 
llibre de Rubén Bravo “Poco pelo pero 
bien peinado”. 
Divendres 25 setembre l 21h l Les 
Esmandies Casal de Barri (Rda. O’Don-
nell, 94. Mataró)

2n Concert solidari Marxes 
processionals
Concert a càrrec de l’Agrupació Mu-
sical Captiu Dolors Mataró, en el seu 
25è aniversari. Recaptació destinada a 
Càritas Mataró.
Diumenge 27 setembre l 18h l Teatre 
Monumental (La Riera, 169. Mataró) l 
Entrada: 3€.

Tres tenors - Tres dives
Les millors veus de l’òpera i de la 
sarsuela del moment, acompanyats per 
l’Orquestra Aula Líria de Granollers.
Dins del XI Cicle de Sarsuela.
Diumenge 27 setembre l 18h l Foment 
Mataroní (C. Nou, 11. Mataró)

TEATRE I DANSA

‘El pot de les potingues’
Espectacle teatral de clown, de la 
companyia mataronina Pàmboli Teatre.
Divendres 25 setembre l 22h l 
Cafeteria Alarona (Pl. Santa Maria, 6. 
Mataró) l Taquilla inversa.

Dansa al carrer. Vine a ballar!
Classes obertes i gratuïtes, per a nens 

i adults: Swing, Lindy Hop, Zumba, 
Dansa fusió i Bollywood. Mostra 
d’actuacions d’alumnes i professors. 
Organitza: Dansa al teu Aire Mataró.
Dissabte 26 setembre l De 17 a les 
20h l Plaça de Santa Anna (Mataró)

Fet a Mataró: ‘Wishful’
Andrés Cavallín dirigeix aquesta tragi-
comèdia unipersonal sobre un barber 
que es resisteix als nous temps.
Diumenge 27 setembre l Divendres 
21h i diumenge 19h l Can Gassol (Pl. 
Pepa Maca, 15. Mataró) l Preu: 5€.

‘Rhum’
Teatre a càrrec de Monti & Cia. 
Diumenge 27 setembre l 19h l Teatre 
Principal d’Arenys de Mar (c/ de 
l’Església, 45-47). Taquilla: 12€. 
Anticipada: 10€.

www.totmataro.cat/agenda   

plir la majoria de funcions i, sovint, 
acabava dempeus i cridant “no n’hi 
ha prou”.

Sota la batuta d’Antoni Blanch, 
una vuitantena de persones fan pos-
sible que el muntatge tiri endavant. 
“Mamma Mia” és un espectacle 
per a tota la família, amb música 
en directe i un cor d’una trentena 
d’actors, dirigit per Georgina Blan-
ch. Carla Pérez s’ha encarregat de 
les coreografi es i l’escenografi a, que 
trasllada al públic a l’illa grega on 
passa l’acció, és obra de Josep Maria 
Codina.dia, “Mamma Mia” va saber con-

nectar amb el públic, que va om-

Espai patrocinat per

www.totmataro.cat/agenda
MÉS INFORMACIÓ
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INFANTIL

El Conte de la Rotllana 
Lectura dels contes d’en Simó, “La 
mare surt aquesta nit i Dissabte. Què 
farem avui?”, de Juliet Pomés Leiz.
Divendres 25 setembre l 17:30h l Bi-
blioteca Fundació Iluro (C. d’en Pujol 
19-25. Mataró).

Benvingudes familiars
Visita en família per conèixer la bibliote-
ca i les activitats adreçades als infants.  
Dissabte 26 setembre l 11h l Bibliote-
ca Pompeu Fabra (Mataró).

‘Disseny de roba interior’
Taller infantil de creació de roba interi-
or i visita a l’exposició ‘Intimitats’.
Diumenge 27 setembre l 12h l Can 
Marfà (Passatge de Can Marfà, 1, 
Mataró). Gratuït

‘Esclats de vida a la tardor: 
els amfi bis’
Activitat destinada a famílies amb 
nens i nenes de 5 a 12 anys. 
Diumenge 27 setembre l 12h l Can 
Boet (C. de Francesc Layret, 75 
Mataró).

Empedrat de contes
Hora del conte especial oral i en 
llengua de signes catalana ‘L’Hug, 
el poruc’. Conte de Mercè Ubach. A 
càrrec de Montse Panero.
Dimarts 29 setembre l 18h l Biblioteca 
Pública Pompeu Fabra (Mataró).

Empedrat de contes 
L’hora del conte especial amb l’espec-
tacle de titelles de taula ‘La rateta pre-
sumida’ de la Companyia Veus Veus.
Dimecres 30 setembre l 18h l Bibliote-
ca Pública Antoni Comas (C. Prat de la 
Riba, 110. Mataró).

Dijous a la biblio
L’hora del conte en anglès amb ‘Lion’s 
Speedy Sauce’, de Carrie i David 
Grant, i il·lustracions d’Ailie Busby.
Dijous 1 octubre l 17:30h l Biblioteca 
Popular Fundació Iluro (Mataró)

Buc de contes
Conte “Atrapat” d’Oliver Jeffers.  
Dijous 1 octubre l 17:30h l Buc de 
Llibres (Muralla del Tigre 31. Mataró).

XERRADES I LLIBRES  

‘Las cuentas y los cuentos 
de la independencia’
Presentació del llibre amb l’autor Jo-
sep Borrell, expresident del Parlament 
Europeu, Alícia Romero i Manuel Mas. 
Organitza: PSC-Mataró.
Divendres 25 setembre l 19h l Ateneu 
Fundació Iluro (La Riera, 92. Mataró).

Espai patrocinat per

DIA MUNDIAL ALZHEIMER

Espectacle teatral ‘I ara què?’ a càrrec 
de l’actor Pep Plaza. Direcció musical 
de Miquel Tejada. Organitzat en el marc 
dels actes amb motiu del Dia Mundial 
de l’Alzheimer. 

Pep Plaza

Dissabte 26 setembre l 21h l Teatre 
Monumental (La Riera, 169. Mataró) l 
Platea: 20€. / Amfi teatre: 17€. Venda 
d’entrades a l’IMAC (C. St. Josep, 9) 
i AFAM (C. St. Pelegrí, 3).

Festival amb concerts de cinc grups 
locals de diferents estils musicals, que 
actuaran a les dues sales del Clap: Co-
riolà + The Outside Hours + Flanagan 
+ Noir Noir + Hyde Abbey.  

CONCERT

10è aniversari Casa de la 
Música de Mataró

Dissabte 26 de setembre l 22h l Sala 
Clap (C. Serra i Moret, 6. Mataró) l 
Entrada gratuïta.
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‘Las Huellas’
Festa de presentació de la trilogia de 
l’autor Jordi Carrion. Acompanyada 
d’audiovisuals, música, lectures, etc. 
Dissabte 26 setembre l 22h l Dòria 
Llibres (C. Argentona, 24. Mataró)

‘Joies de la literatura universal’
Club de lectura dedicat als clàssics de 
la literatura universal. 
Dilluns 28 setembre l 19h l Dòria Lli-
bres (C. Argentona, 24. Mataró) l Preu: 
30€ / semestre.

‘Pandemia’
Presentació del llibre a càrrec de 
Juanjo Skämez.  
Dilluns 28 setembre l 19h l Les Es-
mandies (Rda. O’Donnell, 94. Mataró)

El TDAH. Diagnòstic i 
tractament
Xerrada de Lídia Galdón, neuropsicòlo-
ga de l’equip d’atenció de la Fundació. 
Dilluns 28 setembre l 19h l Fundació 
Hospital (C. Sant Pelegrí, 3. Mataró).

‘Aiguabarreig’
Una proposta audiovisual d’ Antoni 
Martí i Marina Yxart que parteix del 
poeta i del poema.
Dimarts 29 setembre l 19h l Biblioteca 
Antoni Comas (Mataró)

‘El procés d’envellir’
Conferència a càrrec d’Esther Horta, 
psicòloga i professora de psicopatologia.
Dimarts 29 setembre l 19h l Sala 
d’Actes Fundació Iluro (C. de Santa 
Teresa, 61. Mataró).

‘Novel·la negra’
Club de lectura de novel·la negra con-
duït per Joan Ametller. 
Dimarts 29 setembre l 19h l Dòria 
Llibres (C. Argentona, 24. Mataró) l 
Preu: 30€ / semestre.

‘Un projecte d’èxit: cent anys 
de biblioteques’ 
Conferència a càrrec de Teresa Mañà 
(bibliotecària 1915-2015 i professora 
de la Facultat de Biblioteconomia de la 
Universitat de Barcelona).
Dimarts 29 setembre l 19:30h l Ateneu 
Fundació Iluro (La Riera, 92. Mataró).

Passos cap a una vida més feliç
Xerrada de Javier Hinojosa, psicòleg.
Dimarts 29 setembre l 19h l Espai Ga-
tassa (Avda. Gatassa amb el C. Josep 
Monserrat Cuadrada. Mataró) l Gratuït. 

Al voltant del món del txi kung
Xerrada a càrrec de Marta Domínguez, 
professora de Tai txi de la Fundació. 
Dimecres 30 setembre l 19h l Fundació 
Hospital (C. Sant Pelegrí, 3. Mataró).

Facciamo due Chiacchiere
Tertúlia literària en italià amb el llibre 
“ Come Dio comanda”, de Niccolò Am-
maniti. Conduïda per Nicola Giuliano.
Dimecres 30 setembre l 19h l Bibliote-
ca Pompeu Fabra (Mataró)

‘Torero d’hivern’
Presentació del llibre de Miquel Adam 
a càrrec de Glòria Farrés. 
Dimecres 30 setembre l 19:30h l Dò-
ria Llibres (C. Argentona, 24. Mataró).

“Talking about...”
Tertúlia literària en anglès amb el llibre 
“Oracle Night”, de Paul Auster. Activi-
tat moderada per Laura Patricio.
Dijous 1 octubre l 19h l Biblioteca 
Pública Pompeu Fabra (Mataró)

La mort d’un familiar. Com 
superar un procés de dol?
Xerrada a càrrec de l’equip de la Fun-
dació Hospital. 
Dijous 1 octubre l 19h l Fundació Hos-
pital (C. Sant Pelegrí, 3. Mataró).

CURSOS

Cursos Taller d’Idees
1r trimestre 2015-16. Tallers inte-
gradors, per a persones amb i sense 
discapacitat. Circ (dilluns), Moviment 
expressiu (dijous), Tribukada-grup de 
percussió(dimecres), Cuina creativa 
dimecres) i Espai-Art (dijous).
Informació: tel. 687.270.897 o email 
tallerdidees@tallerdidees.org. l Preu 
cursos: 40€ al trimestre.

FESTES I FIRES

Festa Major del Cros
Propostes lúdiques, esportives i musi-
cals per a grans i petits.
Del 25 al 27 de setembre l Avinguda 
Mediterrani (Barri Sant Miquel del 
Cros, Argentona)

Aplec Sant Miquel de Mata
8h, Sardanes i parades. 12h, missa. 
12:45h, joc pels infants. 13:15h, 
sorteig i vermut.
Diumenge 4 octubre l Ermita Sant 
Miquel de Mata (Mataró) 

RUTES I VISITES

Un tast d’art a ca l’Arenas
Visita guiada per l’edifi ci i exposicions. 
Diumenge 27 setembre l 18h l Ca 
l’Arenas (C. Argentona, 64. Mataró)
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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 

FIRA

Cita amb la 2a edició de la Jornada 
gastronòmica al Mercat Municipal, 
on diversos restauradors i paradistes 
del Mercat oferiran Gintònics i tapes 
elaborades a preus populars: Tapes a 2 
euros i Gintònics a 4 euros. 

Fira ‘Gin & Tapes’

Divendres 25 setembre l De 19 a 
24h l Mercat Municipal d’Arenys de 
Mar (Riera Bisbe Pol, 82).

Xerrada a càrrec de l’Associació Dret a 
Morir Dignament de Catalunya (DMD-
CAT). Organitza: Associació Maresme 
Oncològic. 

XERRADA

‘Què és el document de 
voluntats anticipades o 
testament vital?’

Dimarts 29 setembre l 18:30h l 
Fundació Hospital (C. Sant Pelegrí, 
3. Mataró) l Entrada lliure.
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JAUME PATUEL I PUIG
PEDAPSICOGOG - PSICOTERAPEUTA

  jpatuel@copc.cat

apunts psicològics

La regla d’or (1/6) 

què és?

Els entesos afi rmen que la Humani-
tat ha progressat molt tècnicament 
i científi cament, més avui amb una 
economia global, si més no al món 
occidental, però no així a nivell humà, 
de maduresa, d’interioritat, d’igualtat 
de drets, de respecte a l’altre, és a dir, 
una vertadera hominització. Com créi-
xer? ¿Tornar a les religions en tant que 
sistemes ideològics, quan han produït 
molta violència i guerres? O millor, 
probablement, ¿tornar o fer més pale-
sa i clara la religiositat, l’espiritualitat, 
la interioritat o la qualitat humana 
profunda o una fi losofi a pregona, que 
no són creences ni dogmes ni ritua-
lismes, sinó senzillament, esdevenir 
éssers humans integrals que tenen en 
compte totes les dimensions que es-
tructuren la realitat de l’ésser humà?

Certament, per ser humans cal el 
coneixement de totes les dimensions 
que estructuren el bitxo humà, el 
depredador humà. Tot el que fa 
l’ésser humà es vehicula i passa pel 
cos físic, pel cos emocional, pel cos 
mental. I més enllà hi ha la dimensió 
d’interioritat, del que toquem, sentim 
i pensem. Aquí els savis de totes les 
cultures indiquen el camí. Tenen 
una paraula, fruit de l’experiència: 
EL GRAN RESPECTE A TOT ÉSSER 
HUMÀ PER LA SEVA DIGNITAT HU-
MANA. D’’aquí neix la REGLA D’OR. 
La regla d’Or és aquell principi, de 
sentit comú o seny, de tota persona 
que està evolucionant madurativa-
ment de forma integral: Una hominit-
zació. Els historiadors afi rmen que la 
primera regla d’or escrita va tenir lloc 
fa uns 7 mil anys. I, probablement, a 
nivell oral, aquesta regla feia més de 
13 mil anys que existia, per exemple, 
a Egipte.

Aquesta REGLA D’OR en principi 
sempre s’exposa en forma negativa:

01. ALLÒ QUE NO VOLDRIES QUE 
ET FESSIN A TU, NO HO FACIS ALS 
ALTRES. (Confuci. Segle VI abans de 
Crist. Fa uns 3 mil anys).

Té aplicació actual? 
(continuarà)
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exposicionsexposicions

Jordi Vendrell 
Mostra de pintura en aquarel·la.
AAVV de l’Havana (Camí Ral, 163. 
Mataró) l Del 25 de setembre al 2 
d’octubre.

Wikiars
Contribució de les escoles d’art i 
disseny a viquipèdia.
Biblioteca Ilturo (Sant Joan, 8. Cabrera 
de Mar) l De l’1 al 15 d’octubre.

Biblioteca Pompeu Fabra 
(Pl. Occitània, s/n. Mataró). 
· El tren de Barcelona-Mataró 1848.
De l’1 al 17 d’octubre.
· De ‘Paraules al vent’ a ‘La fàbrica’ de 
Miquel Martí i Pol. 
Fins 12 d’octubre.

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

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: Espontaneïtats
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.

‘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. 

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

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

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

Càntirs a Cel Obert
Col·lectiu Artistes a cel obert. 
Museu del Càntir (Pl. de l’Església, 9. 
Argentona) l Fins al 18 d’octubre. 

‘Iban Sarabia’
Fotografi es d’Iban Sarabia.
Digifoto (Av. Maresme, 283. Mataró). l 
Fins al 30 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. 

www.totmataro.cat/exposicions
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La Destil·leria Espai Cultural (Camí 
Ral, 282. Mataró) l Fins al 28 
d’octubre.

EXPOSICIÓ

‘Paisaje de lo pensado’

De l’artista veneçolana Irene Bou. Cons-
trueix una experiència entre el terreny 
racional i l’irracional en què la paraula 
acompanya la imatge, en què les pintu-
res, més que mostrar, suggereixen.

busquis el que busquis...busquis el que busquis...busquis el que busquis...
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ACTIVITATS

‘El procés d’envellir’ 
Conferència a càrrec de la Dra. Esther 
Horta i Faja, psicòloga i professora de 
psicopatologia. Organitza: Patronat 
Local de la Vellesa de Mataró.
Dimarts 29 setembre l 19h l Sala 
d’Actes de la Fundació Iluro (C. Santa 
Teresa 61. Mataró).

CASALS

Associació de gent gran la 
Gatassa. Av. de La Gatassa, 25. 
Mataró. Telf: 93.757.87.30.
• Actuacions: grup Play Back Cors Ale-
gres del Casal Jaume Terrades, Dimarts 
29 de setembre a les 17h. Actuació 
Grup de Play Back ‘Gatassa’ amb l’es-
pectacle “Vull ser artista”, Dissabte 10 
octubre a les 17:30h al Foment Mata-
roní. Actuació del Grup Independent 
de teatre amb l’obra “El senyor Josep 
falta a la dona”, Diumenge 11 d’octu-
bre a les 17h. • Excursions: Dilluns 5 
d’octubre a les 8h, sortida al Sud de 
França, direcció Empuria Brava-Roses, 
amb excursions diàries, preu 295€. 
Dijous 12 de novembre  a les 8h, 

sortida a Mont-Roig del Camp (visita 
museu de l’oli, dinar gran Peixetada), 
preu 39,50€. • Ball cada dimecres a 
les 16,30h, amb música seleccionada 
de CD, a la Sala del Bar. • Activitats: 
Pintura a l’oli. Puntes coixí. Coral. 
Petanca. Informàtica. Grup Play Back. 
Grup de Teatre Gatassa.

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

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

gent grangent gran
www.totmataro.cat/gentgran
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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.

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

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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La Riera 48:

Consulta sobre l’AMI: 200.000 euros, defectes 
de forma i un embolic sensacional

200.000 euros. Això és el que podria costar, de 
tirar-se endavant, la consulta a Mataró per decidir si 
la ciutat se suma a l’Associació de Municipis per la 
Independència, AMI, tal com es va aprovar al ple del 
mes de setembre, segons ha pogut saber LaRiera48. 
Una xifra que esgarrifa al PSC local i que és molt 
difícil de defensar també per part de CiU (pràctica-
ment es podria cobrir de gespa artifi cial mig camp 
de futbol, amb aquests diners).

Però no hi ha només això. Resulta que la propos-
ta de resolució que la CUP va presentar en solitari 
i que va ser aprovada per la majoria del darrer ple 
a l’Ajuntament és nul·la per un defecte de forma: 
havia de tenir un terç dels regidors a favor i plante-
jar-s’hi la pregunta que es faria a la ciutadania. Si 
no, el secretari de l’Ajuntament considera que no és 
vàlida. No ho va advertir el dia del ple, però ho ha 
comunicat amb posterioritat a l’alcalde i el govern, 
segons han confi rmat fonts municipals.

I encara una tercera qüestió: Catalunya té dues 
lleis de consultes aprovades, la que es coneix popu-
larment com “la del tripartit” (4/2010) i l’aprovada 
molt més recentment –llei 10/2014- ja durant el 
segon mandat de CiU. Aquesta darrera llei és la que 
va ser suspesa cautelarment pel Tribunal Constitu-
cional i de la qual el mes de febrer aquest organisme 
va declarar nuls alguns articles que, a la pràctica, 
impedeixen fer una consulta a tota la ciutadania –
només es pot fer sectorialment-. Per tant, per tirar 
endavant la consulta a Mataró caldria emparar-se 
en la llei del 2010, que requeria l’autorització de 
l’estat excepte en temàtiques que no siguin de la 
seva competència –aquesta, sempre segons el se-
cretari, sí que ho requeriria-. Conclusió: la consulta, 

OPINIÓ

legalment, només es pot fer si el govern Rajoy ho ava-
lés. No cal que apuntem com acabaria la cosa amb una 
exactitud del cent per cent, oi?

Embolica que fa fort, doncs. La inexperiència –lògica- 
del consistori local –tant govern com oposició- a l’hora 
de plantejar aquest tipus d’iniciatives polítiques farà 
que la proposta aprovada per la CUP s’hagi de tornar 
a presentar en el pròxim ple del mes d’octubre. I fer-
ho per part de totes les forces independentistes, clar, 
i amb una “pregunta acordada” (els sona, això?). Amb 
dos inconvenients: els mencionats 200.000 euros –di-
fícils de justifi car fi ns i tot per l’oposició- i la pràctica 
seguretat que el referèndum a l’hora de la veritat no es 
podrà fer legalment. Un procés mimètic al que ha viscut 
Catalunya, vaja, en els darrers anys.

