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A L’INTERIOR
Estrella Damm en recomana el consum responsable. Alc. 5,4º

MÉS INFORMACIÓ

PETITES GRANS PASSES
Aquest diumenge se celebra la vuitena edició de 
Mataró Camina per l’Alzheimer
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Quina nota poses a la 
Festa al Cel 2015?

L’ENQUESTA

LA PREGUNTA

Vota l’enquesta a 

davant de totdavant

Mostra de la fragilitat de les llengües petites davant els grans 
devoradors, és que d’aquelles pel·lícules d’éssers sobrena-
turals o de situacions angoixants que ens tenen amb l’ai al 
cor, ara en diem pel·lis ‘de terror’ en comptes de pel·lis ‘de 
por’, que n’era la denominació tradicional. Com si el terror 
fos més paorós que la por mateixa.

Però la campanya presumptament acollonidora dels poders 
fàctics hispànics (govern, església, banca i el sursum corda) 
al llarg dels últims mesos no se’ns ha acudit anomenar-la 
‘campanya del terror’ perquè en efecte hauria semblat més 
de ciència-fi cció del que ja ha estat. Por prové d’un terme 
llatí molt curiós: pavor. Curiós per dos motius: un, perquè 
ens resulta molt familiar, fi ns al punt que segurament molts 
el donaríeu per bo, pensant-vos, equivocadament, que fi gura 
al diccionari (i en canvi l’antiga variant italianitzant paüra, 
rotundament desconeguda, sí que hi és admesa); i dos, pel 
signifi cat: el verb pavere signifi cava ‘tremolar’. La qual cosa 
va donar origen al parent més pintoresc de la família, pavi-
ment, que rep aquest nom per causa de la vibració que es 
produeix a terra quan s’hi pica fort per aplanar-la.

La por té com a objectiu espantar, i a fe que ho aconsegueix 
sovint perquè els fi lls i compostos d’aquest verb conformen 
la majoria de la família: espantadís, espantaocells, espantall, 

FIRMA
OPINIÓ RODA EL MÓN I TORNA AL MOT - AMIC

Creus que el 27s avala la 
independència?

PAU VIDAL

Por
www.totmataro.cat

NÚM. 1691
DEL 2 AL 8 D’OCTUBRE DE 2015

RAMON CUNILLERA,
GERENT CSDM

JUNTS PEL SÍ 

espantós, espanta-sogres…) Però en canvi no ha aconse-
guit popularitzar el sinònim d’un dels barbarismes més 
profundament arrelats a la llengua: susto. Espant, igual 
que esglai, només funcionen com a termes literaris, a di-
ferència d’ensurt, que sí que ho ha aconseguit a mitges.

Expliquen els entesos que a Escòcia l’argument de la 
por (centrat en les pensions) va ser el que va acabar de-
cantant el vot negatiu. Potser alguns escocesos no estaven 
avesats als espaordidors papus britànics, però aquí, com 
que fa tants anys que ens fan “uuhh!”, ha acabat pas-
sant el pitjor que li pot passar a un frankenstein estatal: 
que per comptes de por faci riure. Així, a còpia de sentir-
la cada vegada més grossa, hem passat de ser un poble 
poruc a quedar-nos impàvids davant l’anunci apocalíptic 
de torn, la qual cosa podria ser una manera de tancar el 
cercle etimològic, perquè impàvid i impavidesa són els 
únics derivats que conserven la fesomia del pavor original.

Ara ja fa l’efecte que l’únic que tremola són els fona-
ments d’un Estat basat no en l’interès comú sinó en la 
consideració que els ciutadans poden ser tractats com a 
infants que es pixaran a sobre tan aviat com els esporu-
gueixis amb una ganyota.

33,3%  Excel·lent.

32,2%  Notable.

18,9%  Insufi cient.

10%  Bé.

5,6%  Aprovat.