Tot apunta, per tant, a què els pròxims dies podríem 
assistir a una maniobra suprema de gesticulació en la 
política mataronina: els tres partits independentistes 
hauran de tornar a portar la proposta al ple, tot i saber 
que la consulta no es podrà fer, el PSC farà veure que 
està disposat a tirar endavant la consulta perquè no si-
gui dit que no compleix les resolucions del ple, però al 
capdavall, si la petició arriba on hauria d’arribar, serà 
denegada. El joc dels disbarats. Això, a més, ja fora de 
la campanya del 27-S, quan la decisió sobre el futur del 
país ja s’haurà pres a les urnes i per tant ja no tindrà 
cap sentit preguntar-se per si Mataró ha de formar part 
de l’AMI o no, com ja advertia Jordi Fernàndez a les 
pàgines de El Tot Mataró fa un parell de setmanes. 

www.totmataro.cat

JOAN SALICRÚ
ARTICLE OPINIÓ

PERIODISTA
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86.199 mataronins cridats aquest 
diumenge a les urnes  

ELECCIONS 27S
NOTÍCIA REDACCIÓ

ciutatciutat www.totmataro.cat/ciutat

NÚM. 1690
DEL 25 DE SETEMBRE A L’1 D’OCTUBRE DE 2015

com CDC i ERC juntes a Junts pel Sí 
o ICV-EUiA fent pinya amb Podem i 
altres partits, a Catalunya Sí que es 
pot. També és el primer cop en dèca-
des que Unió es presenta en solitari.

Tres canvis de col·legi
A Mataró En total hi haurà 116 
meses distribuïdes en 75 seccions 
electorals, ubicades a la vegada 
en 33 edifi cis diferents o col·legis 
electorals. Respecte a les passades 
Eleccions Municipals 2015 s’han 
traslladat al Centre Cívic Cabot i 
Barba (plaça de Miquel Biada, 5) les 
dues seccions electorals que estaven 
situades a CETEX (CETEMMSA), al 
número 9 del carrer dels Germans 
Thos i Codina, i també la que esta-
va ubicada a l’edifi ci La Moderna, 
al carrer de Cuba, 47. Corresponen 
respectivament a les seccions 1, 2 
i 3 del districte 6.

Els resultats de les eleccions 
d’aquest diumenge a Mataró es po-
dran consultar a través de la pàgina 
web de l’Ajuntament i a través de 
totmataro.cat. La setmana que ve 
el reportatge del Tot interpretarà 
aquest 27S en clau local. 

El 27 de setembre ha arribat. 
Aquest diumenge hi ha convocades 
eleccions al Parlament de Catalun-
ya, unes eleccions en què podran 
exercir el seu dret a vot un total de  

86.199 mataronins d’una població 
de gairebé 125.000 habitants. La 
votació ve anticipada per una de les 
campanyes electorals més intenses, 
a escala nacional, dels darrers temps 
per la naturalesa de plebiscit amb 
les que alguns partits compareixen 
als comicis. Les eleccions a més 
parteixen d’una graella de sortida 
diferent amb partits històrics inte-
grats en candidatures més àmplies, 

Les eleccions al Parlament  
arriben després d’una de les 
campanyes més intenses 
dels darrers anys
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LA  MICROCIRURGIA I LES LENTS INTRAOCULARS
PERMETEN RECUPERAR LA VISTA DE MANERA PRECISA.  

ADÉU A LES
CATARACTES 

DR. EMILIO JUÁREZ
DIRECTOR MÈDIC DE

L’INSTITUT OFTALMOLÒGIC
TRES TORRES

“OPERAR-SE D’UNA CATARACTA
A L’ULL MILLORA LA QUALITAT
DE VIDA: EN POCS MINUTS”   

VISIÓ 6.0

Les cataractes són una patologia de l’ull per la qual el cristal·lí es 
torna opac i la visió borrosa. Les persones que les pateixen tenen difi 
cultats per veure amb nitidesa, fet que pot ocasionar una disminució de la qua-
litat de vida. Malgrat això, recuperar la vista avui en dia està a l’abast de 
la majoria gràcies a l’evolució de la tecnologia. No es coneixen les causes 
exactes que desencadenen la seva aparició, per la qual cosa la solució es 
troba en el tractament posterior.

Les opcions preferides pels oftalmòlegs per acabar amb les cataractes 
consisteixen en la microcirurgia per a la implantació de lents intraoculars 
(LIO). Ambdues presenten uns elevats índex d’èxit i resulten poc invasives 
per a l’usuari, que poc després de la intervenció pot tornar a la seva vida 
habitual i reprendre els seus hàbits gairebé sense molèsties.

Ràpid i immediat. El procés que segueix l’Institut Oftalmològic Tres 
Torres utilitza un tipus d’anestèsia tòpica que es realitza amb unes gotes 
a l’ull. L’operació dura uns minuts i la recuperació visual és pràcticament 
immediata. Un altre benefici de les lents intraoculars consisteix en que, 
a més, poden solucionar també problemes de miopia o astigmatisme 
en la mateixa intervenció gràcies a les LIO multifocals. Aquestes permeten 

deixar definitivament 
de banda la necessitat 
d’utilitzar ulleres. La 
implantació de les 
lents intraoculars 
requereix una alta 

especialització tecnològica per part dels cirurgians.
El moment òptim per sotmetre’s a una operació de cataractes dependrà 
de cada persona i de la incomoditat que suposi per a ella la pèrdua de 
visió. No obstant, és aconsellable tenir en compte que si no es tracten 
les cataractes, poden solidifi car-se i irritar la resta de l’ull.

Tant la microcirurgia com
les lents intraoculars que

proposa IOTT minimitzen les incomodi-
tats per als usuaris, que poden reprendre 

una vida completament normal a les 
poques hores de la intervenció.

L’efi càcia d’ambdues opcions és màxima.”      

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

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

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

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

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

http://www.iott.net

T. 900 842 848
(TELÈFON GRATUÏT)

1P IOTT (2) 1663.pdf   1   17/2/15   18:29



JOSEP ARACIL I XARRIÉ
 PRESIDENT D’EUROSÈNIOR

Principis i normes bàsiques

sèniors

joarxa@gmail.com

Aquesta columna sèniors ,  té 
l’aspiració de ser una refl exió escri-
ta, del pensament sobre temes reals 
que afecten el funcionament de la 
societat, d’acord amb principis i nor-
mes bàsiques relacionades amb les 
persones, l’ètica i la moral. En l’àmbit 
de les persones, tenint en compte el 
seu comportament essencial, contra-
dictoris entre el bé i el mal, els seus 
principis bàsics, fan referència als 
positius, als del bé. En primer lloc el 
fet que cada persona ha de procurar 
ser ella mateixa, en benefi ci propi i 
de la resta de la comunitat. En segon 
lloc, que la societat ha de facilitar 
tots els recursos necessaris, perquè 
cada persona pugui ser ella mateixa, 
i fi nalment, que en cap cas, s’ha 
d’obligar a què una persona deixi de 
ser ella mateixa.

En el cas de l’ètica i la moral, cal 
considerar l’ètica com l’estudi fona-
mental dels valors morals que guien 
el comportament humà en la societat, 
mentre que la moral són els costums, 
normes, tabús i convenis establerts per 
cada societat. Les normes bàsiques 
de l’ètica haurien d’intentar respon-
dre a la pregunta: què haig de fer?, 
mitjançant tres exigències que cal 
assolir: 1. La de lluitar per garantir la 
llibertat individual de poder decidir. 2. 
La de realitzar la llibertat individual, 
mitjançant la recerca de respostes 
consensuades amb els altres. 3. La 
de preservar i regenerar una natura-
lesa humana i no humana sana. Es 
tracta de fer possible una societat 
de persones lliures, que doni sentit a 
les seves vides de forma individual i 
comunitària.
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NOU CURS 
NOUS REPTES!

REPTE 3
SUAR FORT A  
LA CLASSE DE  
SPINNING

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

I TU, TENS ALGUN REPTE?
fes-te ara soci o ABoNAt del ceNtre NAtAció mAtAró:

SI VÉNS aBaNS DEL 30 DE SETEMBrE MaTrícuLa graTuïTa!
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               VICTÒRIA DOBLE
Mataró Parc Boet i Feimat Platges de 

Mataró comencen la lliga guanyant

o s t e o p a t i a

f i s i o t e r à p i a

Montserrat Cabré Esteve
Osteòpata i fisioterapeuta / col. 5162

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

Centre Osteopatia
Montserrat Cabré

Solucionem la majoria de casos a la primera visita

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

o s t e o p a t i a

f i s i o t e r à p i a

ntserrat Cabré Esteve
col. 5162
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Suplement col·leccionable 
d'informació esportiva
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redaccio@eltotesport.com
www.eltotesport.com

Albert Ramos
El tennista mataroní, número 1 
del rànquing català, va fer bons 
els pronòstics i es va emportar 
el Campionat de Catalunya.

Copa Catalunya
Entre avui divendres i demà 
dissabte el CN Mataró acull la 
fase fi nal de la Copa Catalunya-
femenina de waterpolo.

 AGENDA STAFF    EL TOT ESPORT

REDACTOR EN CAP DEL TOT ESPORT

JOSEP GOMÀ

Aquest diumenge els catalans tenim 
una cita a les urnes en unes elec-
cions sens dubte especials i crucials. 
Per tothom. I per què en parlem en 
aquestes pàgines? Doncs perquè trobo 
signifi catiu que en els darrers dies de 
campanya des dels dos grans blocs 
s’hagi usat l’esport en certs moments 
de la campanya electoral. I ho trobo 
lògic, ja que és una manera efectiva 
de connectar amb la gent. Trenquem el 
tabú de què no es pot barrejar política 
i esport.

Des d’una banda hem vist com 
l’espectacular actuació de Pau Gasol 
era utilitzada per destacar-ne la seva 
espanyolitat, exemple i compromís amb 
la Roja “de todos”. Des d’òrgans ofi -
cials també s’ha atiat el discurs de la 
por, dient que el Barça “seria un Stan-
dard de Lieja en una devaluada Lliga 
Catalana”, i inclús en una televisió 
estatal s’opinava que en una Catalunya 
independent el Barça entraria en “ban-
carrota”. 

Des de l’altre costat, la Plataforma pro-
seleccions ha preparat un vídeo titulat 
“És l’hora de guanyar”, prenent com a 
exemple de l’equip de futbol de Sant 
Llorenç de la Muga, un equip que va 
tardar pràcticament tres anys en guan-
yar un partit. També s’ha pogut veure 
una campanya gràfi ca en què surt un 
jugador de la selecció de Catalunya i un 
d’Espanya abraçats sota el lema “Millor 
Veïns”.

Crec sincerament que les opinions 
dels dos grans blocs són igual de res-
pectables. El que no entenc és que 
mentre que d’un costat es juga amb la 
il·lusió, l’esperança... de l’altra (gairebé) 
sempre es vagi a parar a la por de la 
gent. No entenc per què no sedueixen 
els catalans amb propostes sinó amb la 
por en tots els àmbits. El millor de tot 
plegat és que aquest diumenge els que 
parlaran i decidiran seran els ciuta-
dans. Nosaltres tenim el poder i, com a 
l’esport, en funció del resultat haurem 
de saber guanyar i saber perdre. 
 

L’esport entra en campanya
    En un moment tan crucial esport i política sí que es barregen

OPINIÓ

TELÈFON  93.790.70.98 
FAX  93.755.41.06

EDITA  EL TOT MATARÓ, S.L.

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

 PERSONATGE  FET DESTACAT   

CASA

WATERPOLO
COPA CATALUNYA (SEMIFINALS). LA SIRENA 

CN MATARÓ - SABADELL. Divendres a les 
18:30 hores, Mediterrani  CN Sant Andreu 
a les 17 hores i la fi nal dissabte a les 12:45 
hores, tot al CN Mataró.

FUTBOL
PRIIMERA CATALANA.  CE MATARÓ - VILASSAR 

DE MAR. Diumenge a les 17 hores al Camp 
del Centenari.

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

TERCERA  CATALANA. LIVERPOOL - PLA D’EN 

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

HANDBOL
1A ESTATAL. JOVENTUT HANDBOL MATARÓ - SANT 

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

LLIGA CATALANA FEMNENINA. JOVENTUT HANDBOL 

MATARÓ - TORTOSA. Dissabte a les 16 hores al 
Pavelló Teresa Maria Roca. 

TRIATLÓ
AQUATLÓ.  I AQUATLÓ CIUTAT DE MATARÓ. Dissab-
te a les 17 hores davant del CN Mataró.

BÀSQUET
COPA CATALUNYA. MATARÓ PARC BOET - SANT 

ADRIÀ. Dissabte a les 20:45 hores al Pavelló 
Eusebi Millan.

FUTSAL
TERCERA DIVISIÓ.  FUTSAL ALIANÇA MATARÓ - 

SAGARRA. Diumenge a les 11 hores al Pavelló 
Teresa Maria Roca.

MATARÓ PARC 
BOET

FEIMAT 
PLATGES
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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

1A JORNADA 20 SETEMBRE

Sant Josep - Cerdanyola ..75-64
PLATGES- Vic . . . . . . . . . . .  80-75
Granollers - Terrassa . . . . . 62-64
Artés - Minguella . . . . . . . . . 74-79
Sant Cugat - La Bisbal . . . .81-75
Sedis - Sant Adrià . . . . . . . .64-71
BOET- Alpicat . . . . . . . . . . . 95-82
CC Badalona - Castellar  . .71-51

CLASSIFICACIÓ. CC Badalona, 
MATARÓ PARC BOET, Sant 
Josep, Sant Adrià, Sant Cugat, 
FEIMAT PLATGES MATARÓ, 
Minguella i Terrassa 2; Grano-
llers, Vic, Artés, La Bisbal, Sedis 
La Seu, Cerdanyola, Alpicat, 
Castellar 1.

2A JORNADA 27 SETEMBRE

Mataró Parc BOET - Sant Adrià
Castellar - FEIMAT Platges 
Dissabte a les 20:45 hores el 
Boet torna a jugar a casa davant 
el Sant Adrià, un equip que a 
la primera jornada de lliga va 
perdre. Diumenge a les 19 hores 
el Platges juga a la pista del 
Castellar, un altre equip que ve 
de perdre, per tant sembla una 
altra bona ocasió per repetir do-
blet de victòries mataronines.  

1A JORNADA 20 SETEMBRE

Sant Nicolau - Valls . . . . . . 58-62
PLATGES - Gramenet  . . . 61-68
Barça - Vilanova . . . . . . . . . 69-40
Geieg - Granollers . . . . . . . 60-45
Sant Fruitós - ARENYS . . .41-73

CLASSIFICACIÓ. ARENYS, Bar-
ça, Geieg, Gramenet i Valls 2; 
Sant Nicolau, PLATGES, Gra-
nollers, Vilanova, Sant Fruitós 1.

2A JORNADA 26 SETEMBRE

Valls - PLATGES
ARENYS - Sant Nicolau

Dissabte a les 17:45 hores el 
femení del Platges intentarà 
sumar la primera victòria de la 
temporada a la pista del Valls 
que ve de guanyar.  

BOET. Quim Franch (6), David Viñas (23), Marc Forcada 
(14), Marc Hermoso (28), Albert Llanos (2) cinc 
inicial; Marc Rubio (3), Marc Arnau (3), Joan Navarro 
(9), Pau Ruzafa (6), Adrià Rodon (1).

MARCADOR. 24-21, 53-40, 81-63, 95-82.

El Mataró Parc Boet va iniciar el campionat de 
lliga guanyant a casa el CB Aplicat, un dels 
nouvinguts a la categoria. Els mataronins, que 
arrencaven la temporada amb moltes baixes 
per lesió, van tornar a fer una demostració de 
bàsquet ofensiu i es van emportar la primera 
victòria de la temporada.

Els mataronins van sortir endollats i després 
d’uns minuts inicials d’igualtat, gràcies als 
punts dels homes interiors, ben aviat van agafar 
un petit avantatge en el marcador. En el segon 
quart tot i perdre Rubio per lesió, el Boet va 
continuar fent un partit molt seriós i, amb un 

BÀSQUET    COPA CAT.

COPA CATALUNYA FEM

Victòria del conjunt entrenat per 
Alberto Peña que ha començat la lliga 
amb molts lesionats

gran encert des de la línia de tres, va marxar 
al descans guanyant 53-40.

A la represa els lleidatans van escurçar di-
ferències, gràcies a l’encert dels seus exteriors, 
però l’equip entrenat per Albert Peña va frenar 
la reacció visitant des de la defensa i no va 
deixar acostar-se en el marcador a l’Alpicat. 
Ja en el darrer tram de partit el jove Adrià 
Rodon va tenir una gran actuació substituint 
al lesionat Marc Forcada i ajudant l’equip a 
certifi car el triomf 95-82.   

Doble victòria 
mataronina

 Derrota groga

MATARÓ PARC 
BOET

CB         
ALPICAT95 82

Bona estrena del 
Mataró Parc Boet 

BÀSQUET
COPA CATALUNYA REDACCIÓ

FEIMAT. Nacho Ariño (30), David Romero (11), 
Ferran Tardio (2), Iker Guallar (5), Jordi Costa (13), 
Sergi VEntura, Rafa Prats (3), Marc Coll (6), Amen 
Osayade (2).

MARCADOR. 16-22, 33-42, 65-55, 80-75.

El Feimat Platges de Mataró va arrencar la 
temporada guanyant a casa 80-75 el Vic, en 
un matx on els grocs van haver de remuntar per 
sumar la primera victòria de l’any. Gran inici de 
campionat de l’equip entrenat per Marc Guillem 
que d’aquesta manera s’estrena amb victòria en 
partit ofi cial amb el Platges.

El conjunt groc va veure com el Vic va 
sortir molt més encertat de cara a cistella i 
s’emportava el primer parcial 16-22. En el segon 
quart el Feimat va continuar anant a remolc 

El conjunt entrenat per Marc Guillem 
va haver de remuntar per emportar-se 
la victòria

mentre que el conjunt osonenc marxava al 
descans guanyant de 9 punts (33-42). Però la 
reacció local no es va fer esperar, i en el tercer 
quart el Platges va passar per sobre del Vic amb 
un esfereïdor parcial de 32-13. Amb una gran 
defensa i un gran encert des de la línia de tres 
el Feimat Platges de Mataró arribava al darrer 
quart amb un avantatge de 10 punts (65-55). 
En els darrers minuts els visitants van intentar 
la remuntada, però l’equip groc es va mostrar 
molt seriós i es va emportar el triomf.   

FEIMAT 
PLATGES

CB              
VIC80 75

Inici triomfant del  
Feimat Mataró 

BÀSQUET
COPA CATALUNYA REDACCIÓ
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El passat cap de setmana del 19 i 20 de 
setembre, es va celebrar a Badalona el 
Campionat de Catalunya, i en ell el Club 
Rem Capgrossos de la nostra ciutat va 
obtenir un gran èxit, ja que l’embarcació 
femenina es va proclamar campiona de 
Catalunya. Acabada la Lliga, aquesta 
competició és l’encarregada de clausu-
rar la temporada. L’atractiu, però, del 
Campionat és que el sistema de sorte-
jos, regates classifi catòries i repesques, 
permet veure els enfrontaments més 
inversemblants i emocionants. Com va 
succeir durant tota aquesta temporada, 
el Club Rem Capgrossos de Mataró hi va 
assistir amb les tres embarcacions que  
actualment competeixen: veterà masculí, 
sènior femení i sènior masculí.

La jornada de dissabte 
Durant la jornada de dissabte es van 
celebrar les regates classificatòries i 
repesques per a les semifi nals i fi nals de 
diumenge. La sort no es va repartir de 
forma igual en els sorteigs per a les clas-
sifi catòries de les diferents tripulacions 
mataronines.

Als veterans els va tocar enfrontar-se 
als dos clubs més potents de la categoria, 
fet que els va fer quedar tercers en la 
seva regata. A la repesca, però, van pro-
tagonitzar una emocionantíssima regata 
que van guanyar després d’un frec a frec 

amb l’embarcació de Premià. Pel que fa 
a les sèniors, la sort les acompanyà en el 
sorteig. Van guanyar la seva prova clas-
sifi catòria per a la semifi nal de l’endemà 
amb solvència. 

Finalment l’equip sènior masculí va 
tancar la seva primera temporada com 
a tal amb una digníssima actuació. 
Després d’una prova eliminatòria molt 
dura enfront de tres dels pesos pesants 
de la categoria, els va tocar jugar-se la 
classificació a la repesca. Per motius 
organitzatius, però, aquesta es va haver 
de celebrar quan ja fosquejava, fet que 
va propiciar alguns errors dels timoners 
de les barques contrincants. Malgrat això 
van quedar en una tercera posició que els 
deixava fora de la lluita pel Campionat.

La jornada de diumenge
La jornada de diumenge va acollir primer 
les semifi nals i després les fi nals. L’equip 
veterà masculí que accedia directe a la 
fi nal per lluitar per les medalles. Durant 
la fi nal va mantenir el ritme de les bar-
ques capdavanteres i lluità per la tercera 
posició amb el Club Natació de Badalona 

Va superar al Rem Badalona en la 
regata fi nal disputada a Badalona 

tercer en la categoria Master i la parella 
formada per Ángel Jiménez i Cristofer va 
acabar segona la categoria de parelles 
amateurs.     

El Club Rem Capgrossos 
campió de Catalunya 
femení de llagut 

REM
CAMPIONAT CATALUNYA REDACCIÓ

que, fi nalment però, es va imposar. Així 
doncs l’equip veterà tanca la temporada 
amb dos magnífi cs quarts llocs.

Finalment l’equip sènior femení, abans 
d’accedir a les fi nals, s’havia de classifi -
car per a la lluita de la primera posició en 
una semifi nal molt matinera. La tripulació 
va guanyar amb un bon marge de temps 
la seva semifi nal classifi cant-se així per 
a la fi nal A. En aquesta s’enfrontaria a 
l’equip a batre i amb el qual ha lluitat tota 
la temporada, Rem Badalona. Després 
d’una molt bona sortida, l’embarcació 
dels Capgrossos es va mantenir per davant 
durant tota la regata i, així, guanyant-la. 
D’aquesta manera l’equip sènior femení 
tanca la temporada com a subcampiones 
de la Lliga i campiones de Catalunya.

Les participants al campionat van 
ser: Aina Masó, Gisela Silvestre, Marina 
Aragonés, Elena López, Ester Sabadell, 
Ariadna Palop, Neus Busquets, Núria 
Fernández,  Neus Terrades i Ruth Chacón 
i com a suplent Mercè Marsal. Les vuit 
primeres van ser les integrants de la 
barca a la fi nal. El timoner va ser Juanma 
Cabrera.    

El CD Pineta campió 
de Catalunya de Dards 
Amateur B

DARDS
CAMPIONAT CATALUNYA REDACCIÓ

El passat cap de setmana es va celebrar 
a Empuriabrava el Campionat de Cata-
lunya de Dards, on va participar l’equip 
mataroní del CD Pineta. Esmentar que el 
Club de Dards Pineta fa més de 20 anys 
que està en actiu competint a Catalunya, 
a l’estat espanyol i a l’estranger.

El conjunt mataroní va competir en 
tres categories, l’equip format per Sergio 
Delgado, Pol Sánchez, Alberto Moreno i 

Eduardo es va proclamar campió de Cata-
lunya en la categoria Amateur B, l’equip 
format per Ángel Jiménez, Miguel Luque, 
Fernando Barragán i José A. Pi va acabar 
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3A JORNADA (20 SETEMBRE)
VILASSAR MAR - L’Escala . . 1-0
Martinenc - Abadessenc . . . . 0-0
Molletense - MATARÓ . . . . . . 1-2
Manresa - Lloret . . . . . . . . . . . . 1-0
La Jonquera - Avià . . . . . . . . . . 3-5
Vic - Mollet . . . . . . . . . . . . . . . . . 0-1
Sants  - Tona . . . . . . . . . . . . . . . 2-0
Horta - Andorra  . . . . . . . . . . . . 2-2
Girona B - Farners . . . . . . . . . . 0-1
CLASSIFICACIÓ. Mollet 7; Vic, 

Sants, Avià, Manresa, L’Escala 
6; Horta, Martinenc 5; Lloret i 
Abadessenc, Vilassar de Mar, 
Farners 4; CE MATARÓ, La 
Jonquera, Tona, 3; Andorra 2; 
Girona B 1; Molletense 0.

4A JORNADA (27 SETEMBRE)
CE MATARÓ  - VILASSAR MAR

Torna un gran derbi 
Després d’obtenir la primera vic-
tòria del campionat, ara l’equip 
de José M. Polo buscarà la pri-
mera victòria davant de la seva 
afi ció, que estaria bé que, en un 
partit de rivalitat com aquest, 
tornés a omplir les grades.
La darrera visita vilassarenca es 
va produir la temporada 2009-
10, també a 1a Catalana i el 
resultat va ser d’empat a un gol, i 
l’anterior, a 3a Divisió (2004-05), 
va acabar amb una golejada  de 
7-1 favorable a l’equip local.
El balanç complet dels derbis 
entre CE Mataró i Vilassar 
de Mar jugats aquí a Mataó 
ens dóna 6 victòries locals, 2 
empats i 2 victòries visitants.
Els vilassarencs, que la tempo-
rada passada eren a 3a, han 
empatat a 3 a Mollet en el seu 
únic partit com a visitants. 

Arriba la primera victòriaArriba la primera victòria

CE MATARO EF. Joel, Willy (Isma 46’), Antonio (Urbano 
75’), Abel Moreno, Aitor Gonzàlez, Parri, Fiti, Cristian, 
Javi Bustos (Marc Aranyó 65’), Rodri (Uri Martínez 
84’), Baba (Sergi Sànchez 89’).

GOLS. 25’ Cabanas (1-0); 65’ BABA (1-1); 67’ 
RODRI (1-2).

A la tercera va anar la vençuda i el CE Mataró 
va aconseguir per fi  la seva primera victòria a 
la 1a Catalana, derrotant el Molletense al seu 
camp. En aquest partit s’enfrontaven els dos 
únics equips de la categoria que encara no 
havien sumat cap punt i per tant hi havia força 
nerviosisme al terreny de joc. 

Això va fer que cap dels dos equips fes un 
bon joc en una primera part que va ser bastant 
fl uixa, però l’equip local va poder avançar-se en 
una rematada de cap a la sortida d’una falta.
Al tram fi nal l’equip groc-i-negre va començar 

PRIMERA CATALANA

FUTBOL    
PRIMERA CATALANA

CRÒNICA REDACCIO

L’equip groc-i-negre va guanyar 
amb dos minuts d’inspiració a apropar-se amb perill a l’àrea local, però el 

joc aeri era ben controlat per la defensa i el 
porter locals, i la millor ocasió va arribar,  ja 
quasi al fi nal, quan Aitor va llançar una falta 
directa rasa, ran de pal, però el porter local 
va evitar el gol.
     
El Mataró té dos minuts inspirats
A la represa el Mataró va fet un pas endavant, 
com ja havia fet al fi nal de la primera part i, 
fruit de les seves bones intencions, va arribar 
el gol de l’empat quan Baba va rematar de cap 
una bona centrada d’Aitor des de l’esquerra. I 
dos minuts més tard, aprofi tant el desconcert 
local, Cristian va xutar des de dintre de l’àrea, 
el porter va refusar i Rodri amb la canya a 
punt va marcar el que signifi caria la victòria 
mataronista.

A partir d’allà el Mataró va dominar clara-
ment el partit, però, com era d’esperar, al tram 
fi nal els locals, tot i estar en inferioritat en 
els deu darrers minuts, van buscar el gol però 
només a còpia de penjar pilotes, i la defensa 
groc-i-negra es va mostrar segura, i el marcador 
ja no es va moure. 

El Mataró ja 
s’enfi la amunt

FC 
MOLLETENSE

CE      
MATARÓ1 2

FUTBOL    
1A ESTATAL JUV.

Cambrils - CE MATARO  . . . 2-1

L’equip juvenil de moment 
guanya a casa i perd a fora i 
està en la zona intermèdia, en 
9a plaça amb 6 punts.
Demà dissabte (17 h) reben el 
líder, la Damm B.  

El masculí del CN Mataró campió de 
la Travessia de Banyoles 

NATACIÓ
TRAVESSIA BANYOLES REDACCIÓ

Diumenge passat es va celebrar a l’estany de 
Banyoles, la 72a edició de la Travessia de Ban-
yoles on van participar fi ns a 28 nedadors del 
CN Mataró. Com ja ve sent habitual en aquest 
tipus de proves, els nedadors mataronins van 
estar a un molt bon nivell i l’equip masculí 
del CN Mataró es va proclamar campió de la 
prova gràcies als magnífi cs resultats de tots 
els integrants. D’aquesta manera el CNM ha 
revalidat el títol aconseguit l’any passat.

Héctor Ruiz segon 
A nivell individual hem de destacar que l’equip 
mataroní va tenir tres nedadors entre els cinc 

primers classifi cats de la prova en categoria 
absoluta, Héctor Ruiz va acabar 2n, Roger 
Rabassa 4t i Guillem Pujol 5è. També hem de 
destacar l’11è lloc d’Adrian González. 

Van contribuir també a la victòria de l’equip 
masculí Ricard Pujol, David Chaves, Fran-
cesc Ros, Martí Jímenez, Pau Ruiz, Guillem 
Teodoro, Albert Enrique, Pol Fuentes, Joan 
Bocanegra, Pol de la Rosa, Joan Ferri, Albert 
Ros i Abel Reyes.

En categoria femenina Berta Triola fou la 
millor representant del CN Mataró acabant en 
21a posició, Marina Martínez va acabar 30a en 
categoria absoluta i 8a en categoria júnior. 

portada ete 1395.indd   5 23/9/15   16:48



futbol 6esportel esport www.eltotesport.com

3A JORNADA (20 SETEMBRE)
Llefi à - Lloreda . . . . . . . . . . . . . 2-1
LA LLANTIA - Besós BV . . . . 1-2
Carmelo - Europa B . . . . . . . . . 1-4
FP Hermes - Canyelles  . . . . . 3-2
Guineueta - CIRERA . . . . . . . 0-1
SANT POL - Montcada . . . . . 0-0
MATARONESA-Tecnofutbol . 2-1
SJ Montcada - Martinenc B . 4-1
PREMIA M - Gramenet.  . . . . 1-0

CLASSIFICACIÓ. Llefi à 9, PRE-
MIA MAR, Hermes, Europa B 7; 
MATARONESA, CIRERA, Besòs 
BV 6; SJ Montcada, Gramenet, 
Tecnofutbol 4; Carmelo, LA 
LLÀNTIA, Canyelles, SANT POL, 
3; Lloreda, Guineueta i Montcada 
1; Martinenc B 0.

4A JORNADA (26-27 SET.)
Canyelles - Guineueta
Besòs BV - FP Hermes
Tecnofutbol - LA LLÀNTIA
Gramenet - Llefi à
Montcada - MATARONESA
Lloreda - SJ Montcada
CIRERA - Carmelo
Europa B - PREMIÀ MAR
Martinenc B - SANT POL

Només el Cirera a 
casa
Aquest cap de setmana, dels 
tres equips mataronins només 
un juga a casa, i és la UD Cirera, 
que ho fa el dissabte a la tarda 
rebent un vell conegut com és el 
Carmelo, que les dues darreres 
temporades s’ha emportat els 
tres punts del terreny de joc 
cirerenc, sense que l’equip ma-
taroní li pogués fer ni tan sols un 
gol. A veure si canvia la tònica...
Per la seva part la Mataronesa, 
situada a la part alta, juga al 
camp d’un dels equips de la 
zona baixa, un històric com el 
Montcada, intentant aprofi tar 
el nerviosisme local per sumar 
tres punts més. 
I fi nalment La Llàntia es des-
plaça a Barcelona per enfron-
tar-se a la darrera víctima de la 
Mataronesa.   

La Mataronesa sap remuntarLa Mataronesa sap remuntarLa Mataronesa sap remuntarLa Mataronesa sap remuntar

Cirera guanya a fora

UD MATARONESA. Paco, Hassan, Navarro, Diego 
(Comas, 46’), Palanco, Simon (Ito, 75’), Pompido 
(Musta, 30’), Tavero (Manolo, 63’), Koke, Alvero, Joan 
Albert (Alejandro, 63’),.

GOLS. 66’ Cordoba (0-1), 79’ PALANCO (1-1), 83’ 
ITO (2-1)).

La primera part va ser molt igualada per part 
dels dos equips, amb un joc de control sense 
ocasions clares per obrir el marcador. A la 

SEGONA CATALANA

FUTBOL    
SEGONA CATALANA

CRÒNICA REDACCIO

Els germans Palanco van capgirar 
el marcador en pocs minuts segona meitat els dos equips van estirar més 

les seves línies, i el Tecnofutbol va aconseguir 
avançar-se en el marcador, després que Paco 
ja hagués evitat algun gol amb les seves bones 
intervencions.

La Mataronesa va reaccionar i ho va intentar, 
però un cop i un altre s’estavellava contra la  
defensa visitant. Però quan tot feia pensar que 
no canviaria res, va arribar la reacció local de 
la mà dels dos germans Palanco. En el minut 
79’ Comas va assistir Sergio Palanco perquè 
aconseguís l’empat a un i en el minut 83’, va 
ser Sergio Palanco qui va assistir el seu germà 
Ito perquè fes el defi nitiu 2-1. 

UD CIRERA. Carrion, Fran Carrasco, Óscar Castillo, 
Deivis, David Jiménez (Rafa Auñón 71’), Albertito, 
Angel (Ibu 62’), Gascón (Rubio 67’), Pau (Carlos 
Gómez 78’), Augusto, Aleix Tarrés “Peque” (Cristian 
Romero 78’).

GOLS.  48’ DEIVIS (0-1).

La UD Cirera va solucionar un compromís compli-
cat amb una victòria important, que és la segona 
a camp contrari dels cirerencs en els dos partits 
jugats fora de casa i així recuperen els punts 
cedits la setmana passada a casa.

La primera part va ser molt moguda, amb més 
ocasions de l’equip mataroní, però sense que es 
mogués el marcador. 

Després, a la segona part, el Cirera va aconse-
guir marcar ben aviat mitjançant el gol de Deivis 
i a partir d’allà va ser l’equip barceloní qui va 
portar el pes del partit, però, tal com havia fet 
al camp de La Llàntia, el Cirera va defensar bé 
i va sumar els tres punts. 

El Llefi à és líder 
en solitari

UD 
MATARONESA

TECNOFUTBOL2 1

FC  
GUINEUETA

UD      
CIRERA0 1

SEGONA CATALANA
CRÒNICA REDACCIO

Va decidir el partit un gol del defensa 
Deivis

AD LA LLÀNTIA. Sergi, Juanjo (Carlos 62’), Adrià, 
Javi (Antonio 50’), Sergio (Raul 75’), Israel, Ferran, 
Oumar, Mamadou (Ibrahima 50’) i Aitor.

GOLS.  49’ Charly (0-1); 62’ ANTONI (1-1), 67’ 
Pichi (1-2).

L’equip de l’AD La Llàntia continua sense 
puntuar a casa, ja que en el segon partit que 
disputava al seu camp va tornar a perdre, 
igual que ho havia fet en el partit inaugural 
davant el Cirera, i en aquest cas després d’un 
partit en que l’equip local va cometre moltes 
imprecisions.

Tots els gols van arribar a la segona part. Poc 
després de la represa l’equip visitant va apro-
fi tar una errada en la passada dels llantiencs 
per avançar-se, després va empatar Toni Martín 
de córner directe, però cinc minuts després en 
una falta directa els barcelonins van sentenciar 
el partit, sense que l’equip verd-i-blanc tingués 
opcions d’empatar. 

AD LA 
LLÀNTIA

BESÒS BARÓ 
VIVER1 2

SEGONA CATALANA
CRÒNICA REDACCIO

La Llàntia continua sense poder 
sumar a camp propi

No puntuen a casa
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Aquest cap de setmana l’Iluro HC or-
ganitza una nova edició del seu tor-
neig d’hoquei herba Ciutat de Mataró. 
L’activitat arrencarà avui divendres a la 
tarda amb els partits de les competicions 
juvenils i cadets.

Dissabte el matí serà el torn dels més 
petits i es disputaran les competicions 
aleví i benjamí. Tot seguit a les 13:30 
hores es farà la presentació ofi cial del 
club mataroní. Un cop acabada la pre-
sentació i les fotos de rigor tindrà lloc 
una botifarrada popular.

A la tarda hi haurà els partits dels 
equips sèniors i es disputarà la competi-
ció infantil. El Torneig acabarà diumenge 
el matí amb els tradicionals partits pares 
contra fi lls i amb les fi nals de les com-
peticions sèniors. Durant tot el torneig hi 
haurà servei de bar, zona village i moltes 
activitats més per a petits i grans. 

A banda dels equips de l’Iluro HC parti-
ciparan en el torneig els següents equips: 
Atlètic de Terrassa, Matadepera 88 HC, 
Línia 22 HC, Club Egara, CD Terrassa, CH 
Sant Andreu, Júnior FC, Castelldefels HC, 
Catalonia HC, RC de Polo i FC Barcelona. 

L’objectiu del torneig Ciutat de Mataró 
és que els equips puguin tenir contacte 
amb la competició abans de començar 
les lligues regulars, fent així més amena 
la pretemporada i passar un bon dia  
d’hockey.   

PLATGES. Sandra López (7), Teresa Gómez 
(8), Pili FernÁndez (5),  Carol del Santo (5) i 
Núria Talavera (3) cinc inicial; Laura Torrent 
(3), Sandra Martínez (4), Tania Hurtado (2), 
Maria Cordon (10), Dixon (14).

MARCADOR. 8-13, 31-33, 52-54, 61-68. 

El femení del Platges de Mataró va 
començar la temporada perdent a casa 

davant el Darf Gramenet (61-68), un dels 
equips forts del grup 1 de Copa Catalun-
ya. L’equip groc va tenir a l’abast el triomf 
tot el partit, però en el darrer quart les 
visitants van estar més encertades de cara 
a cistella davant un Platges que només 
va anotar 9 punts.     

Nova edició del Torneig 
Ciutat de Mataró 
d’Hoquei Herba

HOQUEI HERBA
ILURO HC REDACCIÓ

El femení del Platges 
comença la lliga perdent 
a casa

BÀSQUET
COPA CATALUNYA FEM. REDACCIÓ

PLATGES 
MATARÓ

DRAFT 
GRAMENET61 68

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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3A JORNADA (20 SETEMBRE)
Singuerlín - LIVERPOOL . . . 0-1
Pineda - Premià Dalt . . . . . . . 4-1
Canyelles B - Empenta . . . . . 1-8
Arenys Mar - Cabrils . . . . . . . 1-1
Districte 030 - Alella . . . . . . . 5-2
Llavaneres - FE Grama  . . . . 2-5
Turó Peira - Florida  . . . . . . . . 3-0
PLA D’EN BOET - Vilassar . 2-0

CLASSIFICACIÓ. Districte 030 
9; Turó Peira 7; LIVERPOOL i 
Argentona 6; Fundació Grama 
i Arenys de Mar 5; Empenta, 
Singuerlín, Cabrera i Pineda 4; 
Premià Dalt, PLA D’EN BOET, 
La Florida, Llavaneres i Canyelles 
B 3; Cabrils 2; Vilassar de Dalt 
1; Alella 0.

Després de tres jornades de 
lliga l’equip barceloní del Dis-
tricte 030 és l’únic conjunt que 
ha guanyat els tres partits i 
és líder solitari. El Turó Peira 
és segon amb 7 punts, i ja 
un esglaó per sota trobem El 
Liverpool i l’Argentona amb sis 
punts. El Pla d’en Boet, que ja 
ha puntuat, ha abandonat la cua 
de la classifi cació i vol continuar 
escalant llocs.

4A JORNADA (27 SETEMBRE)
LIVERPOOL - PLA D’EN BOET
Premià Dalt - Singuerlín
Empenta - Pineda
Argentona - Arenys Mar
Alella - Cabrera
FE Grama - Districte 030
La Florida - Llavaneres
Vilassar Dalt - Turó Peira

Primer derbi
Dissabte, a les 17 hores, al Camp 
Municipal de Futbol del Camí 
del Mig, el Liverpool i el Pla d’en 
Boet disputaran el primer derbi 
mataroní de la temporada. Els 
locals que porten més temps a 
la categoria a priori són favorits, 
per emportar-se els tres punts, 
però els grocs vénen de guanyar 
i arriben al partit amb moltes 
ganes.  

El Liverpool resisteix i acaba guanyantEl Liverpool resisteix i acaba guanyantEl Liverpool resisteix i acaba guanyantEl Liverpool resisteix i acaba guanyant

Arriba el primer triomf del Pla d’en Boet 

LIVERPOOL. Xavier Moreno, Daniel Sogo, Albert Mar-
tin, Genis Ros, Cano, Carlos Alonso (Nogales, 60’), 
Jebari, Carrasco (Artero, 68’), Nil Gomez, Sissoko, 
Eric (Joaquin, 85’).

GOL. 19’ José Manuel Cano (0-1).

Victòria treballada del Liverpool que es va impo-
sar 0-1 al camp del Singuerlín, un dels equips 
més forts de la categoria i que la temporada 
passada militava a 2a Catalana. Els mataronins 
es van emportar els tres punts després de jugar 
gairebé tota la segona part amb un home menys 
per l’expulsió d’Albert Martin.

TERCERA CATALANA

FUTBOL    
TERCERA CATALANA

CRÒNICA REDACCIO

Els mataronins va jugar des del minut 
5’ de la segona part amb un jugador 
menys

El gol mataroní va arribar en el minut 19’ 
de joc quan José Manuel Cano va superar el 
porter local. A partir d’aquí els vermells van 
saber administrar el seu avantatge, i fi ns i tot 
haurien pogut fer un segon gol al contraatac 
abans d’arribar al descans.

Quaranta minuts amb un de menys
Només començar la segona part, en el minut 
51’ de joc, l’equip entrenat per Pedro Manuel 
Anadon es va quedar amb 10 per l’expulsió de 
Martin, complicant encara més les coses. Però 
els mataronins van saber resistir, i tot i ser un 
home menys, van mantenir la porteria a zero 
i es van emportar els tres punts. 