  EL PÚBLIC, ESPAI CULTURAL DE CAN XAMMAR, VA CONVOCAR LA SEVA PARRÒQUIA   EL PÚBLIC, ESPAI CULTURAL DE CAN XAMMAR, VA CONVOCAR LA SEVA PARRÒQUIA   EL PÚBLIC, ESPAI CULTURAL DE CAN XAMMAR, VA CONVOCAR LA SEVA PARRÒQUIA   EL PÚBLIC, ESPAI CULTURAL DE CAN XAMMAR, VA CONVOCAR LA SEVA PARRÒQUIA 
A SEGUIR ELS RESULTATS ELECTORALS COM SI D’UN PARTIT DE FUTBOL ES TRACTÉS

CASTIGAT  Segueixen les protestes per 
la política de retallades del Consorci, 
amb un ambient cada cop més crispat 
d’usuaris i treballadors. 

APLAUDIT  Són els guanyadors clars 
de les eleccions del 27 de setembre a 
Mataró, el cop que més gent ha votat 
independentisme inequívocament. 

A. ALUART
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A mitjan dels anys 60, dècada mar-
cada per la immigració provinent de 
l’interior d’Espanya, la zona d’horts 
que rodejaven la ciutat en marcaven 
la frontera, pràcticament. Els Horts 
del Bonminyó que es poden veure a 
la instantània cedida per P.G estaven 
molt ben cuidats i protegits pels pa-
gesos i per això, tal com expliquen, 
“s’havia d’anar amb compte que els 
nens no hi anessin a jugar”. 

A la foto s’hi pot veure una nena 
en braços d’una dona. La petita es 
diu Eva i és una de les fi lles petites 
de la família. De fet, és la penúlti-
ma de les sis.

Els Salesians, al fons
Al fons de la fotografi a s’hi pot veure 
l’edifi ci de l’actual escola dels Sale-
sians, un dels centres educatius més 
antics de la ciutat. Queda encara 
molt allunyat dels edifi cis que avui 
l’envolten, una mostra més del crei-
xement que va patir després el barri. 

De fet, molta gent pujava els 
caps de setmana a aquesta zona 
per construir-se les seves cases, 
com ja hem mostrat en altres fo-
tografi es antigues. I és que el barri 
de Cerdanyola, el més poblat de la 
ciutat actualment, va néixer durant 
els anys 60. 

foto antigafoto
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MÉS QUE TEATRE
Una obra impulsada pel Centre de Formació i 
Prevenció canta La Trinca amb malalts mentals
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Els Horts del Bonminyó, el tresor dels pagesos
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el rebut es va disparar perquè el va-
lor de mercat dels immobles havia 
baixat més de 2,5 milions d’euros. 
És amb la fi nalització de les boni-
fi cacions que cal rebaixar el tipus 
impositiu de l’1,23 actual al 0,53. 

“Evitar que es dupliqui el rebut”
Segons Jerez, “la modifi cació que 
es tira endavant és necessària per 
evitar que el rebut es dupliqui” i 
cal tornar a un gravamen reduït que 
contribueixi a ajustar els ingressos, 
que augmentaran un 3,75 per cent, 
a les necessitats del consistori. Com 
que l’augment afectarà el sòl d’ús 
residencial, l’Ajuntament aplicarà 
un augment lineal del rebut de 
l’Impost d’Activitats Econòmiques 
(IAE) del 3,75% i que afecta només 
a aquelles empreses que facturin per 
sobre del milió d’euros anuals. El 
consistori proposa congelar la resta 

El rebut de l’Impost de Béns Im-
mobles d’ús residencial pujarà, 
de mitjana, entre 20 i 40 euros el 
2016. El 2005, una revisió cadas-
tral a l’alça va obligar el consistori 
a congelar l’impost per evitar pujar 
els rebuts, però la Llei d’Hisendes 
Locals va obligar l’Ajuntament a 
posar-se al dia el 2012 i els rebuts 
es van disparar. El 2013 una nova 
revisió de cadastre ajustava els im-
mobles al seu valor real i permetia 
frenar la puja dels rebuts durant tres 
anys, aplicant bonifi cacions previs-
tes a la llei. Passat aquest temps, 
l’Ajuntament torna a introduir canvis 
per a què els rebuts no es disparin 
de nou.

El regidor de Serveis Centrals, 
Juan Carlos Jerez, va presentar 
dilluns l’avantprojecte de modi-
fi cació de les ordenances fi scals, 
preus públics i taxes per al 2016. 
L’increment de l’IBI de cara a l’any 
que ve és la notícia més signifi cati-
va, ja que farà augmentar entre 20 i 
40 euros anuals, el 62 per cent dels 
rebuts de les llars. Això es deu al fet 
que s’acaba el període de bonifi ca-
cions legal que es va obrir el 2012, 
quan arran d’una revisió cadastral, 

L’Ajuntament ajusta l’IBI per evitar que 
el rebut es dispari més de 20 o 40 euros

ECONOMIA
NOTÍCIA MIREIA BIEL

ciutatciutat

d’impostos i taxes, a excepció de la 
dels cementiris, que augmenta, per 
contracte, un 2,1 per cent.

Per fer front a l’increment de 
l’IBI, la proposta d’ordenances fi s-
cals preveu augmentar un 30% la 
partida de bonifi cacions per a fa-
mílies nombroses o monoparentals, 
en funció de les seves rendes, i 
s’estudiarà fraccionar els pagaments 
en quatre quotes, en comptes de les 
tres que hi ha ara.

Prioritat “social”
El govern ha fet arribar la proposta 
de modifi cació de les ordenances 
fi scals a l’oposició i es preveu que 
s’aprovin de manera defi nitiva al ple 
del desembre. A més a més, el go-
vern ja treballa en els pressupostos 
del 2016, que tindran com a prio-
ritat “la despesa social i la lluita 
contra l’atur i el fracàs escolar”. 

www.totmataro.cat
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ACN

Aquest 2015 fi nalitza la 
bonifi cació de l’impost, que 
s’aplicava des del 2012  

 3,8 milions d’euros en ajudes

Durant l’exercici del 2015, l’Ajuntament haurà deixat d’ingressar més 
de 3,8 milions d’euros per tots els supòsits d’exempcions, bonifi cacions 
i subvencions dels diferents impostos i taxes que recapta. L’objectiu  és 
el d’ajudar als contribuents més vulnerables a assumir la fi scalitat i esti-
mular l’activitat econòmica. El consistori assumeix la majoria d’aquestes 
qüestions de forma voluntària i no obligats per la llei, tal com va explicar 
el regidor de Serveis Centrals, Juan Carlos Jerez. 
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Junts pel Sí, clars guanyadors de les eleccions al 
Parlament amb més participació

Les eleccions al Parlament de Ca-
talunya de diumenge passat, 27 de 
setembre, van deixar a Mataró la 
victòria de la coalició Junts pel Sí, 
en la línia del resultat a tot Cata-
lunya. Altre cop els resultats de la 
ciutat van ser quasi calcats als de 
l’àmbit nacional. 64.494 persones 
van exercir el seu dret a vot –que 
representa un 77,36 per cent-, el 
que signifi ca una xifra de 5.278 
vots més respecte de les eleccions 

autonòmiques del 2012 o el que és 
el mateix, 7,67 punts més. 

La participació va ser, sens dubte, 
una de les més elevades de la his-
tòria. Les cues davant dels col·legis 
electorals es van repetir durant 
diverses franges horàries en una 
jornada que, pel caràcter plebiscitari 
que des del govern de la Generalitat 
i algunes de les candidatures s’havia 
volgut donar, va ser tal com es pre-
veia, històrica.

ELECCIONS 27S
NOTÍCIA

TEXT: MARTA GÒMEZ

és notíciaés www.totmataro.cat

FOTOS: ANNA ALUART

35 per cent de Junts pel Sí 
La victòria de Junts pel sí a la ciu-
tat és més que clara. Junts pel sí, 
que és la suma de Convergència 
Democràtica de Catalunya (CDC) i 
Esquerra Republicana de Catalunya 
(ERC) amb membres de la societat 
civil, se suma al bloc sobiranista de 
Mataró que guanya vots respecte 
de les eleccions autonòmiques del 
2012. En aquest sentit aquesta 
vegada Junts pel Sí –amb 23.381 

64.494 persones exerceixen el dret a vot i Ciutadans se situa com a segona força

Es noticia 1691.indd   2 30/9/15   12:18
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vots- suma amb la CUP -amb 4.490 
vots- un total de 27.871 paperetes 
nítidament independentistes. L’any 
2012 CiU, ERC i la CUP van acon-
seguir a Mataró un total de 24.615 
vots, 3.226 vots menys que en 
aquesta ocasió. En percentatge el 
41,9 per cent dels vots van anar a 
aquestes dues candidatures.