Després de tres jornades de lliga, el Liver-
pool és tercer amb sis punts. Una setmana més 
el primer classifi cat és el conjunt del Districte 
030 de Barcelona que fi ns ara ha guanyat tots 
els partits que ha disputat.  

PLA D’EN BOET. Jairo, Carlos González, Ordoñez 
(Ruiz, 79’), Silva, Javier Alvarez, David Valencia, 
Younes, Marc Palau (Marc Fernandez, 79’), David 
Cabezas (Montes, 84’), Rubén Cabezas, Jorge 
Rísquez (Donoso, 67’).

GOLS.  2’ Jorge Rísquez (1-0), 72’ Rubén Cabezas 
(2-0).

El Pla d’en Boet va sumar la primera victòria 
de la temporada després de guanyar el derbi 
maresmenc davant el Vilassar de Dalt. Després 
d’aquest triomf per 2-0, el conjunt groc aban-

El Liverpool és 
tercer

dona la cua de la classifi cació i surt dels llocs 
de descens. El partit ben aviat es va posar de 
cara quan en el minut 2’ de joc Jorge Rísquez 
aconseguia l’1 a 0. Aquest gol va donar molta 
tranquil·litat a l’equip local, mentre que el Vi-
lassar de Dalt veia com el matx se li complicava 
des de bon començament. Amb aquest marcador 
es va arribar al descans.

A la segona part i quan els visitants buscaven 
l’empat amb més empenta, Rubén Cabezas 
va fer el 2-0 de penal que certifi cava els tres 
primers punts de l’equip groc.

Ara, dimarts  vinent, a les 21 hores el Pla d’en 
Boet intentarà sumar la segona victòria com a 
local davant La Florida de l’Hospitalet de Llobre-
gat, en el partit que s’havia de jugar a la primera 
jornada de lliga i que es va suspendre. 

CF    
SINGUERLÍN

CF      
LIVERPOOL0 1

CE PLA D’EN 
BOET

CE VILASSAR 
DE DALT    2 0

TERCERA CATALANA
CRÒNICA REDACCIO

Els mataronins van guanyar el 
derbi maresmenc
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El Joventut Handbol Mataró inicia demà 
dissabte la seva desena temporada, i 
setena consecutiva a la 1a Estatal, amb 
un grandíssim partit al pavelló Teresa 
Maria Roca (18 hores), en el qual rebrà 
l’únic equip al qual no va poder derrotar 
la temporada passada, ni a la lliga (aquí 
és va perdre 23-29 i a Sant Cugat es va 
empatar a 33), ni a les semifi nals de la 
Copa Catalana on es va caure als penals 
després d’acabar el partit i la pròrroga 
també amb empat en partit jugat a 
Blanes. 

Tot plegat ja indica com d’igualats 
estan els dos equips que mantenen els 
seus blocs de la temporada passada, amb 
alguns reforços que encara els poden 
donar més consistència. L’equip mataroní 
va acabar la temporada 2014-15 en 4t 
lloc amb 45 punts i els santcugatencs 
van acabar en 6è lloc amb 35 punts, 
però ara tots dos aspiren a estar una mica 
més amunt i lluitant pels primers llocs 
amb Granollers B, Sant Martí Adrianenc, 
Sarrià, Montcada i Sant Quirze que, molt 
potenciat i amb Josep Maria Guiteras a 
la banqueta, vol ser la revelació de la 
temporada. En el darrer partit de pretem-
porada jugat el passat dissabte, els homes 
d’Hèctor del Pino van superar de forma 
molt clara i convincent el BM Granollers 
B, el campió de la temporada passada, 
per un resultat de 35-25, demostració del 
bon moment pel que passa l’equip tant 
en atac com en defensa.

1a jornada (26 - 27 setembre)
Joventut Mataró - Sant Cugat
Gavà - Lleida Pardinyes
Esplugues - Maristas Zaragoza
Salle Montcada - OAR Gràcia
Granollers B - Sant Joan Despí
Sant Quirze - Salle Bonanova
S. Esteve Sesrovires - S.Martí Adrianenc
Palautordera - Sarrià

A part del partit d’aquí a Mataró, són 
molt interessants també els que es juguen 
a Sesrovires i Palautordera, on s’haurà de 
veure si els dos equips locals derroten dos 

dels aspirants i també es poden afegir a 
la llista de favorits.

La plantilla del Joventut Mataró
La plantilla que tindrà al seu càrrec 
Hèctor del Pino, amb José Antonio 
Vizuete com a segon, serà aquesta: Pol 
Gavañach (procedent del Balonmano 
Granollers juvenil), Oriol Mas (de moment 
en recuperació després de la seva forta 
lesió) i Noper Sowe porters; Marc Martí-
nez, Roc Segarra, Toni Busquets, Bernat 
Muñoz, Bernat Bonamusa, Berenguer 
Chiva, Marc Castilla, Dani Aguilera, David 
Pedragosa, Oriol Vaqué, Àlex Bosch, Èric 
Martínez, Jan Bonamusa i José Juàrez 
“Pepo” (sortit del Granollers, però que 
la temporada passada va estar inactiu). 
Només han causat baixa de la temporada 
passada el porter Alberto Ruiz i l’extrem 
Guillem Fàbregas.

Presentació i homenatge a 
Josep Nonel
Després del partit, a les 20 hores, tindrà 
lloc la presentació de tots els equips de 
l’entitat i també es retrà un merescut 
homenatge a Josep Nonell, que durant 
més de 30 anys ha estat el president del 
Club Joventut Handbol Mataró. 

El Joventut Handbol Mataró rep 
el Sant Cugat

El femení inicia la Lliga Catalana
Una mica abans a les 16 hores també 
el sènior femení del Joventut Handbol 
Mataró ha d’iniciar la seva trajectòria a 
la Lliga Catalana, enfrontant-se a un dels 
equips que ha pujat a la categoria, com 
és el Tortosa.

1a jornada (26 - 27 setembre)
OAR Gràcia B - Igualada
Vilanova del Camí - Vilamajor
JOVENTUT MATARÓ - Tortosa
Ascó - Canovelles
S.Esteve Sesrovires - Cardedeu
Sant Vicenç - Sant Quirze
Lleida Pardinyes - Gavà

La plantilla mataronina
Per segon any dirigirà l’equip Rosi Her-
nàndez i a les seves ordres tindrà: Laia 
Argelich i Marta Espejo (Cardedeu) com 
a porteres; Cristina Arteaga, Cristina 
Moreno, Isa Latorre, Mar Gómez, Laura 
Gallego, Aina Rossell, Irene Hernàndez, 
Judith Pérez, Saray Romero, Roser 
Villalba, Sandra Cariteu (Cardedeu), 
Laia Nonell (que també torna després 
d’uns anys sense jugar), Tinna Falconi 
(jugadora argentina que ha vingut a viure 
a casa nostra) i Inez Krul (Gavà B).   

Gran partit per 
començar la 1a Estatal 
d’handbol

HANDBOL
1A ESTATAL REDACCIÓ
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La Sirena juga la fase fi nal de la Copa 
Catalana aquí a Mataró

WATERPOLO
COPA CATALANA REDACCIÓ

El complex Joan Serra del Centre Natació 
Mataró, aquest cap de setmana, tornarà 
a ser la seu de la fase fi nal de la Copa 
Catalana femenina en la qual participarà 
l’equip de La Sirena CN Mataró.

I l’equip de Florin Bonca, després 
d’haver eliminat el CN Terrassa a quarts de 
fi nal no ho tindrà fàcil, ja que s’enfrontarà 
el divendres a les 18:30 hores al potentís-
sim Club Natació Sabadell, un equip que 
sembla quasi imbatible. La Sirena s’ha 
reforçat molt bé, però en aquest partit 
no podran jugar ni Roser Tarragó, que ha 
estat operada d’un canell a fi nals d’agost 
i està en període de recuperació, ni la 
grega Alkistis Benekou, que està jugant 
el Preeuropeu amb la seva selecció, però 
tot i això intentaran donar la sorpresa.

Abans, a les 17 hores, hauran jugat 
CE Mediterrani i CN Sant Andreu, en 
l’altra semifi nal, que també pot ser molt 
interessant. La fi nal es jugarà el dissabte 
a les 12:45 hores també a la piscina del 
Centre Natació Mataró.

Victòria molt còmoda a quarts 
de fi nal davant el Terrassa
L’equip femení de La Sirena CN Mataró 
s’ha desfet amb comoditat del Club 
Natació Terrassa en el partit de tornada 
dels quarts de fi nal de la Copa Catalana 

superant-lo per 15-3 i d’aquesta manera 
es classifi ca per a la fase fi nal que es 
jugarà el pròxim cap de setmana al 
Complex Joan Serra del Centre Nataciò 
Mataró. Només el primer quart va estar 
igualat, però després no hi va haver color.

LA SIRENA - TERRASSA 15-3
CN MATARÓ. Elizabeth Keeeve, Arianna 

Gragnolatti (4), Aina Bonamusa, Júlia Nieto 
(1), Marcela Ríos, Alba Bonamusa (1), Clara 
Cambray (1), Ciara Gibson (2), Marta Bach 
(1), Ona Meseguer (1), Júlia Soler (1), Laura 
López (2), Mireia Neddermann.

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

En el partit d’anada, jugat el dimecres 
anterior, l’equip de Florin Bonca ja havia 
dominat per 6-15 i per tant es classifi ca 
per un global de 30-9, ben indicatiu de 
la superioritat de l’equip del Centre.  
  

La competició masculina de la Copa Cata-
lana aquest any queda ajornada fi ns més 
endavant quan el calendari de la Divisió 
d’Honor dóna un llarg descans, i aquest 
cap de setmana es juga a la piscina del 
CN Sabadell la Supercopa Estatal amb 
un format nou, en que juguen sis equips, 
entre ells el Quadis CN Mataró.

L’equip que prepara Beto Fernàndez, 
igual que el Barceloneta, i com a subcam-
pió de la Copa del Rei, passa directament 
a semifi nals, que es jugaran el divendres 
25. El Quadis s’enfrontarà a les 19 hores 
al guanyador del partit entre Terrassa i 
Mediterrani del dijous, mentre que el 
campió de Lliga i Copa s’enfrontarà a les 
20:30 hores al guanyador del partit entre 
el Sabadell i el Canoe madrileny, que 
també es juga el dijous. La fi nal serà el 
dissabte a les 19 hores.

L’historial de la Supercopa l’encapçala, 
com no, el Barceloneta, amb 10 títols, per 
3 del Sabadell i 1 del CN Sant Andreu, 
obtingut la temporada passada donant la 
gran sorpresa derrotant el Barceloneta.

Serà una bona primera pedra de toc per 
veure el rendiment de l’equip mataroní, 
que ha quedat molt rejovenit, però amb 
un planter del qual el tècnic Beto Fer-
nàndez espera molt aquesta temporada, 
amb el progrés de la gent de la casa i els 
fi txatges que s’han fet. Han estat baixa el 
porter Michal Diakonow, Mehdi Marzouki 
i Edu Mínguez, i entren el porter Mario 
Lloret, que torna al club on es va formar, 
Àlex Codina, que ja estarà aquí tota la 
temporada, i els dos internacionals holan-
desos Thomas Lucas i Robin Lindhout. 

Avui s’enfronta al potentíssim 
Sabadell a semifi nals

El Quadis CN Mataró
juga la Supercopa 
Six 2015

WATERPOLO
SUPERCOPA SIX REDACCIÓ
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FUTSAL. Paquito Pares, Cristian Sevilla, Ab-
dyck Gómez, Josep Requena, Marc Caballeria, 
Javier Cano, Raul Pulido, Pol Novo, Cristian 
Villarin, Miki Rodríguez.

El Futsal Aliança Mataró va començar la 
temporada perdent a la pista del Sant 
Joan de Vilassar. Els mataronins, que 
aquesta pretemporada no han estat gaire 
fins de cara a porteria, van continuar 
erràtics en la fi nalització davant un equip 
local que va saber aprofi tar les ocasions 
que va tenir. 

Després que la primera part acabés 1 
a 0, a la represa Marc Caballeria va fer 
l’empat a 1, però tot seguit el Sant Joan 
va fer el 2-1. En els darrers minuts amb 
els vermells buscant amb insistència 
l’empat, els locals van sentenciar amb el 
tercer i quart gol. Ja en el darrer minut el 
Futsal va maquillar el resultat fi nal fent 
el defi nitiu 4-2.  

Aaquest diumenge, a les 11 hores, el 
conjunt entrenat per Gerard Artigas rebrà 
la visita del Sagarra de Santa Coloma de 
Gramenet, un rival sempre complicat 
que també ve de perdre a la primera 
jornada.   

FUTSAL. Arenys de Munt, Cerdanyola, Cen-
telles, Sant Joan de Vilassar, Premià de Mar, 
Lliçà d’Amunt i Montsant 3; Arrels, Penya 
Johan, Lloret, Pineda, Sagarra, FUTSAL 
MATARÓ, Vilassar de Mar, Ràpid Santa 
Coloma i Parets 0.

El tennista mataroní Albert Ramos, que 
actualment ocupa el lloc 58 del rànquing 
mundial ATP, va fer bons els pronòstics i 
es va proclamar campió de Catalunya a la 
108a edició del Campionat de Catalunya 
Absolut de tennis que es va celebrar al 
Club Tennis Girona.

Era el cap de sèrie número 1 i la gran 
atracció del torneig que va guanyar sense 
cedir cap set. A la fi nal va doblegar per 
6-3, 6-3 a Marc Fornell. En la categoria 
femenina es va imposar la barcelonina 
Guiomat Maristany. 

Diumenge a les 11 hores a casa 
intentaran sumar els primers  
punts de la temporada

El Futsal Aliança Mataró 
debuta amb derrota en 
el derbi

FUTBOL SALA
TERCERA DIVISIÓ REDACCIÓ

SANT JOAN 
VILASSAR

FUTSAL 
ALIANÇA4 2

Grans resultats del CN 
Mataró en la Triatló de 
Sant Pol

TRIATLÓ
CIRCUIT CATALÀ REDACCIÓ

Diumenge passat es va disputar la tercera 
edició de la Triatló Sprint de Sant Pol, 
prova puntuable del Circuit Català de 
Triatló i on van participar diversos triat-
letes del Centre Natació Mataró. 

El més destacat de l’actuació mata-
ronina va ser el 6è lloc de Pablo López  
(1:09:53) i el 10è lloc de Guille Cortijo  
(1:10:23). En categoria femenina Núria 
Bruguera va acabar 8a (1:25:39).

Aquatló Ciutat de Mataró
Aquest dissabte dia 26 de setembre 
l’empresa 7 Sports organitza la primera 
edició de l’Aquatló Ciutat de Mataró. 
Aquesta prova tindrà dues distàncies, la 
Popular i la Sprint. 

L’aquatló popular té un circuit de 2 
km de cursa peu, 400 metres de natació 
i novament 2 km de cursa a peu. Mentre 
que els participants en la distància Sprint 
hauran de recórrer 3 km de cursa a peu, 
nedar un km i ràpidament sortir de l’aigua 
i tornar a fer 3 km de cursa a peu.  

La prova començarà a les 17 hores de 
la tarda al passeig marítim just davant 
del CN Mataró. 

Albert Ramos es 
proclama campió de 
Catalunya de tennis

TENNIS
CAMPIONAT CATALUNYA REDACCIÓ

El mataroní va fer valer el seu lloc 
de cap de sèrie número 1 
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VIII Mataró camina per
4 d’octubre de 2015

www.afamaresme.org

+ informació: 93 798 84 81 - 93 796 32 00
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DESCOBREIX LES NOVES INSTAL·LACIONS, NOUS SERVEIS, NOUS HORARIS, NOUS MONITORS...

NOU

Francesc Macià, 1-3, 1r, Mataró
www.dojokaratecervantes.es ·  dojokaratecervantes

Dojo
Cervantes

 KARATE
 KRAV MAGA
 GOSHINDO
 FITNESS
 PERSONAL TRAINER
 ENTRENAMENTS A DOMICILI

 REHABILITACIÓ
 NUTRICIÓ
 electroestimulació
 TERÀPIES NATURALS
 serVEI de fisio
 servEI a hotels
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DESCOBREIX LES NOVES INSTAL·LACIONS, NOUS SERVEIS, NOUS HORARIS, NOUS MONITORS...

T. 937 984 093 (a partir de les 18h) · M. 639 781 674 (félix)
M. 633 858 520 (Toni Rodríguez, coordinador d’activitats) 
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També a Sant Pol
Està previst que LAIA es comenci a 
rodar aquest mateix novembre tant 
a Arenys de Mar com a Sant Pol. I, 
de fet, ja tot està a punt. Miranda 
Gas serà Laia, i l’acompanyaran Ivan 
Benet, Roger Casamajor, Clàudia 
Benito i Miquel Fernàndez com a 
actors principals. 

Els protagonistes de la pel·lícula 
ja van visitar la vila el passat 8 de 
setembre amb el director del fi lm 
i el regidor de Cultura per veure la 
seva residència del carrer Bisbe Ca-
talà o el cementiri d’Arenys. Els van 
acompanyar familiars d’Espriu i la 
directora del Centre Espriu, que van 
ajudar l’equip de la pel·lícula a en-
tendre com era l’escriptor i què volia 
transmetre amb les seves obres. 

Quants premis Oscar han 
guanyat les pel·lícules de Woody 
Allen?

Pregunta de la setmana:

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

Resposta del núm. 1688
‘mama’

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 
Laura López Navarro,
Lluis Vives Aznar.

Arenys es prepara per al rodatge del fi lm Laia 

Arenys de Mar es prepara per al ro-
datge de la pel·lícula catalana LAIA 
aquest novembre. El fi lm, que res-
cata una obra de Salvador Espriu, 
recorrerà espais emblemàtics per 
a l’escriptor a la vila maresmen-
ca, on es va inspirar en nombroses 
ocasions.

LAIA, basada en la novel·la de 
l’escriptor català Salvador Espriu, 
escrita l’any 1932, narra la història 
d’una noia enigmàtica i dominant, 
en un humil poble mariner. La narra-
ció ens transporta a diverses etapes 
decisives que marcaran per sempre 
la vida de Laia.

Al fi lm hi apareixerà el món oníric 
d’Espriu sorgit de la seves vivències 
a Arenys de Mar i que va estar mar-
cat per personatges molt peculiars. 

CINEMA
NOTÍCIA REDACCIÓ

UNA SECCIÓ 
PATROCINADA PER

 Més cinema a: www.totmataro.cat

Concurs de Cine
2 entrades dobles
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Les estrenes
Irrational Man

 

En un campus universitari, un pro-
fessor de filosofia en plena crisi 
existencial troba un nou objectiu a 
la vida. I és que comença a relacio-
nar-se sentimentalment amb una de 
les seves alumnes i això, sembla ser 
que li canviarà la vida.
Direcció: Woody Allen 
Intèrprets: Joaquin Phoenix, Emma 
Stone, Jamie Blackley
96min

Eva no duerme

’Eva no duerme’ és el relat de 
l’odissea que va patir el cadàver 
embalsamat d’Eva Perón. El seu 
cos va passar per mans d’arreu 
d’Europa i no va aconseguir ser 
enterrada fi ns 25 anys després de 
la seva mort, el 1952. 
Direcció: Pablo Agüero 
Intèrprets: Pepi Monia, Gael García 
Bernal, Denis Lavant, Imanol Arias.
85min

El Desconocido 

El dia d’en Carlos comença amb nor-
malitat. Quan arrenca el cotxe, rep 
una trucada anònima que li anuncia 
que té una bomba sota el seient. Li 
comuniquen que en poques hores ha 
de reunir una quantitat de diners si 
no vol volar pels aires.
Direcció: Dani de la Torre 
Intèrprets: Luis Tosar, Javier Gutié-
rrez, Goya Toledo
102min

Vampyres

Dues vampiresses que habiten en 
una fosca mansió, atrauen els ho-
mes per oferir-los orgies de sexe que 
desemboquen en banys de sang. Fins 
allà arriben uns joves excursionistes 
amb ganes de festa i un home jove 
que oculta un passat molt fosc. 
Direcció: Víctor Matellano 
Intèrprets: Caroline Munro, Marta 
Flich, Almudena León, Christian 
Stamm

The D Train

En Dan no es pot desprendre de 
les seves inseguretats de l’institut. 
Intentant sense èxit demostrar que 
ha canviat, en Dan revifa una 
amistat amb el noi popular de la 
seva classe amb un gir molt ines-
perat.  
Direcció: J.Paul, A.Mogel  
Intèprets: Jack Black, James Mars-
den, Kathryn Hahn  
101min

Pinocho y su amiga Coco

En Geppetto és un ancià solitari que 
un dia crea un titella de fusta al que 
decideix posar el nom de Pinotxo. 
Els desitjos de què es converteixi en 
un nen de debò es fan realitat grà-
cies a l’ajuda de la fada Blava, però 
l’aventura no fa més que començar.  
Direcció:  Anna Justice
Intèrprets: Mario Adorf, Moritz Russ, 
Ulrich Tukur  
99min

DOSCUINERS
PLATS I POSTRES

T. 930 029 093 M. 609 385 123
Muralla Sant Llorenç 18. Mataró

www.doscuiners.com L’excel·lència
en un platetHorari:

de dimarts a dissabte de 13h a 15:30h
de dimecres a dissabte nit de 20:30h a 23h
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de comunicació i el boca-orella de la 
mateixa gent ens ha ajudat molt, tot 
i que ja estem parlant d’una ciutat 
molt solidària. De fet, més d’un 30 
per cent del total dels inscrits cada 
any prové de fora de la ciutat, és a 
dir, que molta gent de fora també 
està sensibilitzada en participar en 
aquesta caminada. Esperem que en 
les pròximes edicions la Caminada 
segueixi com a referent, no només 
a la ciutat, sinó també a Catalunya.