Ciutadans multiplica resultats
La formació de Ciutadans ha mul-
tiplicat per tres els resultats que 
va obtenir en les eleccions au-
tonòmiques del 2012. Llavors, va 
aconseguir 4.921 vots. Sempre en 
clau local. Aquesta vegada ha arribat 
a 14.225 vots. De fet, és la formació 
que aquest 27S s’ha situat com a 
segona força política a tot Catalunya.

La CUP puja i el PP baixa
La força independentista de la CUP 
millora també els seus resultats a 
escala individual respecte de les 
eleccions autonòmiques de 2012. 
Aquesta vegada ha aconseguit el 
6,75 per cent dels vots, que signifi-

quen 2.794 paperetes més respecte 
de fa tres anys. No passa el mateix 
amb el Partit Popular (PP) quan el 
2012 se situava com a tercera força 
política amb 8.548 vots i que aquest 
27S ha baixat una posició i ha regis-
trat 5.993 vots. Ha perdut doncs, el 
suport de 2.555 persones. 

 Victòria independentista en l’àmbit català

Pel que fa a la visió general de les eleccions al Parlament de Catalun-
ya, Junts pel Sí va guanyar les eleccions de diumenge amb 62 escons, 
que sumats als 10 que ha assolit la CUP, suma una majoria absoluta 
independentista amb escons (72), però no en vots, dels quals un 47,74 
per cent han donat suport a forces independentistes. L’altre gran pro-
tagonista de la nit va ser Ciutadans, que quasi ha triplicat els resultats 
dels anteriors comicis, passant de 9 a 25 escons, fet que el converteix 
en segona força. El PSC es manté com a tercera, tot i perdre quatre 
escons assoleix 17 escons, seguit de Catalunya Sí que Es Pot i el PP, 
ambdós amb onze escons, i la CUP en suma 10, més del triple que el 
2012. Unió ha quedat fora del Parlament.

La governabilitat queda ara pendent de les negociacions entre Junts pel 
Sí i la CUP i al seguiment del denominat com a ‘full de ruta’ que els 
partits independentistes s’han marcat per als pròxims mesos 

Els resultats a Mataró 
són molt similars als 

que es registren a 
nivell català

Resultats de les eleccions del 27s a Mataró

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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Només Ciutadans es benefi cia de la participació

Diumenge al migdia, a Mataró, sem-
blava que la participació no pujaria 
tant com a altres poblacions més 
estrictament metropolitanes com 
Sabadell, Terrassa o Santa Coloma. 

POLÍTICA
ANÀLISI

TEXT: JOAN SALICRÚ

La Riera 48La Riera 48 www.lariera48.cat

per cent, en la línia del que passava 
a Catalunya, en general.

Però la percepció era errònia. 
Cap a la tarda, els votants no sobi-
ranistes es van evidenciar molt més 
clarament a les urnes i al fi nal la par-
ticipació va pujar quasi vuit punts, 
en la línia amb les ciutats catalanes 
on el vot antiindependentista també 
es va despertar. Amb el 100 per cent 
escrutat, la participació passava del 

FOTOS: ANNA ALUART

En aquests indrets hi havia incre-
ments ja en les primeres dades de 
participació de fi ns al 7 per cent, 
als quals després es van sumar els 
d’indrets com Badalona, amb un 8 
per cent. Que fos així tenia una cer-
ta lògica, tenint en compte que el 
votant mitjà de Mataró té un perfi l 
que s’assembla al conjunt del país. 
De manera que ja era lògic que la 
participació sumés “només” un 5 

LES ELECCIONS DEL 27-S

Bote pot estar content: 
Mataró és l’única ciutat on 
puja el suport al PSC

c18 mataro noticies lariera48.indd   2 29/9/15   18:57
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 Recupera tota l’anàlisi de les eleccions en clau local a LaRiera48.cat

69,69% del 2012 al 77,44%, que 
és exactament la mateixa xifra que 
en el conjunt de Catalunya, fent 
bona aquesta teoria que apunta que 
la capital del Maresme és una mena 
d’Ohio català.

Junts pel Sí manté vots
El resultat de l’augment de parti-
cipació va ser el mateix que a tot 
arreu, o a totes les poblacions me-
tropolitanes on fins ara es produïa el 
fenomen de l’abstenció dual: Junts 
pel Sí va mantenir els resultats de 
fa quatre anys, quan eren CiU i ERC 
per separat (23.381 d’ara versus 
22.919 de llavors) i en canvi qui es 
va beneficiar enormement del canvi 
és Ciutadans, convertint-se també a 
Mataró en segona força.

Així, Junts pel Sí va aconseguir 

la primera posició, amb 23.381 
vots (35,15%), seguits de Ciuta-
dans, amb 14.225 vots (21,78%). 
Aquesta formació, que en les da-
rreres municipals va treure 4.409 
vots i tres regidors, es revela doncs, 
per primera vegada, com la segona 
força de la ciutat en unes eleccions 
catalanes. De fet, va aconseguir 
pràcticament triplicar el nombre de 
vots que va obtenir el 2012, que van 
ser llavors 4.921.

El PSC puja
El que el dia 27 a la nit podia es-
tar ben content a Mataró era el nou 
alcalde David Bote. El seu partit, el 
PSC, ha quedat en tercera posició, 
com a la resta de Catalunya, però 
resulta que Mataró és l’única ciutat 
gran de Catalunya on els socialistes 

han millorat els seus resultats en 
relació a fa quatre anys -han tret 
9.912 vots, mentre que el 2012 van 
tenir 9.390 vots, en uns resultats 
llavors dolents però ara considerats 
ben positius-. Una bona notícia per 
consolidar el nou lideratge del pri-
merenc alcalde, perquè això no ha 
passat ni a Sabadell, ni a Terrassa 
ni a L’Hospitalet ni a Badalona i 
tampoc a Santa Coloma o Cornellà 
(aquestes dues últimes ciutats són 
les úniques grosses on s’imposa el 
PSC). D’entre les poblacions de la 
primera i segona corona metropo-
litana, només a Vilafranca el PSC 
manté el mateix nombre de sufragis 
que el 2012, i augmenta una mica 
a Granollers.

I els que segurament encara ho 
estaven més, de contents, són tots 
els independentistes de primera 
volada de la ciutat, dels que ja ho 
eren als anys vuitanta, fos de forma 
pública (CUP, que llavors no existia 
com a tal, o ERC) o privada (CDC, on 
es va anar produint una metamorfosi 
durant molts anys). 

Diumenge van aconseguir un 
pas decisiu en la consolidació de 
l’independentisme a la nostra ciutat, 
malgrat l’absència d’eufòria que es 
notava als carrers de la ciutat des-
prés del recompte no ho connotés 
especialment. 
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El ‘Camina per l’Alzheimer’ vol assolir 
els 5.000 participants

   
La vuitena edició del ‘Camina per 
l’Alzheimer’ vol aconseguir el seu 
rècord de participació amb 5.000 
inscrits. Aquest diumenge, dia 4 se 
celebrarà aquesta caminada popular 
que enguany presenta algunes nove-
tats en el recorregut, així com en el 
punt d’arribada, que es trasllada de 
la Plaça de Santa Anna al recinte 
del Parc Nou. 

Divendres passat eren ja 2.100 
les inscripcions fetes físicament 
pel ‘Camina per l’Alzheimer’, la 
caminada popular més multitu-
dinària que es fa a la ciutat. Els 
organitzadors confi en que el bon 
ritme d’inscripcions augmenti du-
rant aquesta setmana i permeti 
arribar als 5.000 participants, una 
xifra rècord.  