És una caminada de consciencia-
ció o de presentació de la malaltia?
Sempre va enfocat a la consciencia-
ció de la malaltia de l’alzheimer que 
malauradament està cada vegada 
més introduïda a la nostra societat. 
La gent arriba a edats més avança-
des i això provoca que la malaltia 
sigui més present. També és cert 
que el que intentem és recaptar una 
mica de fons per a les famílies dels 
malalts que necessiten vigilància 
dels seus familiars malalts les 24 
hores i que això els comporta unes 
despeses molt elevades. L’ajuda per 
a aquestes famílies és de necessitat 
extrema.

Els familiars són els que més ho 
pateixen?
El malalt de per si no és conscient 
de la seva malaltia. Ells perden la 

Què n’espereu d’aquesta nova edi-
ció de la Caminada per l’Alzheimer?
Esperem molta gent, unes 5.000 
persones, que vinguin com cada any, 
conscienciades i molt solidàries.

Hi ha novetats?
Sí. El fi nal de la caminada aquest 
any serà al Nou Parc Central i serà 
al mateix lloc on es donaran els 
entrepans. Ho fem per donar més 
rapidesa a la Caminada. L’hora de 
sortida serà la mateixa, d’entre les 
vuit i les nou del matí des de Sant 
Simó per evitar aglomeracions. I allà 
on fi ns ara es donaven els entrepans 
es donarà xocolata, fruita i aigua.

Els recorreguts varien respecte de 
les edicions precedents?
Hi ha una lleugera modifi cació en els 
recorreguts que aquest any passen 
de 3 a 2, suprimint el recorregut que 
s’iniciava al Parc Central i baixava 
fi ns a la Plaça de Santa Anna. El 
recorregut curt tornarà a tenir 10,5 
quilòmetres i el llarg 14.

Aquesta caminada és, per a molts 
mataronins, una cita al calendari. 
És un prestigi?
És un prestigi que crec que s’ha 
aconseguit perquè la ciutat en si 
ja està molt sensibilitzada amb la 
malaltia de l’alzheimer. Els mitjans 

“La caminada és un referent a tot Catalunya”
Entrevistem a Juan Antonio Ciller, membre de l’organització de la Caminada per l’Alzheimer 

SOCIETAT
NOTÍCIA MARTA GÒMEZ

ciutatciutat

memòria i van tornant a la seva in-
fantesa. No són conscients de què 
fan ni de la seva malaltia. Qui se 
n’adona són els famliars, que veuen 
com han d’estar cada vegada més 
pendents del malalt. Una gran ajuda 
per a les famílies també és el Centre 
de Dia que tenim al carrer Carle-
many de Mataró on poden deixar el 
malalt durant el dia i seguir amb la 
seva vida o descansar.

L’any passat va ploure… aquest any 
compensarà?
L’any passat vam tenir 4500 inscrits 
i, tot i la pluja, i la festa fi nal que 
vam fer, poca gent va reclamar les 
inscripcions. Això ens va permetre 
recaptar prop de 19.000 €.

Quantes persones hi ha inscrites de 
moment?
En aquests moments estem prop de 
les 2.000 persones. Volem arribar 
als 5.000 participants però sabem 
que la gent s’apunta a última hora.

Què han de fer les persones que vo-
len inscriure’s?
Cada dissabte estarem a la Plaça 
Santa Anna a partir de les 10 h del 
matí i fi ns a les 20 h. A les botigues 
d’esports o al col·legi Cor de Maria 
també es podran inscriure cada tar-
da a partir de les 17 h. 

www.totmataro.cat
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De circs segurament n’hem vist 
molts, sigui en publicitat, pel·lícules 
o en les ciutats i pobles que aterren 
de tant en tant. El circ però, està 
concebut com aquell espai en què 
s’hi riu, s’hi plora i s’hi veuen, com 
a mínim, coses diferents del que 

un està acostumat. Els lleons, les 
foques o els elefants ja han quedat 
en un segon pla i poques vega-
des s’utilitzen en les grans carpes 
punxegudes que es traslladen quilò-
metres enllà per presentar les seves 
creacions. A Mataró el col·lectiu 

CULTURA
REPORTATGE FOTOS: ANNA ALUART

TEXT: MARTA GÒMEZ

Del circ tradicional al circ contemporani passant pel circ 
social. Els dos últims vessants són els que s’ofereixen des de 
Cronopis, el col·lectiu mataroní que promou el circ a la ciutat. 
Per aquest nou curs escolar, i plenament consolidats a l’espai 
de Can Fugarolas, Cronopis proposa una escola de circ per 
a infants i joves d’entre 7 i 16 anys. En aquesta escola, a 
més d’ensenyar moltes de les disciplines i modalitats que es 
practiquen al circ contemporani, es vol transmetre l’essència 
de què representa practicar aquest art: formació, assaig i 
entrenament, creació i actuació. Coneguem com és el circ a 
la nostra ciutat.   

www.totmataro.cat/reportatge
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Cronopis pretén fer d’abanderat 
d’aquell circ ja no tradicional, sinó 
contemporani que, a més, inclou un 
vessant més social.

Cronopis és, doncs, el col·lectiu 
local que treballa per la promoció 
del circ. En aquests moments se 
situen a Can Fugarolas, lloc on han 
trobat un bon espai per desenvolu-
par aquesta pràctica. “Volem ajudar 
a companyies emergents a fer circ 
social”, assegura un dels socis de 
Cronopis, David De La Rosa. En la 
mateixa línia explica un altre soci 
del col·lectiu, Jordi Mas: “creixem 
per la gent nova que s’adhereix, 
que s’implica i participa de l’espai 
i ens permet augmentar el nombre 
de cursos per oferir”. 

Les quatre potes

Tots els socis de Cronopis, que 

Cronopis consolida la seva escola de circ a Can Fugarolas

  
Circ social 
per a infants i joves
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han de ser usuaris, tenen molt clar 
quin és l’objectiu de fer circ: actuar. 
I per això, tots ells també es recor-
den entre ells que les quatre potes 
del col·lectiu [que marquen el camí 
i el procés per arribar a l’actuació] 
s’han de mantenir passi el que pas-
si: “per actuar necessites crear, per 
crear necessites assajar i entrenar i 
per assajar i entrenar necessites for-
mació, sense algun d’aquests passos 
no pots actuar”, assegura De La 
Rosa. I segurament per aquest ma-
teix argument obren a tots els socis 
l’espai d’assaig i entrenament de 
forma lliure. Espai que, a més, con-
sideren que està molt ben preparat. 
Aquesta zona s’obra a petits grups 
de circ que vulguin venir a assajar 
les seves creacions d’espectacles i 
que se’ls ofereix la “residència” a 
Cronopis.

Circ amb teatre

“El circ a vegades es concep com 
el lleó, la dona barbuda i el forçut” 
lamenta De La Rosa que parla del 
“circ tradicional” i assegura que 
anys enrere, amb aquesta concep-
ció, “es mostrava la gent que tenia 
dots fora del normal i portaven 
animals perquè sense televisió ni 
Internet no es podien veure habi-
tualment”. De La Rosa creu que 

d’aquesta imatge a la imatge del circ 
que es fa actualment hi ha un abis-
me important i per això assegura que 
“el circ contemporani és la manera 
d’utilitzar totes les tècniques del 
circ per concentrar-se a explicar al-
guna cosa”. És així com es barreja el 
circ amb els arguments, les històries 
i el teatre. “Si has d’explicar algu-
na cosa, ja no només fas malabars 

pensant a fer malabars o equilibris 
pensant en no desequilibrar-te sinó 
que es juga amb els sentiments i les 
emocions de la història”, sentencia 
el soci de Cronopis. 

Circ social

Dins del circ contemporani Cronopis 
treballa amb un vessant més con-
cret i aquesta és la del circ social. 
“Aquesta altra part del circ s’enfoca 
a obtenir una millora en aquesta so-
cietat des de gent amb discapacitat, 
a gent amb risc d’exclusió social 
passant per gent amb problemes 

econòmics” explica Jordi Mas que 
afegeix: “en realitat és gent que no 
té un entorn estable”. El circ social 
permet veure gent amb discapacitat, 
com és el cas del grup Circ Bombe-
ta [també instal·lat a Cronopis en 
col·laboració amb el Taller d’Idees], 
que “són capaços de fer coses que 
no farien mai en un altre àmbit”, as-
segura Mas. “Sovint la discapacitat 
que tenen i que transformen amb el 
circ et fa veure la capacitat extra que 
demostren i desenvolupen”, remarca 
la mateixa font.

Un dels avantatges que aporta el circ 
social és la integració de qualsevol 
persona: “és un lloc on hi ha cabuda 
per a tothom” explica De La Rosa 
que segueix dient: “qui no té força 
pot fer un número de pallassos, qui 
no pot fer una tombarella pot fer 
equilibris o malabars”. I d’aquesta 
manera s’arriba a tot arreu perquè 
“tothom té una capacitat que el di-
ferencia de la resta i, en cas que no 
la trobi, sempre se la pot inventar” 
conclou De La Rosa. 

Escola de circ

L’any passat des de Cronopis es va 
començar, de forma una mica expe-
rimental, el què en van anomenar 
“l’escola de circ”. Consisteix a oferir 

Un dels avantatges que 
aporta el circ social 
és la integració de 
qualsevol persona
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cursos de circ per a infants i joves 
de 7 a 16 anys. L’èxit de la primera 
edició ha portat a ampliar l’oferta i 
consolidar tres grups -dos d’infants 
i un de juvenil- que pràcticament 
ja són plens per aquest nou curs. 
“L’escola de circ és un projecte que 
teníem al cap des de feia molt de 
temps, però tampoc teníem l’espai, 
ara a Can Fugarolas l’hem pogut 
començar a tirar endavant i sembla 
que ha funcionat molt bé”, explica 
satisfet Mas. Aquests cursos, que 
s’imparteixen trimestralment i en 
horari d’extraescolar, pretenen que 
tots els nens puguin tastar de totes 
les disciplines i modalitats del circ, 
des del trapezi fi ns als pallassos, 
passant pel llit elàstic o els mala-
bars. “Volem donar l’oportunitat real 
de fer circ contínuament després de 
l’escola”, conclou Jordi Mas. 

Què els crida l’atenció als nois i 
noies? “Els més petits sobretot 
els crida el fet de tocar diferents 
modalitats. Cada nen troba el seu 
moment i el seu lloc i tots aprenen 
els uns dels altres”, explica una de 
les sòcies de Cronopis i mestra de 
l’escola de circ, Marina Montserrat. 
La Laura Cano segurament n’és un 
exemple. Ella té 15 anys i va assis-
tir a la primera edició de l’escola 
de circ. Aquest any té molt clar 

“Hem aconseguit 
que Mataró sigui un 
referent del circ a 
Catalunya”

que repeteix i sap perfectament el 
perquè: “fer circ enganxa”. “A mi 
m’encanta quan pujo al trapezi, és 
com si em sentís molt lliure sense 
tocar de peus a terra”, continua la 
Laura. Com ella, prop de 30 nens 
tenen l’oportunitat de provar de fer 
circ per aquest any. “No volem morir 

d’èxit i intentarem fer llista d’espera 
en lloc d’obrir més grups”, explica 
Jordi Mas prudentment.

Els valors

Sigui a l’escola de circ, a forma-
cions d’adults o des de qualsevol 
de les activitats que s’organitzen 
des de Cronopis, s’intenta fomen-
tar que tots els valors que aporta el 
circ quedin ben treballats. “Són va-
lors com la motricitat, la motricitat 
fi na, l’equilibri, l’alçada, jugar amb 
la por, l’autosuperació, la compan-
yonia, entre molts d’altres”, explica 
Montserrat que vol afegir: “de fet, és 
una manera d’afrontar sentiments i 
un gran repte”. Ella mateixa creu 
que el circ en si mateix no és fàcil i 
que cal superació per enfi lar-se a se-
gons quin lloc o controlar sensacions 
i emocions, però que precisament 
això és “el que més enganxa de fer 
circ” i ajuda a “pujar l’autoestima”.

Mataró amb el circ

Mataró és, gràcies a Cronopis, aban-
derada i referent de la pràctica del 
circ. “Molts dels que ara formem 
Cronopis vam entrar en el món del 
circ i de seguida ens va captivar. 
Vam ajuntar-nos i vam començar 
a crear aquest esperit de veure i 
fer circ que coneixem a Mataró”, 
explica Jordi Mas satisfet. “Hem 
aconseguit que molta gent vingui 
a consumir circ a escala amateur i 
és una espiral que es va fent gran i 
que situa a la ciutat de Mataró com 
a un lloc on poder venir a presen-
tar la teva creació, on poder venir a 
entrenar i assajar, on poder venir a 
veure espectacles…” explica Jordi 
Mas que conclou: “Hem aconseguit 
que Mataró sigui un referent del circ 
a Catalunya”. Aquest curs ho serà 
una mica més. 

L’energia de Can Fugarolas  

Can Fugarolas ha estat, en part, el tret de sortida d’entitats com Crono-
pis. Ells ja existien abans però l’espai del qual disposaven els quedava 
limitat en molts dels sentits. Ara Can Fugarolas els ha permès ampliar 
les instal·lacions, comptar amb un magatzem on poder emmagatzemar 
tot el material d’escenografi a i creacions d’altres companyies, comptar 
amb un gran espai d’assaig i entrenament i disposar també de zones on 
poder fer representacions de petit format. L’energia que es transmeten 
les entitats i col·lectius que actualment ja s’hi troben acaba de confor-
mar la xarxa i sinergia pel qual ja va sorgir la iniciativa de reformar un 
antic concessionari en un espai social, creatiu i de treball a baix preu.
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Quan acabin el curs escolar que ara 
comença, els alumnes de segon de 
Primària de l’escola GEM de Mata-
ró, no tindran la mateixa perspectiva 
del món que tenen ara. Aquest és 
l’objectiu del programa de l’oenagé 
mataronina Kids Arround the World, 
que ha seduït els mestres de l’escola 
per fer plegats un viatge de nou 
mesos per les diferents cultures 
del planeta. “El projecte neix del 
somni de fer la volta al món, però 
la idea s’ha transformat en adonar-

www.totmataro.cat/empentaamb empenta

Viatjar per conscienciar els nens i nenes

1

nos que tenim l’obligació d’aportar 
alguna cosa a la societat. Volem 
transmetre a la infància com són 
els seus homòlegs en altres països”. 
Un dels responsables del projecte, 
Xevi Pallàs, explica així els inicis de 
KAW, que compateix amb la seva 
companya Anna Bertran. Tots dos 
havien d’emprendre l’aventura el dia 
24, un viatge que els durà des de 
Moçambic fi ns a Islàndia recorrent 
un total de dinou països dels cinc 
continents. En total es preveu que 

visitin unes 40 escoles d’arreu del 
món. Les seves estades a cada lloc 
serà d’entre dues i tres setmanes i 
viatgen únicament amb una motxilla 
i el més imprescindible.

Precisament aquesta ha estat la pri-
mera lliçó que han après els nens 
de l’escola GEM. “Una motxilla 
per passar nou mesos fora de casa? 
Hi ha moltes maneres de ser feliç 
sense tantes necessitats com gene-
rem”, explica Pallàs. Quan acabi el 
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El GEM integra el 
programa de l’ONG 
KAW en el programa 
curricular dels 
alumnes de 2n de 
Primària

projecte, apunta, els nens s’han de 
poder “situar al món i fer-se corres-
ponsables de la situació que es viu”.

Durant el viatge, els dos expedi-
cionaris de KAW enviaran material 
audiovisual per explicar com viuen, 
com juguen i com aprenen els nens 
de diferents països del món. Així 
mateix, mostraran també els hàbits, 
costums i maneres de fer dels nens 
catalans. Amb aquest “intercanvi”, 
l’oenagé pretén afavorir el creixe-
ment personal dels infants.

El material serà públic a través de 

la pàgina web del projecte (www.
kaworld.org), però en el cas de 
l’escola de Mataró serà també el 
principal material de l’assignatura 
‘Viatgem pel món’, una de les opta-
tives d’activitat complementària que 
hi haurà a l’escola. Sara Sánchez, 
mestra de segon de Primària, posa 
en valor el fet que sigui una assig-
natura “totalment vivencial”.

“Coneixen a les persones que mar-
xen i cada setmana farem treballs en 
relació al país on siguin. Connecta-
rem amb ells i ens enviaran vídeos”, 
explica la professora. Segons Sán-
chez, aquesta és “una experiència 
molt especial” perquè va “més enllà 
de les matemàtiques o les llengües” 
i aporta “valors i compromís social” 
als alumnes. 
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El passat 25 de juliol va tenir lloc 
l’acte de lliurament de diplomes de 
la catorzena promoció de quiromas-
satgistes en el Centre de Teràpies 
Manuals, al carrer Llauder 90 de 
Mataró. Aquest curs, que s’imparteix 
de forma exclusiva, té validesa per 
l’acreditació professional de mòdul 
superior per motiu d’un conveni sig-
nat amb la Generalitat de Catalunya 
i la FENACO, l’organització col·legial 

www.totmataro.cat/empentaamb empenta 3

naturopàtica de referència, que 
sub ratlla la importància de l’oferta 
lectiva del centre mataroní.

El Centre de Teràpies Manuals és  
l’única escola a la comarca del 
Maresme i del Vallès Oriental que 
està homologada per la FENACO i 
per tant és l’únic centre capacitat 
perquè els seus estudis es puguin 
acreditar i homologar.

El curs té una durada de dos anys 
i suma fi ns a 700 hores lectives. 
L’objectiu d’aquest centre és que 
els alumnes surtin de l’escola amb 
la millor preparació possible i, amb 
aquesta fi nalitat, s’avancin al futur 
apostant per un ensenyament de 
qualitat.

La matrícula per a aquest curs, amb 
places limitades, està oberta.

Catorzena promoció de 
quiromassatgistes del CTM

facebook.com/totmataro
L’actualitat de Mataró al Facebook!
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La sèpsia greu és l’evolució com-
plicada d’una infecció que pot 
acabar lesionant els òrgans. A Ca-
talunya, més de 22.000 adults i 
478 infants van ingressar en un 
hospital a causa d’aquesta patolo-
gia el 2014. En els casos greus, la 
mortalitat és del 20%, però pot ser 
més alta si es tracta d’un xoc sèp-
tic. L’administració de tractament, 
tant antibiòtic com de recupera-
ció de les funcions orgàniques al 
més aviat possible, podria millorar 
l’evolució dels pacients i per això, 
i amb l’objectiu d’estandarditzar 

els protocols als diferents centres 
de salut catalans, el Departament 
de Salut desplega a partir del 15 
d’octubre el nou Codi Sèpsia

Quan una infecció no es controla 
adequadament, el cos té una res-
posta infl amatòria que es pot anar 
complicant fi ns a generalitzar un 
procés infecciós que pot produir el 
que s’anomena fracàs multiorgànic, 
i en el pitjor dels casos, la mort. És 
el que s’anomena sèpsia, una sín-
drome amb risc vital que el 2014 va 
obligar a hospitalitzar fi ns a 22.255 

adults i 478 menors de 16 anys.  

El departament de Salut ha elabo-
rat el Codi Sèpsia, un nou protocol 
d’intervenció que ha de millorar la 
detecció d’aquests casos i a la ve-
gada agilitar el trasllat dels pacients 
que ho necessiten als centres amb 
UCI per tal de realitzar la “ressus-
citació’’ dels òrgans afectats en un 
servei d’urgències. Una de les difi -
cultats de la diagnosi de la sèpsia 
és que es presenta de manera molt 
heterogènia perquè depèn de dife-
rents factors i causes.

Nou codi sèpsia per reduir la mortalitat 
dels pacients amb infeccions generalitzades

Ja tenim aquí la Fosbury 17!

LA REVISTA DIGITAL DE 
TOT L’ALTRE ESPORT
revista.fosbury.cat

Llegeix-la des de  
qualsevol dispositiu a
http://revista.fosbury.cat
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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? dispo-
nemos del dinero al contado para 
comprarlo inmediatamente a partir 
de 3 días. F. escrituras y entrega 
de llaves. Cualquier zona. Su Casa 
93.757.12.82 
VENTA TRASTERO 11M2. Rda. 
O’Donell. 600.508.211 
ROSELLÓN. Piso segundo, 3h. coci-
na conservada, baño, económico, 
53.000€ 626.529.009
VENC PÀRQUING. Avda. Recoder 
(cotxe 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 Ma-
taró, o garajes, locales, pequeños 
solares, etc. No importa estado. 
Buscamos cualquier sup. edificable 
para promoción de viviendas. Tam-
bién Permutas, buscando la mejor 
rentabilidad para Ud. Máxima se-
riedad 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 
SE TRASPASA BAR junto Vía Europa 
605.897.493 
ALQUILO  HABITACIÓN muje r . 
616.061.302 
LOCAL 300M2 COMERCIAL. 750€/
mes. 93.798.81.06 /635.969.910 
Z. CERDANYOLA. Local de 78m2. 
ideal cualquier actividad, económi-
co, 250€. 626.52.90.09 

SE ALQUILA HABITACIÓN con derecho 
a cocina, nevera, lavadora, secado-
ra, etc. Zona Residencial. Precio 
económico. 639.703.037 
ALQUILO  HABITACIÓN señor . 
634.741.131 
LA RIERA. Piso primero semi-nuevo, 
1h. comedor con cocina americana, 
baño, terraza de 20m2. amuebla-
do y equipado, impecable, 535€. 
651.862.517

TREBALL

IMPORTANTE EMPRESA sector Segu-
ros necesita incorporar Agentes 
plan de carrera. Formación espe-
cializada. Flexibilidad horaria. 
Retribución fija + comisiones + 
cartera + interesantes incentivos. 
652.681.307 
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 
jornada tardes en Argentona. Con-
tacto. 679.694.902 
EMPRESA EN EXPANSIÓN busca 
personas con buena actitud, no 
importa experiencia ni sector. 
93.173.36.25 Sr. Colmenero. 
¿QUIERES TRABAJAR? Mataró, Saba-
dell, Barcelona. Para conocernos 
pide cita 615.228.740 Indicando 
ubicación. Valoramos personalmente. 

TRASPASSOS 
LLOGUERS

PARA PUESTO FIJO DE TRABAJO
FORMACIÓN A CARGO DE 

LA EMPRESA
Ingresos entre:

470€ y 1120€

ÚLTIMAS PLAZAS

 CENTRE: PUBLICITAT FERMALLI MARESME: Muralla Sant Llorenç, 2

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

 MOLINS: LLIBRERIA NINOTS: Ps. Carles Padrós, 91

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

anuncis econòmicsanuncis econòmics

 MATARÓ
www.totmataro.cat/economics

PER INSERIR ANUNCIS A:

 CERDANYOLA: 
             ESTANCO INDIANO: Carrer Roselló, 4
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BUSCO TRABAJO LIMPIEZA. coche 
propio. 610.388.966
CHICA COCHE PROPIO busca lim-
pieza, canguro, cuidado mayores. 
697.907.931
CHICA BUSCA TRABAJO por ho-
ras, cuidado mayores, limpieza. 
687.099.964
CUIDO ANCIANOS SOLO noches 
300 €/mes. Limpieza 8 €/hora. 
602.366.645
CHICA BUSCA TRABAJO cuidando 
mayores, canguro, limpieza por 
horas. 678.074.252
CHICA LIMPIEZA, escaleras, plancha, 
cocinera... 631.128.068
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA, can-
guro. Referencias. Experiencia. 
678.107.389
BUSCO TRABAJO AYUDANTE cocina, 
limpieza, cuidado mayores, niños. 
627.008.471
LIMPIEZA ESCALERAS. 631.128.068
BUSCO TRABAJO limpieza, cuida-
do niños, mayores, ay.cocina... 
632.798.061 
BUSCO TRABAJO limpieza, cuidado 
niños, ancianos. 632.869.568
AY. PELUQUERÍA TITULADA. Busca 
trabajo.632.869.568
SEÑORA RESPONSABLE se ofrece, 
limpieza, cuidado de niños. Coche. 
Referencias. 665.040.919 
S´OFEREIX NOIA servei domèstic 
636.186.538 
BUSCO TRABAJO limpieza, plancha. 
631.520.665 
BUSCO FEINA NETEJA. 645.354.442

CLASSES

MATEMÁTICAS, PRIMARIA, SECUN-
DARIA. 674.466.523 
LLICENCIADA FA CLASSES d’anglès 
i alemany. omyas76@gmail.com 
PROFESSOR FA CLASSES particulars 
d’anglès i francès. Tots nivells. Re-
pàs escolar general. 676.993.675

TREBALL

POR AMPLIACIÓN 
DE PLANTILLA

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

• INDISPENSABLE
  EXPERIENCIA EN EL PUESTO 
• PERSONA DINÁMICA
  Y RESPONSABLE

DE TALLERES 
DE CONFECCIÓN 
Y PRODUCCIÓN

INTERESADOS ENVIAR C.V., A:
cv@totmataro.cat
Indicando en el asunto:

REF.7800 - RBLE. PRODUCCIÓN

 CENTRE: PUBLICITAT FERMALLI MARESME: Muralla Sant Llorenç, 2

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

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

             ESTANCO INDIANO: Carrer Roselló, 4

   NÚM. 1690

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

DEL 25 DE SETEMBRE A L’1 D’OCTUBRE DE 2015
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PROFESSIONALS

GRUP D’HAVANERES Mestre d’Aixa. 
Havaneres, cançó marinera. Festes 
majors, festes de carrer, priva-
des, aniversaris, etc. Info sense 
compromís 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 abrillantats. Pressupost sen-
se compromís. 93.757.76.83 
/607.249.790 
MASAJES ORIENTALES CAMILLA o ta-
tami +ducha. 93.172.19.58 
TRABAJOS PALETA, PINTOR, mante-
nimiento. 10€ /hora. Presupuesto. 
658.647.075 
LAMPISTERÍA, FONTANERÍA, ELEC-
TRICIDAD, aparatos eléctricos, 
reparación lavadoras, calentadores, 
calderas. 697.725.158 
TRABAJOS VERTICALES económicos. 
691.670.122 
PALETA, PINTOR, LAMPISTA, fonta-
nero. Económico. 649.131.920 
INSTAL·LADOR DE PARQUET. Profes-
sional, econòmic, 698.254.647 
PINTOR ECONÓMICO. EXPERIENCIA 
responsabilidad limpieza. Excelen-
tes acabados. 629.988.598 
FAIG ACOMPANYAMENTS en cen-
tre sanitari i/o domicili. Carme 
616.416.987 
SE REPARAN NEVERAS, lavadoras, 
televisiones. Felix. 93.799.10.51 
/629.483.178 
PA L E TA  S U P E R E C O N Ó M I C O . 
671.198.330 
LAMPISTA RAMON. 647.689.408 
MASAJE ORIENTAL 688.508.947 
M U D A N C E S  E C O N Ò M I Q U E S . 
692.021.141 
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

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....................420€ 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-4343 ROCABLANCA, Piso de 4 hab. y dos baños, salón con chimenea, trastero, terraza.........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-1220 LLAVANERES, Piso 3 hab. 2 baños, amueblado, z. comunit. piscina, agua incluida........600€ T.I.
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TAROT  VIDÈNCIA...

TAROT METAFÍSICO, 6€/15min. 
93.741.10.87
TAROT MATARÓ 666.639.976 

VARIS

POR UNA GRACIA a la ánima sola. 
GRACIAS ESPÍRITU SANTO. AMG 
JOSÉ. BUSCO PAREJA. 674.471.893

CONTACTES

LAIA 42 CATALANA. 687.072.165 
ANDREA. 100 PECHO natural. Total 
discreción. 657.112.237 
MATARÓ NEGRITA CUBANA. Viciosa 
y morbosa. Ninfómana sin tabús, 
besos sabrosos, 140 pecho, fran-
cés tragado, garganta profunda, 
griego... Fiestitas largas. Salidas 
24h. 632.520.719 
KATY 26, PARTICULAR. 631.287.774 
BELLA RUSA PARTICULAR. Calella. 
722.595.521 
MASAJISTA RUBIA GUAPÍSIMA. Ma-
taró 667.955.000 
JAVI 70 AÑOS, buena posición. Soy 
pasivo, deseo chico activo. Máxi-
mo 45 años. Deportista, moreno. 
682.462.579

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

(junto estación)

COMPRA -VENTA 
SEGUNDA MANO

A TÀCTIC 
NO FEM 
WEBS

FEM MÉS QUE WEBS

www.TACTIC.CAT
- 93 790 97 73 -
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Festa al Cel 2015imatges

1 DISSABTE VA TENIR LLOC L’EXHIBICIÓ DE GLOBUS AEROESTÀTICS. DISSABTE VA TENIR LLOC L’EXHIBICIÓ DE GLOBUS AEROESTÀTICS. 2   DISSABTE ES VA VEURE UN REPOSTAMENT AERI  DISSABTE ES VA VEURE UN REPOSTAMENT AERI
3   UN NEN JUGANT AMB LA SEVA AVIONETA DURANT LA FESTA   UN NEN JUGANT AMB LA SEVA AVIONETA DURANT LA FESTA 4 L’AVIÓ “ZAPATONES” FENT LA SEVA EXHIBICIÓ.L’AVIÓ “ZAPATONES” FENT LA SEVA EXHIBICIÓ.
5 EL TANT ESPERAT HARRIER II  EL TANT ESPERAT HARRIER II  6     ELS  BRAVO 3 REPSOL FENT LA SEVA ESPECTACULAR EXHIBICIÓ . ELS  BRAVO 3 REPSOL FENT LA SEVA ESPECTACULAR EXHIBICIÓ . 
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7 UN DELS PRIMERS HELICÒPTERS QUE VA EXHIBIR-SE A LA FESTA UN DELS PRIMERS HELICÒPTERS QUE VA EXHIBIR-SE A LA FESTA 8  ELS AEROPLANS I LA SEVA ESTELA DE FUM. ELS AEROPLANS I LA SEVA ESTELA DE FUM.
9     EL VILLAGE COMERCIAL AL PORT EL VILLAGE COMERCIAL AL PORT 10  EL CHINOOK FENT UNA DE LES MANIOBRES MÉS COMPLICADES. EL CHINOOK FENT UNA DE LES MANIOBRES MÉS COMPLICADES.

11 ALGUNES DE LES ESTELES QUE DEIXAVEN ELS AVIONS. ALGUNES DE LES ESTELES QUE DEIXAVEN ELS AVIONS. 12     ELS APAGAFOCS FENT UNA SIMULACIÓ A LA FESTA  ELS APAGAFOCS FENT UNA SIMULACIÓ A LA FESTA  
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la parella de sota. Però aquesta gi-
ragonsa resulta poc creïble, sobretot 
quan acaba conduint a un desenllaç 
edulcorat. Al fi nal, encara que l’obra 
perdi pistonada, els espectadors han 
acumulat tantes riallades prèvies 
que no s’estan d’agrair-ho amb grans 
aplaudiments perquè han passat 
una bona estona. 

Voluntat didàctica 
Malgrat el nom en anglès adoptat 
per la companyia, el muntatge pre-
sentat aquests dies a Can Gassol és 
un dels exponents més genuïns del 
que dóna sentit al cicle “Fet a Mata-
ró”: fomentar l’aparició de projectes 
artístics joves i vinculats a la ciutat. 
Perquè, tanmateix, tots els membres 
de Jungle Low han estat professors 
o alumnes i són col·laboradors de 
l’Aula de Teatre de l’Ajuntament 
de Mataró. A més ‘Gàbia’, que és 
l’espectacle que han estrenat, és 
un exercici que porta l’encuny del 
centre de creació d’arts escèniques 
ubicat a la nau del carrer de Prat 
de la Riba.

Potser pels seus clars vincles amb 
una institució docent com és l’Aula, 
a ‘Gàbia’ s’hi percep una certa vo-
luntat didàctica, tant formal com de 
contingut. El joc que creen cadascu-
na de les màscares expressives que 
donen aparença i estil propis als 
diversos personatges del fi l narratiu 
de l’obra és fruit d’un remarcable 
treball de construcció, de recerca 
i d’interpretació que posa l’accent 
en la singularitat. Tot hi està ben 
cuidat: faccions, gest, moviment i 
vestuari. Amb la utilització també 
d’ombres i l’ajut efi caç de l’attrezzo 
i la il·luminació, és una proposta 
que esdevé una mirada socialment 
compromesa a situacions de vul-
nerabilitat que són ben properes, 
des de la desprotecció infantil fi ns 
al maltractament a les dones o la 
indefensió de les persones immi-
grants. Cada seqüència de ‘Gàbia’ es 
desenvolupa tota l’estona en sincro-
nia amb una gravació musical que 
l’acompanya, la compassa i gairebé 
la il·lustra. Llàstima que en algun 
moment esdevingui un llast tant per 
al relat com per al ritme de l’acció. 
Però això és un inconvenient menor 
i de fàcil solució. 

de les relacions conjugals amb clau 
de comèdia de bulevard. 

Empeltat de tics de sitcom i de 
sèrie televisiva, Gay ha compost un 
text molt viu, que és com una en-
tremaliadura farcida de rèpliques i 
de situacions ocurrents. Mostra dues 
parelles que viuen en un mateix edi-
fi ci i les seves pràctiques sexuals 
en són el desllorigador. Mentre la 
que viu al pis de dalt es dedica a 
fornicar amb sonores expansions i 
abundoses varietats de receptes i 
de socis de llit, la parella del pis 
de sota en pateix els efectes amb 
contrarietat i inapetència carnal. Un 
dia que tots quatre han de compartir 
un àpat forçat per un compromís, la 
contraposició de vivències en la cosa 
de l’entrecuix origina entre ells una 
discussió picant plena d’al·lusions 
libidinoses. Aquesta conversa 
polèmica, que es desenvolupa gai-
rebé com si fos un encadenament 
d’acudits verds, és ni més ni menys 
que el nucli temàtic de ‘Els veïns 
de dalt’. Després, com volent fer 
un tomb no tan frívol, l’acció deriva 
cap al protagonisme de la fi gura de 
la veïna de l’habitatge superior, que 
és psicòloga i terapeuta, perquè fi ca 
cullerada professional en la crisi de 

En aquest mateix cap de setmana 
que a Mataró hem hagut de suportar 
l’escàndol dels avions bèl·lics com si 
fos un càstig del cel, per sort s’han 
pogut veure dues propostes teatrals 
molt més edifi cants com a especta-
cle. D’una banda, el dissabte hi va 
haver doble funció de ‘Els veïns de 
dalt’, l’obra que ha servit per iniciar 
la programació del Monumental, que 
duu per títol ‘Teatre i Identitat’ fi ns 
al mes de desembre. De l’altra, el 
divendres i el diumenge es van fer a 
Can Gassol les dues primeres repre-
sentacions de ‘Gàbia’, un muntatge 
que es basa en el treball de gest i 
màscares.   

Matèria de llit
‘Els veïns de dalt’ és una peça es-
trenada la temporada passada a 
Barcelona que venia precedida per 
un notable èxit de públic. Consti-
tueix el debut com a autor i director 
teatral de Cesc Gay, conegut i pre-
miat com a realitzador de cinema 
i guionista. En la seva primera in-
cursió al teatre ha comptat amb un 
pòquer d’actors amb ganxo com són 
Pere Arquillué, Àgata Roca, Jordi 
Rico i Nora Navas per abordar un 
argument tan sovintejat com és el 

TEATRE
CRÍTICA COMAS SOLER
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Nova temporada teatral 
Bon inici, amb funcions dobles de ‘Els veïns de dalt’ i de ‘Gàbia’ 

Tot 10 cultura teatre.indd   1 23/9/15   11:32



horòscopshoròscops www.totmataro.cat/horoscop

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

Àries (21/3 al 20/4)

Treballar, treballar i treballar... 
Sembla que entres en una etapa 
més productiva. Recorda que cal 
desconnectar i interactuar amb 
la parella i els fi lls, si en tens. 
Millora econòmica.

Taure (Del 21/4 al 20/5)

Aquests dies pensaràs a resoldre 
assumptes pendents de feina, 
a posar-te al dia i estructu-
rar l’economia. Especialment 
t’enfocaràs amb el que té a veure 
amb hipoteques o préstecs.

Bessons (21/5 al 21/6)

Potser havies començat una rela-
ció però alguna cosa t’ha frenat 
i t’has fet enrere. Sents que no 
estàs preparat per tenir parella 
ara mateix, però no vols perdre 
l’amistat que hi ha.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

Passes per un procés de trans-
formació, especialment en tot el 
que té a veure amb la teva part 
afectiva. Si estàs atent al que la 
vida et porta, l’aprenentatge serà 
d’importància vital.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

Si tens una relació de parella, 
pots sentir que en alguns aspectes 
esteu allunyats, doncs teniu una 
evident diferència de criteris. Tot 
es pot parlar de manera amigable 
i distesa.

Verge (Del 24/8 al 23/9)

En aquest moment no et costarà 
gaire reafi rmar-te i dir el que pen-
ses. Augmenta la fe en tu mateix si 
vols deixar enrere algunes pautes 
familiars, que ara ja saps que són 
limitants.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Felicitats. Estàs d’aniversari i 
entres en un nou període de 
renovació energètica. Si tens fi lls 
adolescents, reclamaran la teva 
atenció. Potser la vostra relació 
s’hagi d’ajustar.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Possiblement has de formar-te per 
poder treballar o per actualitzar 
els teus coneixements en el sector 
professional. No et fa gràcia, però 
serà profi tós. Bon moment per a 
fer nous amics.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

Entres en una nova etapa vital. Un 
cicle de maduració s’obre davant 
teu. Si estàs a l’atur, disposaràs 
de més possibilitats de treballar. 
Potser no és el que més t’agrada, 
però és feina.

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

Després d’un període una mica 
complicat, ara entres en una etapa 
més lleugera. Has après molt, ara 
només has d’aplicar diàriament el 
que saps. Vénen algunes millores 
en l’economia.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

Se’t presenta l’oportunitat de 
treballar la teva capacitat de 
compartir. Si bé en grup ets molt 
esplèndid, en parella et trobes 
amb alguns problemes. Possibi-
litats d’iniciar una relació.

Peixos (Del 20/2al 20/3)

Moment d’una inspiració i percep-
ció extremes. Pots viure situacions 
de pel·lícula, un xic estranyes o 
dignes de ‘Cuarto Milenio’... Si a la 
feina hi havia tensions, l’ambient 
millorarà.

Sagitari 
Entres en una nova etapa vital. Un 
cicle de maduració s’obre davant 

Lleó 
Si tens una relació de parella, 
pots sentir que en alguns aspectes 

www.facebook.com/dhannaastro dhannaastro@hotmail.com
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tercera que completen aquest curs 
si bé les maneres que mostra aga-
fen bona perspectiva, si les coses 
no es torcen. 

Aquest condicional marca el dia a 
dia dels blaus que van plantejar una 
actuació de tres castells bàsics de 
8 per consolidar posicions i que van 
sortir amb bones sensacions també 
de l’envit amb el 3 de 8 en segona 
ronda. La colla maresmenca, en un 
any difícil, s’està veient obligada 
a dur un doble ritme entre assaig 
i plaça. Treballen el 3 de 9 amb 
folre de forma insistent però neces-
siten sumar més 3 de 8 per agafar 
la continuïtat i la confi ança neces-
sàries. És en aquesta línia que són 
ressenyables tant el 3 com el 4 de 
8 signats a Esplugues, castells ben 
treballats –sense que els sobrés res, 
però– que fa anys que posen sobre 
un folre a Lleida, on van diumenge 
que ve. 

 Soldar els tres castells bàsics de 8 
en espera de reptes majors. Aquest 
era el propòsit dels Capgrossos i 
també va ser el botí que la colla 
va endur-se d’Esplugues, una cita 
clàssica del seu setembre. 2, 3 i 4 
de 8, per aquest ordre, van ser els 
castells que va disposar la colla de 
la camisa blava, que va ensenyar un 
punt de desimboltura interessant per 
proposar-se anar una mica més enllà. 
El proper cap de setmana, l’habitual 
que suma El Prat dissabte i Lleida 
diumenge, és un bon motiu per es-
peronar la colla: de l’assaig dependrà 
tot, com sempre.

A la vora del Llobregat, els Cap-
grossos de Mataró van obrir plaça 
amb el millor castell que signarien, 
una torre de 8 amb folre a la que 
van agafant confi ança. És tot just la 

CASTELLS
CRÒNICA CUGAT COMAS
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Torre folrada, 3 i 4 de 8 
a Esplugues 

Els Capgrossos agafen bones 
vibracions amb els ‘vuits’ bàsics 
abans del Prat i Lleida 

Irene Bou enceta la nova 
temporada d’exposicions 
de La Destil·leria  

L’obra de l’artista veneçolana Ire-
ne Bou enceta la nova temporada 
d’exposicions a l’espai cultural La 
Destil·leria. ‘Paisaje de lo pensado’ 
es va inaugurar dissabte passat i es 
podrà visitar fi ns al 28 d’octubre. 
D’aquesta manera, el jove espai de 
la Destil·leria reprèn la temporada 
d’exposicions.

La mostra d’Irene Bou presenta 
un univers de símbols, objectes pe-
tits, línies irregulars que conceben 
una exposició fragmentada amb la 
qual cada obra ret homenatge a un 
concepte fi losòfi c diferent: el con-
cepte de nosaltres com a lloc comú, 
els desplaçaments, les ruïnes o 
l’acumulació. L’artista es mou entre 
el terreny racional i l’irracional amb 
pintures que suggereixen i que estan 
acompanyades de paraules.