La caminada d’aquest diumenge 
presenta novetats. El tret de sortida 
es donarà, com sempre, a l’ermita 
de Sant Simó a partir de les vuit del 
matí, però l’arribada serà al Parc 
Nou “perquè l’espai és més gran i 

té cabuda per a més gent”, com va 
assenyalar Miquel Àngel Vadell, dels 
Maimakansu, una de les entitats or-
ganitzadores. Els dos recorreguts, de 
10,5 i 14 quilòmetres incorporen va-
riants: el tradicional esmorzar que se 
servia a Sant Miquel de Mata es do-
narà a l’arribada i la zona de Can Gol 
serà arranjada per a la caminada.  

Solidària i familiar
Maria Àngels Fradra, presidenta de 
l’Associació Familiars Alzheimer 
Maresme (AFAM), va afi rmar en la 
roda de premsa de presentació de la 
caminada, que es tracta “d’una acti-
vitat solidària i familiar” que busca 
sensibilitzar la població, però també 
“recaptar diners que es destinen a 
les famílies i als afectats que con-
viuen diàriament amb l’Alzheimer”. 
L’any passat es van recollir més de 
28.000 euros i l’organització confi a 
que la ciutat es bolcarà de nou en 
la caminada perquè “Mataró no falla 
mai”, tal com va dir la presidenta 
honorífi ca de l’AFAM, Ascensió Miró. 
Les darreres edicions han ajudat a 
consolidar l’associació, que ha am-
pliat el servei a Calella i que manté 
un Centre de Dia a Mataró. 

SOLIDARITAT
NOTÍCIA MIREIA BIEL
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Mohamed T, exmarit de Piedad 
Moya, serà sotmès a Saragossa a 
un test neurològic, el P300, més 
conegut com a “test de la veritat”. 
A través de la resposta dels senyals 
del cervell davant diverses imatges, 
la prova pretén esbrinar què va pas-
sar el 4 d’abril de 2014 i el lloc on 
s’hauria enterrat el cos de la mata-
ronina. Aquestes dues proves van 
ser utilitzades en el cas de la jove 
sevillana Marta del Castillo, desa-
pareguda el 2009 i de qui mai s’ha 
trobat el cos.

Piedad Moya va desaparèixer el 4 
d’abril de 2014. Es tractava d’una 
veïna de 44 anys del barri de Cer-
danyola de Mataró i que tenia dues 
fi lles d’11 i 17 anys. Des del primer 
moment totes les investigacions es 
van centrar en l’ex parella de la víc-
tima, Mohamed T, de 47 anys, que 
va ser detingut i empresonat un mes 
després de la desaparició de la dona. 
Segons conclouen les investigacions 
policials, l’home hauria mort i ente-
rrat la dona en una zona boscosa del 
municipi de Dosrius, on la família 
tenia uns terrenys. Tot i la recerca 
que va dur a terme la Unitat Canina 
dels Mossos d’Esquadra i també les 
batudes ciutadanes sobre el terreny, 
el cos no va aparèixer. 

SUCCESSOS
NOTÍCIA REDACCIÓ 

L’exmarit de Piedad Moya 
se sotmetrà al “test de la 
veritat”     

La prova al detingut es durà 
a terme a Saragossa els 
propers dies 

La vuitena edició de la 
caminada popular acabarà 
al Parc Nou

ALUART ARXIU

  Un model d’èxit

El Mataró Camina per l’Alzheimer és un model de caminada solidària 
d’èxit consolidat a través dels anys i forma part, amb nom propi, del 
calendari de principals esdeveniments de la ciutat al llarg de l’any. 
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A qui confiar la teva imatge, la cura de la 
teva pell o el teu cabell no és una elec-
ció menor. Val la pena escollir bé a quin 

centre d’estètica o perruqueria ens encomanem i 
avaluar les característiques de cadascuna. L’Espai 
per a la imatge Asun Cruz ofereix tracte perso-
nalitzat i amable i sobretot una àmplia oferta de 
serveis a càrrec de les seves professionals. Val la 
pena provar-ho.