La galeria de La Destil·leria es va 
concebre com l’espai dels artistes 
professionals, tant pels ja conso-
lidats com pels nous talents. La 
sala d’exposicions vol mostrar els 
artistes més joves i es va crear amb 
l’objectiu de convertir l’espai en una 
plataforma de difusió multidisci-
plinària i independent. Cada any es 
programen diverses exposicions de 
temàtiques molt diferents. 

EXPOSICIONS
NOTÍCIA REDACCIÓ

‘Paisaje de lo pensado’ 
s’endinsa en la fi losofi a de la 
vida amb un univers de símbols

CAPGROSSOS

  El doble clàssic de fi nals de setembre: El Prat i Lleida

Ja fa molts anys que els Capgrossos fan la doble sortida, dissabte a 
El Prat de Llobregat i diumenge a Lleida, el darrer cap de setmana de 
setembre. Són dos places on se senten còmodes i que aquest any po-
den servir o bé per seguir consolidant els castells de 8 bàsics o bé per 
intentar anar més enllà amb forma d’algun castell de 9 –treballen el 3 
i el 4– o el pilar de mèrit. 

tot cultura capgrossos.indd   1 22/9/15   13:07



Som globals. Som locals

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

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

local, independent i gratuït. Gràcies!
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11:00 MISSA DE MONTSERRAT
12:30 FUTBOL EN JOC
14:30 RETRANSM. ESPORTIVA
18:00 1MÓN.CAT
20:00 ESPECIAL INFORMATIU 
00:00 LA SETMANA
00:30 L’ENTREVISTA
01:00 CARRETERES
01:30 CAMINANT x CATALUNYA
02:00 L’ENTREVISTA

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

07:00 NOTÍCIES EN XARXA

07:00 DOSOS AMUNT
07:30 CAMINANT x CATALUNYA
08:00 FÒRUM GASTRONÒMIC
09:00 LA BARCA DE L’ANDREU
09:30 GAUDEIX LA FESTA
10:00 AVENTURA’T
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 LA BARCA DE L’ANDREU
14:00 CARRETERES
14:30 AVENTURA’T
15:00 GAUDEIX LA FESTA
15:30 DE TEE A GRENN
16:00 GAUDEIX LA FESTA
16:30 AVENTURA’T
17:00 CARRETERES
17:30 L’ENTREVISTA
18:00 1MÓN.CAT
20:00 EN JOC
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 CARRETERES
22:30 CAMINANT x CATALUNYA
23:00 LA SETMANA
23:30 L’ENTREVISTA
00:00 CARRETERES
00:30 LA BARCA DE L’ANDREU
01:00 GAUDEIX LA FESTA
01:30 AVENTURA’T
02:00 GAUDEIX LA FESTA

07:00 DE TEE A GRENN
07:30 L’ENTREVISTA
08:00 AVENTURA’T
08:30 GAUDEIX LA FESTA
09:00 CAMINANT x CATALUNYA
09:30 L’ENTREVISTA
10:00 RELIGIONS
10:30 CARRETERES

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 LA BARCA DE L’ANDREU
19:00 NOTÍCIES EN XARXA
19:30 ESPORTS EN XARXA
20:00 CARNET ESPORTIU
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 L’ENTREVISTA
21:30 CARNET ESPORTIU
22:00 INFORM. 24H. MARESME
22:30 PANTALLA OBERTA
23:30 LA SETMANA
00:00 INFORM. 24H. MARESME
00:30 CARNET ESPORTIU
01:00 NOTÍCIES EN XARXA
01:30 ESPORTS EN XARXA

07:00 NOTÍCIES EN XARXA
09:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 INFORM. 24H. MARESME
10:30 CARNET ESPORTIU
11:00 PANTALLA OBERTA
12:00 INFORM. 24H. MARESME
12:30 CARRETERES
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 LA BARCA DE L’ANDREU
19:00 NOTÍCIES EN XARXA

19:30 ESPORTS EN XARXA
20:00 CARRETERES
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 CAMINANT x CATALUNYA
21:30 L’ENTREVISTA
22:00 INFORM. 24H. MARESME
22:30 CARRETERES
23:00 LA BARCA DE L’ANDREU
23:30 GAUDEIX LA FESTA
00:00 INFORM. 24H. MARESME
00:30 L’ENTREVISTA
01:00 NOTÍCIES EN XARXA
01:30 ESPORTS EN XARXA

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

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

dimarts

dimecres

CB12266-CENTRE ¡OCASIO!! Pis 

que disposa de 2 habitacions, tot 

exterior i amb ascensor.

70.000€ 149.000€

45.000€

CB11265-ROCAFONDA MOLT BO!!  

Primer pis de 65m2 de 3habitaci-

ons. Ideal inversió, més econòmic 

que llogar. 

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.

79.000€

CB12334-ZONA SORRALL Pis gran 

110m2 de 4 habit, menjador de 35m2, 

conservat, entrar a viure, 1/2 alçada. 

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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haurà parades informatives, xerrades 
i conferències. Però l’actuació de 
Pep Plaza és un dels plats forts de 
la programació, que es completarà 
amb la popular caminada del diu-
menge següent.  

Durant més d’una hora i mitja ple-
na d’humor, Pep Plaza interpreta a 
una seixantena de personatges a dalt 
de l’escenari. Entre ells, algunes de 
les seves imitacions més cèlebres: 
el mateix Pep Guardiola, Eugenio, 
Quim Monzó, Joan Pera, Boris Iza-
guirre, Matías Prats, Albert Om o 
Jordi González. Els polítics tampoc 
se’n deslliuren, ja que Plaza també 
es transforma en Artur Mas, Xavier 
Trias o Mariano Rajoy.

Tot i que afronta l’espectacle en 
solitari, l’humorista s’acompanya en 
al piano per Miquel Tejada, qui ha 
estat també el director musical del 
projecte. El diàleg constant amb el 
públic és una part fonamental. 

col·labora d’aquesta manera amb els 
actes proposats per commemorar 
el dia Mundial de l’Alzheimer, que 
se celebra anualment el 21 de se-
tembre. Aquest cap de setmana hi 

Pep Plaza torna al Teatre Monumen-
tal dissabte 26 a les nou del vespre 
amb l’actuació ‘I ara què?’, que ja 
va triomfar al teatre Goya de Barce-
lona l’any passat. L’actor maresmenc 

CULTURA
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El Pep Plaza més polifacètic, al Monumental
‘l ara què?’, dins el programa del Dia Mundial de l’Alzheimer 

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

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

112.000€
CASA CON PATIO DE 70M2

REF. 10725 Z. CABANELLES/ESPERANÇA.
Ocasión. Bonita casita zona gradable y tran-
quila. Muy soleada. Para acabar a su gusto.
Distribución funcional. Patio de 70m2 3 dor. 
Salón com. Cocina, baño. Varias tzas y 2 co-
bertizos sala diáfana.

T

299.000€
TORRE

REF. 12040 URB. LA CORNISA. En parcela 
1000m2. Magnífi ca vivienda en una sola plan-
ta, distribución muy cómoda, 260m2, 130 de 
garaje. Terreno 3 niveles. Excelente panorá-
mica. Gestionamos la venta de su inmueble 
para que pueda hacer el cambio.

T
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‘El Departament de Salut de la Ge-
neralitat ha anunciat la implantació 
del programa de detecció precoç 
del càncer de còlon i recte a Argen-
tona, Òrrius i Dosrius. El programa 
va adreçat a tots els homes i dones 
de 50 a 69 anys d´edat i ofereix la 
possibilitat de realitzar, cada dos 
anys i de manera gratuïta, una prova 
molt senzilla per detectar un càncer 
o una lesió precancerosa. L’acció 
compta amb la col·laboració de les 
farmàcies, els hospitals i els equips 

d’atenció primària de la zona.
El càncer de còlon i recte és una 

malaltia freqüent a partir dels 50 
anys. És el segon càncer més fre-
qüent entre les dones i el tercer 
entre els homes, i s’estima que es 
diagnostiquen 5.000 casos nous a 
Catalunya cada any. Els programes 
de detecció precoç permeten detec-
tar la malaltia en estadis inicials, la 
qual cosa fa que sigui més fàcil de 
tractar i n’augmenta les possibilitats 
de curació.

Adreçat a 4.000 persones
El programa que arriba ara a Argen-
tona, Dosrius i Òrrius, es va posar 

SALUT
NOTÍCIA REDACCIÓ

Se’n benefi ciaran més de 
4000 persones també de 
Dosrius i Òrrius

argentonaargentona www.totmataro.cat/argentona

El Programa de detecció precoç del càncer de còlon i 
recte arriba a Argentona

en marxa l’any 2000 a L’Hospitalet 
de Llobregat i s’està estenent a la 
resta de Catalunya. Està adreçat 
a homes i dones de 50 a 69 anys, 
període d’edat de més risc i en què 
la detecció precoç s’ha demostrat 
benefi ciosa. En el cas d’Argentona, 
Òrrius i Dosrius la població diana, és 
a dir els homes i dones de 50 a 69 
anys, és de 4.196 persones.

En els pròxims dies, i al llarg de 
dos anys, les persones en aquesta 
franja d’edat rebran una carta on 
se’ls explicarà el funcionament de 
la prova. A Mataró, l’enviament de 
les cartes es farà a partir de l’1 de 
novembre d’enguany. 

www.argentona.cat
 culturaifestes.argentona Abonaments de 26 i 41,50*€ (*inclou tots els espectacles)

ANIMALS DE COMPANYIA
JOAN MIQUEL OLIVER

L’EFECTE
AUGUST THARRATS
& TXELL SUST TRIO

SINESTÈSIA
d’octubre a desembre de 2015

PUNT DE VENDA 

DELS ABONAMENTS

a l’Ajuntament d’Argentona

Del 23 al 30 de setembre / ANTICS ABONATS

De l’1 a l’11 d’octubre / NOUS ABONAMENTS 

VENDA D’ENTRADES

a partir del 12 d’octubre a l’Ajuntament 

d’Argentona i a través del web municipal 

www.argentona.cat

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: NÚRIA VILAPLANA GIL

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:

aluminismarpe.com

+

MATARÓ
• NO UTILITZAR aquesta butlleta per participar al concurs. Les revistes són per a tothom. Gràcies. * El premi caduca als 30 dies

35€ * 35€ *

Tot Argentona 1690.indd   2 22/9/15   19:18
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Subvenció de 110 mil euros per 
a la casa Puig i Cadafalch

L’Ofi cina de suport a la iniciativa 
Cultural (OSIC) ha anunciat la con-
cessió d’una subvenció de 110.666 
euros per a la primera fase de les 
obres de rehabilitació de la casa 
Puig i Cadafalch, de propietat mu-
nicipal des del 2012.

Aquesta aportació forma part 
d’un programa d’ajuts del Departa-
ment de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya i que s’adrecen a la 
rehabilitació i conservació de béns 
amb valor patrimonial i cultural. 

Aquesta subvenció arribarà en dues 
anualitats, la primera aquest mateix 
2015 per un valor d’una mica més 
de 70 mil euros i la resta el 2016.

En la primera fase s’assegurarà el 
tancament de l’edifi ci i la seva im-
permeabilització, tant a la coberta 
com a les terrasses, per evitar les 
fi ltracions i la degradació que ha 
patit l’immoble en els darrers anys. 
Aquesta primera part de les obres 
compta amb un pressupost de sor-
tida de 260.333 euros, més IVA. 
L’Ajuntament d’Argentona iniciarà 
aviat el procés de licitació per tal 
que es pugui iniciar la intervenció 
al més aviat possible. 

Es podrà procedir a la 
primera fase de les obres de 
rehabilitació

Cap de setmana 
de Festa Major al 
barri del Cros 

L’Avinguda Mediterrani serà 
l’epicentre de la majoria 
d’actes festius 

La Comissió de Festes i l’Associació 
de Veïns del Cros organitza del 25 
al 27 de setembre la Festa Major 
del barri del Cros. El divendres 25 
s’iniciaran les activitats amb la 
tradicional traca i pregó i al llarg 
de dissabte i diumenge s’oferirà 
un intens programa d’actes, amb 
propostes lúdiques, esportives i mu-
sicals per a grans i petits. Ja que la 
plaça de Sant Miquel del Cros es 
troba en obres, els actes es faran a 
l’Avinguda Mediterrani. 

CULTURA
NOTÍCIA REDACCIÓ

www.argentona.cat
 culturaifestes.argentona Abonaments de 26 i 41,50*€ (*inclou tots els espectacles)

ANIMALS DE COMPANYIA
JOAN MIQUEL OLIVER

L’EFECTE
AUGUST THARRATS
& TXELL SUST TRIO

SINESTÈSIA
d’octubre a desembre de 2015

PUNT DE VENDA 

DELS ABONAMENTS

a l’Ajuntament d’Argentona

Del 23 al 30 de setembre / ANTICS ABONATS

De l’1 a l’11 d’octubre / NOUS ABONAMENTS 

VENDA D’ENTRADES

a partir del 12 d’octubre a l’Ajuntament 

d’Argentona i a través del web municipal 

www.argentona.cat
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Divendres passat es va presentar 
la restauració del Retaule Major de 
l’església de Santa Maria d’Arenys 
de Mar, una de les obres barroques 
més importants de Catalunya. Datat 
el 1714 i atribuït a l’escultor vigatà 
Pau Costa, el retaule ha estat objec-
te, per primera vegada, d’un gran 
projecte integral de conservació i 
restauració. 

L’actuació ha estat dirigida per 
l’equip del Centre de Restaura-
ció de Béns Mobles de Catalunya 
(CRBMC), gestionat per l’Agència 
Catalana del Patrimoni Cultural, 
que supervisa el retaule des de 
l’any 1982, i ha estat fi nançada 
pel Departament de Cultura a tra-
vés de diverses subvencions, per 
l’Ajuntament d’Arenys de Mar i pel 
Bisbat de Girona.

Dues fases extenses
La intervenció que ara es presenta, 
feta entre fi nals de 2014 i principis 
de 2015, s’ha dut a terme en dues 
fases: una primera de neteja super-
fi cial, i una segona de retirada de 
repintades i vernissos envellits. Grà-
cies a una bastida de disset metres 
d’alçada, s’ha pogut arribar a tots 
els racons del retaule i documentar 
amb fotografi es tot el procés. El De-
partament de Cultura, el Bisbat de 
Girona i l’Ajuntament d’Arenys han 
fi nançat les obres. 

ARENYS DE MAR
HISTÒRIA REDACCIÓ

Restauren el Retaule 
Major de Santa Maria 
d’Arenys de Mar

La restauració ha durat sis 
mesos i hi ha intervingut un 
equip de vuit professionals

Full de ruta per impulsar els polígons 
del Maresme

El projecte per impulsar els polígons 
del Maresme ja té defi nit el full de 
ruta. L’Ajuntament de Llavaneres i la 
Fagem, coordinadors i interlocutors 
del projecte, van convocar la setma-
na passada els signats del conveni en 
una reunió de treball que va servir per 
defi nir les properes accions a portar 
a terme. La regidora de Promoció 
Econòmica, Empresa, Comerç i Tu-
risme de Llavaneres, Teresa Vidal, va 
afi rmar que “ara és un bon moment 
per atraure noves empreses al Ma-

MARESME
ECONOMIA REDACCIÓ

Mataró, Arenys de Mar, Sant 
Pol i Dosrius mostren interès 
per subscriure el conveni 

resme i el camí és fer-ho plegats”. 
Fins al moment, el conveni per a la 
reactivació dels polígons del Mares-
me el subscriuen setze entitats, a 
les quals a fi nals de gener es preveu 
afegir nous signants.

En la reunió de la setmana pas-
sada, es va presentar el pla d’acció, 
que inclou la creació d’un espai de 
treball intern a la xarxa.

Mapa d’espais industrials 
El següent pas serà la creació d’un 
mapa d’espais industrials del Mares-
me. Un tercer objectiu és la detecció 
d’empreses en expansió, tasca que 
es farà en coordinació amb la Gene-
ralitat de Catalunya.  

Noves tanques a estacions del Maresme 

Adif ha instal·lat noves tanques a sis 
estacions de Rodalies de Barcelona, 
entre les quals hi ha les de Vilassar 
de Mar i Arenys de Mar invertirà més 
de 270.000 euros en un sistema 
de tancat que millorarà la seguretat 

MARESME
MOBILITAT REDACCIÓ

dels usuaris i de la circulació dels 
trens, ja que impedirà el pas per 
les vies per punts no autoritzats. 
Les noves tanques són d’alta resis-
tència i el seu disseny n’impedeix 
l’escalada. 

Tot maresme 1690.indd   1 21/9/15   16:58



51.000€

T

Ref. 2168: ZONA RDA. CERVANTES: 

3 habitaciones, salón comedor con 

balcón. Cocina independiente con 

galería. Vistas despejadas.

55.000€

Ref. 2156: ZONA RAMON BEREN-

GUER: Primero con entrada inde-

pendiente. 1 habitación + estudio. 

Terraza de 25m2.

T

139.000€

Ref. 2162: ZONA ROCABLANCA: 

Todo reformado.  3 habitaciones 

(antes eran 4), cocina con patio de 

20m2, baño y aseo. Parking opcio-

nal. Oportunidad!!

T

158.000€

Ref. 2166: ZONA CENTRO: Reciente 

construcción y terraza de 50m2 a 

nivel. 3 habitaciones (2 son dobles), 

cocina o�  ce independiente, 2 baños. 

Exterior y soleado.

T

Ref. 2158: ZONA PTE. TARRADELLAS: 

Primer piso de 3 habitaciones (2 do-

bles), cocina independiente con pa-

tio. Buena oportunidad por precio 

y zona.

60.000€

T

Ref. 2173: ZONA MOLINOS: Primer 

piso independiente. 3 habitacio-

nes, cocina y baño reformados. 

Calefacción. Terraza de 50m2. 

126.000€

T

184.000€

Ref. 2170: ZONA CAMI SERRA: Piso 

de 100m2 y terraza a nivel de 20m2. 

Tiene 4 habitaciones, salón comedor 

con balcón, 2 baños, calefacción. 

Atención al precio, oportunidad 

de mercado!!!

T

199.000€

Ref. 2130: ZONA CENTRO: En ave-

nida principal, 110m2. 4 hab. salón 

comedor con balcón/terracita. Cocina 

o�  ce indep. con galería, 2 baños. 

Calefacción, ascensor.

T

Ref. 2051: ZONA EIXAMPLE: Primer 

piso con ascensor y patio 25m2.

Dispone de 4 habitaciones, tiene 2 ba-

ños, calefacción. Comedor de 30m2. 

Ideal piso defi nitivo.

178.000€

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 · info@immo-nova.es

T 93 536 33 74

LOS PEQUEÑOS DETALLES... ¡¡HACEN LAS GRANDES DIFERENCIAS!!Consulte nuestra amplia cartera de pisos en: www.immo-nova.es

1P IMMO NOVA.indd   1 22/09/15   19:10
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GL13645 CIRERA: Planta baja total-
mente reformada. 65 m², 3 habit., salón 
comedor, cocina, galería y baño comple-
to. Ideal personas mayores. Procedente 
de entidad bancaria. Haga su
oferta. PRECIO: 70.500€

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€

GL5839 CERDANYOLA NORTE: 
2º piso de altura muy exterior para 
entrar a vivir. 3 habitaciones (2 dobles), 
salón amplio y contracomedor, cocina 
y baño completo. Atención a su precio. 
PRECIO: 58.400€

GL14003 CERDANYOLA: Piso en 
zona Salesianos, 3 habit., salón comedor 
con patio 12 m², cocina indep, galería y 
baño compl. Necesita alguna reforma. 
De entidad bancaria. Haga su oferta. 
PRECIO: 62.500€

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

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€

TE T

T

T

GL13831 Z. AV. VELÓDROMO: En 
zona tranquila, excelente vivienda orien-
tada a mar, vistas panorámicas. Salón con 
balcón, 3 habit., cocina offi ce + galería y 
baño actual con ducha. Buena relación 
precio - calidad. PRECIO: 86.000€

T
GL12623 Z. AV. TORNER: Excelente 
piso muy bien situado. 75 m², 3 hab, 
salón com. cocina y baño compl. Suelos 
gres, puertas haya, vent. aluminio y cale-
facción. Exterior y luminoso. Háganos su 
oferta. Entrar a vivir.  PRECIO: 87.200€

T

T

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€

GL13140 Z. BIADA: Último piso de 
altura con vistas panorámicas a mar y a 
zona Castell de Burriach. Muy luminoso y 
soleado. 90 m², 3 habitaciones (antes 4), 
cocina offi ce ampliada, baño, salón, balcón 
a la calle y galería. PRECIO: 95.400€

T

GL12443 LA LLÀNTIA: Planta baja de 
2 habitaciones, salón comedor, cocina 
americana y baño completo. Zona muy 
tranquila, piso con mucha luz. Para 
entrar a vivir. PRECIO: 112.100€

T T T
GL13994 Z. ROCABLANCA: Esplén-
dido piso, grandes vistas de toda Mataró 
y Argentona. 3 hab, amplio salón, balcón, 
cocina, galería, baño compl., aseo. Gran 
terraza con barbacoa y trastero. Aparcam. 
misma fi nca. Muy bien conservado. En 
zona tranquila. PRECIO: 169.000€

1 P GRUP LAUDEM.indd   2 23/09/15   11:27



Formes geomètriques i molta, molta 
paciència. Aquest és un dels secrets 
de la joieria artesana d’Anna Mon-
tasell, una arquitecta apassionada 
per la plata i les joies que en po-
den sortir. L’estudi de casa seva es 
converteix en un taller artesà quan 
dissenya, dóna forma i perfi la una 
col·lecció de joies amb gust, cura 
i precisió. Des dels dibuixos fi ns a 
les peces, cada detall és minuciosa-
ment cuidat perquè la peça no perdi 
la personalitat de les coses fetes a 
mà, però assoleixin una perfecció 
gairebé absoluta.

Anna Montasell combina les seves 
dues passions i les conjuga perquè 
es retroalimentin. “Treballo com a 
arquitecta, però en les meves es-
tones lliures faig joieria”, explica. 
I és que “les coses manuals m’han 
agradat des de ben petita”, recorda. 
El seu pas per extraescolars com el 
taller de la Mari Pau de ceràmica 
va despertar en ella una curiositat 
pels treballs manuals, fi ns que va 
descobrir el Tres Roques, “on vaig 
fer cursos de joieria perquè sempre 

m’havia agradat tenir arracades i 
penjolls diferents”. 

Les tècniques i els materials 
defi neixen l’estil de cada artesà. 
Després de conèixer-ne diversos, 
Montasell es va decantar per la pla-
ta, un material que combina amb 
“fustes com el banús, el metacrilat 
de colors o el feltre” per crear peces 
“que treballo amb les mans”. Mon-
tasell relata que el procés és llarg i 
laboriós: “Dibuixo molt a mà i a par-
tir de la idea, que vull que evolucioni 
molt, passo el dibuix a l’ordinador i 
després jo li dono volum i forma amb 
totes les eines que puc”. 

El resultat són joies “molt 
geomètriques”, ja que utilitza 
“cercles o formes molt rectangu-
lars i, a partir d’aquí, les perforo, 
els dono volum o les gravo, sense 
gaires fi ligranes”. Una passió que 
li permet unir els seus dos mons: 
“La joieria és una altra manera de 
donar forma, volum i textura a les 
idees que tinc. És un altre vessant 
de l’arquitectura més concret, però 
amb el mateix sentit”. 
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Defi neix-te
Detallista i curiosa  

Un llibre
‘El jardín en movimiento’ de Gilles 
Clément

Una pel·lícula 
Cada moment en té una 

Un viatge
El Japó

Un referent
Tots aquells que m’han aportat conei-
xements
Un repte
No perdre mai les ganes de descobrir

joies a mà
Anna Montasell, 

ARQUITECTA I ARTESANA

Tot a mida

“L’Expobox és un bon espai per 
donar-me a conèixer i també 
distribueixo joies a través de les 
xarxes socials”, afi rma Montasell 
 
L’afi ció de crear joies va anar crei-
xent i també va fer-ho la necessitat de 
distribuir-les. El retorn a l’artesania i 
a l’autenticitat està de moda una altra 
vegada i això ha fet néixer espais com 
l’Expobox, una botiga que ofereix 
un expositor a artesans i artistes com 
Montasell. En ple centre de Mataró, “és 
un bon lloc per donar-me a conèixer” i 
allà hi té un raconet “amb unes quantes 
joies que es poden comprar”. A banda 
de poder posar-se en contacte amb ella 
per veure les joies o consultar-li les que 
té, les xarxes socials juguen, des de fa 
molt temps, un paper important pels 
joves que s’inicien i a través de la seva 
“pàgina de Facebook també es poden 
adquirir joies”. 

Tot perfil 1690.indd   1 23/9/15   10:03
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70.000€

¡SI QUIERE ALQUILAR O VENDER SU PISO, LLÁMENOS!

110.000€

96.000€

REF. 2405 EIXAMPLE.OPORTUNIDAD EN EXCLUSIVA. Primer piso refor-
mado de 3 habitaciones (2 son dobles),  un baño completo, cocina 
offi ce con galería, los exteriore de aluminio, suelos de gres.

€

152.000€

REF. 2407 Z. EIXAMPLE. Excelente piso totalmente  reformado,  de  4 
habitaciones (3 dobles), baño completo y aseo, cocina offi ce refor-
mada, balcón ext. grande, calefacción, ascensor.

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

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

80.000€

138.000€

114.000€

REF. 5106 ZONA CIRERA. 
Primer piso con terraza 
de 100m2 y patio a ni-
vel de 12m2, 3 hab. 2 
dobles, cocina offi ce,  
salón comedor con chi-
menea, excelente esta-
do de conservación.

100.000€ REF. 1344 ZONA HABA-

NA. Piso a 2min. playa 
de 100m2, 3 hab. mas 
despacho, , suelos de 
parquet, salón de 30m2 
con balcón exterior.

REF. 4382 ZONA RDA. EX-
TERIOR. Dúplex reforma-
do, terraza   50m2, salón 
comedor con  co-cina 
ameri-cana, 3 hab. más 
estudio, baño completo 
con  ducha, patio/lavadero 
de 10m2 con acceso a  te-
rraza. OPORTUNIDAD.

146.000€

REF. 6170 CAMI DE LA 
SERRA. EXCLUSIVA. Ex-
celente piso de 100m2 
con pk y trastero inclui-
do. 3 hab. antes eran 
4, 2 baños completos 
(bañera/ducha), cale-
facción y ascensor.

REF. 2222 VIA EUROPA. 
Piso amplio con patio 
de 30m2 y balcón ext 
de 10m2, 3 hab. y ves-
tidor (antes 4), 2 baños 
completos, cocina offi ce 
y galería anexa, suelos 
de gres, ascensor.

189.000€ 235.000€

C.E. en trámite C.E. en trámite

C.E. en trámite C.E. en trámite

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

146.000€
C.E. en trámite

138.000€
C.E. en trámite

C.E. en trámite

REF. 6172 ZONA MOLINOS. 
ECONÓMICO. OPORTUNI-
DAD. Piso totalmente 
reformado para entrar a 
vivir,  suelos de parquet, 
exteriores de aluminio, 2 
hab., baño nuevo con du-
cha, mucha luz en todas 
las estancias.

REF. 3159 Z. ROCAFONDA.
Piso reformado con as-
censor, 3 hab. todas do-
bles,  1 baño completo y 
aseo 2 piezas, cocina de 
haya con galería anexa, 
suelos de gres, balcón.

C.E. en trámite

1P C&M.indd   2 22/09/15   10:25



T2.50136 - Mataró-Centre. Casa muy céntrica de 
155 m² con vistas al mar. 4 habitaciones dobles, 
cocina offi ce, comedor más sala de estar, 1 baño, 
galería, AA / CC, TERRAZA A NIVEL de 30m² + 
PARKING  para 4 coches !!!                       270.000€

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

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

T1.50355 - Mataró - Centre. Pis de 75m² de 
superfície, disposa de 2 habitacions, un bany 
complet, amb galeria i balco, amb calefacció, els 
terres  de parket, tancaments alumini, ascensor 
¡¡totalment reformat!!!                                    153.000€ 

T1.50355 - Mataró - Centre. 

T1.50753 - Mataró- Centre.  Excel.lent pis en exclu-
siva, reformat, molt bona ubicació, 90m², 4 hab., 1 
bany compl. 10m², saló menjador, llar foc, 2 balcons, 
AA/CC, tanc. alumini, tssa comunit., traster, opc park. 
LLUMINÓS I EXTERIOR!                                   190.000€ 

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

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

Vendes

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

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

  

T2.50147 - Mataró. Cirera.  Casa totalment 
reformada de 40m² de superfi cie, disposa d’1 
habitació, 1 bany complet, cuina americana, 
galería, fusteria d’alumini,  TERRASSA DE 20M² 
Y MOLT ASSOLELLADA !!!                   49.760€

OPORTUNITAT
DE LA SETMANA

T1.50433 - Mataró. Els Molins.  Ampli pis de 
100m2 de superfi cie, de 3 hab, 1 bany, cuina 
amb vitroceràmica, portes de roure, carp ext. 
d’alumini, solejat, tot exterior i completament 
reformat! Ocasió!!                                          160.000€

T1.50122 - Mataró. Peramàs.  Àtico  de 125 m², 
3 habit. dobles, 2 banys compl (1 suitte), cuina 
offi ce equip, aa /cc, terres parket, tanc. d’alumini! 
Ascensor, parking incl¡¡Gran tza  100m² con im-
presionantes vistas!                                       312.000€

T1.50243 - Mataró-Centre. Apartament tot nou, 
60 m², habit. doble, bany complet amb dutxa, cuina 
independent tota equipada, aa/cc, ascensor, garat-
ge inclòs!!! ¡¡Costat Pl. Tereses!!             140.000€

T1.50243 - Mataró-Centre. Apartament tot nou, 
60 m², habit. doble, bany complet amb dutxa, cuina 

T1.50759- Mataró. Eixample. Pis 90m², 3 habita-
cions (1 suite), 2 banys complets, cuina offi ce, saló 
menjador amb sortida a balcó, AA/CC, tancaments 
d’alumini, ascensor, moblat, terrat comunitari. Te-
rrassa 50m². Molt lluminós !!!               177.300€

T1.50753 - Mataró- Centre.  Excel.lent pis en exclu-
siva, reformat, molt bona ubicació, 90m², 4 hab., 1 
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T1.10160 - Mataró. Parc Central. Piso Alto de 
100m2, 3 habitaciones, 1 baño, cocina offi ce, salón 
comedor con salida a balcón, calefacción, suelos de 
parquet, carpintería de aluminio, ascensor, trastero, 
amueblado y muy soleado !!                  850€/mes

T1.10078 Arenys de Munt. Centre. Piso de 60 m² 
consta de 3 habitaciones, 1 baño, cocina offi ce, con 
calefaccion, cierres exteriores de aluminio y bal-
cón!!! Bien conservado!!                          550€/Mes

Lloguers

T1.04518 Mataró. Centre.  Piso de 70m² de 
superfície, dispone de 2 habitaciones, 1 baño 
completo, cocina offi ce, balcón, galería, la car-
pintería exterior de aluminio, ascensor, PISO 
MUY LUMINOSO !!!                            500€/Mes

Un equip de professionals al seu servei

Truqui’ns: 93 757 83 83
T1.10087 Mataró. Cirera. Piso de 60 m² con 3 habi-
taciones, 1 baño, cocina offi ce, cierres de aluminio 
y galeria. Muy soleado i reformado!!!!    400€/Mes

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

T1.08709 Arenys de Mar. Pisos que disponen de  1 
y 2 habitaciones , baño, cocina americana, calefac., 
A/a, amueblados y con parking - todos los gastos 
incluidos!!                                       Des de 450€/Mes

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

T1.10182 Mataró. Cerdanyola. Piso de 75m², 3 
habitaciones + estudio, 1 baño completo, cocina, 
calefacción, carpintería de aluminio, parking, BUE-
NOS ACABADOS !!!!                                    500€/Mes 

T1.09811 Mataró. El Rengle. Zona Tecnocampus. 
Apartamentos de 40 m² con 1 hab. (Doble) baño, 
pequeña cocina - todo amueblado y equipados 
- parking y trastero y piscina - fabulosas vistas - 
ideal cortas estancias - estudiantes, ejecutivos y 
adaptados para mayores !!!!                     520€/Mes 

T1.01461 Orrius. Piso de 90 m² de superfi cie, con 
3 habitaciones, 1, baño, 1 aseo, cocina offi ce. Para 
entar a vivir!!! Muy soleado!!!!!                500€/Mes

T1.10156 Llavaneres. Apartamento de 50m², a-
mueblado, 1 suitte, baño compl. bañera, comedor 
salón de 20 m², cocina americana totalmente equi-
pada, lavadero, ascensor. Terraza, impresionantes 
vistas al mar!!! Piscina comunit.  zona deportiva y 
parking!! TOTALMENTE EXTERIOR!!!!     500€/Mes

T1.10181 Mataró. Centre. Segundo piso de origen 
de 90m² de superfi cie, dispone de 4 habitaciones, 1 
baño completo, cocina, salón comedor con salida a 
balcón, muy luminoso !!!                                550€/Mes 

T1.09871 Mataró. La Havanna. Bonito piso de 75 
m² con 2 hab., Baño, cocina independiente con 
galeria, salon con salida al balcon, ascensor, con 
espectaculares vistas a mar!!!                  650€/Mes

T1.50553 Arenys de Munt. Piso de 60m², 2 habita-
ciones, 1 baño completo, salón comedor con cocina 
americana, balcón, climatización frío y calor, cerra-
mientos de aluminio, ascensor, parking opcional, 
buena distribución y muy soleado!!          500€/Mes

T1.08558 Llavaneres. Oferta especial espectacular 
piso de obra nueva de 85 m2 de superfi cie, dispone 
de 3 habitaciones, 2 baños. Zona comunitaria con 
piscina y jardí. Acabados de primera calidad. A 2 
minutos de la playa y la estación. Impresionantes 
vistas al mar y al puerto!!                            800€/Mes

T1.50553 Arenys de Munt. Piso de 60m², 2 habita-
ciones, 1 baño completo, salón comedor con cocina 
americana, balcón, climatización frío y calor, cerra-
mientos de aluminio, ascensor, parking opcional, 
buena distribución y muy soleado !!!!!  500€/Mes

T2.00758 Orrius.  Casa bien conservada, de 225 
m² edifi cados, 4 hab, llar de foc, terraza, trastero, 
garage, fabulóso jardín en parcela semi plana de 
700 m² !!! Venga a verla!!                      1.100€/Mes

T1.01655 Mataró. Centre. Fantástico piso para 
estudiantes - Piso de 100 m² con 4 habitaciones, 
2 baños, cocina offi ce, salón con salida al balcón, 
calefacción, ascensor. Todo amueblado y parking 
incluido en el precio!!!!!!                             850€/Mes

T1.08565 Llavaneres. 1º linea de mar, pisos de 
obra nueva de 80 m², 3 hab, 2 baños, zona comuni-
taria con piscina y parking!!!!                  800€/Mes

T1.10059 Mataró. Centre. Piso antiguo de 110 m²,  
de superfi cie, dispone de 1 hab., 1 Baño, cocina 
offi ce, balcon, terraza de 50 m², alarma, 2 trasteros, 
amueblado y con mucho encanto!!!!!     750€/Mes

T1.10175 Mataró. Centre.  Piso de 50m² de super-
fi cie, 2 habitaciones, 1 baño completo + 1 servicio, 
aa / cc, carpint. aluminio, suelos parquet, ascensor, 
terraza de 10m² muy luminoso!!              600€/Mes

T1.08131 Llavaneres. Piso de 78 M2 de superfi cie, 
Dispone de 3 habitaciones. 2 Baños. Al lado del 
mar. Zona comunitaria con piscina y acabados de 
primera calidad. Situado a 2 minutos de la playa y 
de la estación. Con unas impresionantes vistas al 
mar y al puerto!!!                                       800€/Mes

T1.50433 - Mataró. Els Molins.  Ampli pis de 
100m2 de superfi cie, de 3 hab, 1 bany, cuina 
amb vitroceràmica, portes de roure, carp ext. 
d’alumini, solejat, tot exterior i completament 
reformat! Ocasió!!                                          160.000€

T1.10178 Mataró-Vista Alegre. Planta baja 
reformada de 65m² con 2 habitaciones, cocina 
americana, baño con ducha, suelos gres, cierres 
de aluminio y PATIO!!! !                          490€/Mes

T1.50122 - Mataró. Peramàs.  Àtico  de 125 m², 
3 habit. dobles, 2 banys compl (1 suitte), cuina 
offi ce equip, aa /cc, terres parket, tanc. d’alumini! 
Ascensor, parking incl¡¡Gran tza  100m² con im-
presionantes vistas!                                       312.000€

T1.50243 - Mataró-Centre. Apartament tot nou, 
60 m², habit. doble, bany complet amb dutxa, cuina 
independent tota equipada, aa/cc, ascensor, garat-
ge inclòs!!! ¡¡Costat Pl. Tereses!!             140.000€

Apartament tot nou, 

T1.50759- Mataró. Eixample. Pis 90m², 3 habita-
cions (1 suite), 2 banys complets, cuina offi ce, saló 
menjador amb sortida a balcó, AA/CC, tancaments 
d’alumini, ascensor, moblat, terrat comunitari. Te-
rrassa 50m². Molt lluminós !!!               177.300€

T1.10080 Mataró. Centre. Piso de 80 m² con 3 
habit. (2 dobles), 1 baño, cocina offi ce, calefaccion, 
aire acondicionado, suelos gres, cierres de aluminio, 
parquing y patio con barbacoa!!!           700€/Mes

T1.10172 Mataró. Centre. LOFT de 40m², cocina 
americana, 1 baño completo, salón con salida a 
balcon, carpinteria de alumnio, ascensor, TOTAL-
MENTE AMUEBLADO!!!                              430€/Mes

2P CASTELLÀ (MODEL 1).indd   3 22/09/15   09:26



Judicials

MATARÓ - Camí Serra R 15918

Totalment exterior,vistes panor., 2 habs, 
cuina indep., ampli i assolellat saló, balcó.
125.000 €

MATARÓ - Cerdanyola R 14690

Pis 3 habit., tot reformat, saló, balcó, cui-
na, bany complet amb banyera. Ocasió. 

53.000 €

MATARÓ - Camí Serra R 15643

Pis de 100m2 de 4 habs, gran saló 25m2 
balcó, 2 banys, 100% exterior i pàrquing.
178.000 €

MATARÓ - Parc Central R 15931

Pis 85m2, 3 habs, 2 banys, saló, balcó, 
cuina, calefa., ascensor, 2 pl parking.
185.000 €

MATARÓ - Rocafonda R 15431

Pis 3 habit., bany, cuina independent, 
ampli saló, balcó, lluminós i assolellat. 
45.000 €

MATARÓ - Vista Alegre R LL559

Casa 4 habit., 80m2 garatge + porxo i 
pati 30m2, bany amb banyera jacuzzi.
281.000 €

MATARÓ - La Cornisa

Casa de 200 m² amb plantes, garatge, 
tssa 35 m², 5 habs. Zona com. piscina.

R 30872

Tenim els lloguers més econòmics de Mataró 93 798 01 11

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

MATARÓ - Centre

Gran pis dúplex, 150 m², 5 habs, sala
45 m² a 2 nivells. Proc. entitat bancària. 
235.000 €

R 30660
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SMATARÓ - Centre R 15731

Exclusiva per als nostres clients el més 
gran,460m2, 2 tsses, 10 habit i 3 banys.
368.000 €

MATARÓ - Cerdanyola R 15585

Pis de 2 hab, abans 3, bona distrib., bany 
complet reformat, cuina indep. Ocasió!

58.000 €

MATARÓ - 1ª línea de mar R 15645

Pis 2 habs, saló 22m2, tssa a mar, cuina, 
galeria, bany, zona com. i pàrquing.
119.000 €

MATARÓ - Z. Marítima R 15736

Costat estació i 2 min de pl. Santa Anna, 
dúplex 2 hab + estudi i traster, bigues de 
fusta i calefacció.
120.000 €
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T = CERTIFICAT ENERGÈTIC EN TRÀMIT

244.100 €

T
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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 15545MATARÓ - Z. Jutjats

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
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N
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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

L
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14.900 €

Ampli pis moblat, gran saló, cuina 
indep. equipada, 3 habitacions dobles, 
calefacció. 

MATARÓ - Cerdanyola Nord R 22863

475€/mes

Fantàstic pis completament reformat 
a estrenar, 3 habitacions, terres de 
parquet, calefacció.

MATARÓ - Rocafonda R 22812

Local molt lluminós, ben distribuït,  
ideal oficines en zona molt tranquil·la.  
Immillorable! Oportunitat!

MATARÓ - Cirera R 22856

Pis nou de 65m2, 2 habitacions, cuina 
independent, terrassa de 15m2, ascen-
sor, electrodomèstics. 

MATARÓ - Z. marítima R 22763

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

MATARÓ - Molins R 22858

Nau industrial de 600m2 a 3 vents amb 
5 places de pàrquing. 17m2 de façana, 
34mts llarg i 7mts d’alçada. 

MATARÓ - Pla d’en Boet R 22803

ES TRASPASSA 
CENTRE MÈDIC

ESTÈTIC
Z. CENTRE -  

AJUNTAMENT
AMB LLICÈNCIA  
PER ACTIVITAT: 

OSTEOPATIA, FISIO,  
CLÍNICA DENTAL...

GRAN OPORTUNITAT!!
TOTALMENT NOU!!

T

2.300€/mes

775€/mes

750€/mes

550€/mes

525€/mes

Planta baixa amb entrada indep., gran terrassa i aparc, 3 habitacions,  
1 bany complet, cuina independent i equipada, gran saló i calefacció. 

PREU  a 195.000€
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