La micropigmentació és 
un dels serveis que ofe-
reixen des de l’‘Espai per 
la imatge Asun Cruz’. 
Precisament és un dels plats forts del centre que, 
gràcies a això, se situa com a centre referent a la 
ciutat amb aquesta pràctica. La micropigmenta-
ció, realitzada per una de les millors professionals 
d’Espanya, permet la reconstrucció de l’aurèola 
mamària, així com el maquillatge facial perma-
nent, entre altres coses.

Espai per a la imatge
El nou ‘Espai per a la imatge Asun Cruz’ fa un gir radical 
a l’antiga perruqueria de la mateixa propietària. El nou 
centre ha analitzat la situació i la necessitat, sobretot de 
les dones, de cuidar-se i mantenir la seva estètica i aposta 
fermament per la demanda rebuda. Així doncs una usuària 
al centre, a més a més de poder fer-se un tallat de cabell 
de moda o una coloració del cabell d’última tendència 
també es pot fer un tractament facial d’ozonoteràpia, 

una manicura amb spa, un 
allargament de pestanyes, 
pestanyes russes, de colors 
o amb pedres Swarovski, un 
massatge corporal relaxant 

o sessions de fotodepilació amb làser de díode.

Reiki
El reiki és una de les pràctiques que també es fomenten 
des de l’espai. Un moment de relax i concentració que 
permet posar punt i seguit a una vida on la imatge, sens 
dubte, es posa en valor en tots els sentits 

C/. Bellavista, 2, Mataró

T 937 572 314

 La micropigmentació és un dels serveis més 
destacats de l’Espai per a la imatge Asun Cruz
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1. Tècnica en ungles i depilacions: Estefania González.
2. Fotodepilació IPL i Làser Diode: Iselda Arnauldo.
3. Reiki: Lola Muñoz.
4. Dermoceutica i Tècnica de la Mirada: Angela Pulido.
5. Micropigmentació: Lydia Diaz.
6. Perruqueria i imatge: Asun Cruz.
7. Perruqueria i imatge: Silvia Suárez.

1

2 3

6 7

4 5

Al centre compten amb l’aparell SOL Uva que té com 
a característica principal que a més d’activar la melanina 
també activa l’elastina de la pell. D’aquesta manera el tractament hidrata 
cutàniament en més bones condicions. Es tracta d’una maquinària de 
darrera generació que es pot trobar a molt pocs centres a la ciutat.
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MATARÓ

L’Havana

 

L’Havana

Si han buscat mai pis per Mata-
ró, sigui de compra o de lloguer –i 
s’ajuden per fer-ho en l’oferta de 
cada setmana en aquesta revista– 
hauran comprovat que, a banda del 
Centre, el barri més buscat i més 
demandat és l’Havana. O si ho vo-
len mirar d’una altra manera, és el 
segon en preu. 

I és que l’Havana, ja històricament 
però encara més amb la reforma 
de la seva Plaça, la nova ubica-
ció de l’Anxaneta o el Montserrat 
Solà, amb la renovació de Cal Co-
llut, amb la potenciació de la platja 
del Callao que li és pròpia o amb 
l’estabilització comercial, ha adqui-
rit un estatus de barri singular, molt 

tranquil i de bon viure. Podríem dir 
que és un barri de moda.

Una moda, però, que té números de 
quedar-se, ja que el barri va guan-
yant actius als habituals i originaris, 
com és la proximitat amb la primera 
línia de mar o la connectivitat. Tota 
la zona de Can Marfà, per exemple, 
sembla fer una altra cara de la mà 
del nou Museu i altres realitats com 
Can Fugarolas, centre social i cul-
tural efervescent, estan decantant 
l’atenció de la ciutat cap a aquest 
racó de la ciutat.

L’Havana està de moda per viure-hi 
però, a més, és un barri on passen 
moltes coses. I quasi totes bones.   

El barri amable, 
que està de moda 

barri a barri
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L’Havana
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“Tinc molts amics que em diuen que els agradaria viure aquí”

Quina és la teva vinculació amb 
el barri?
A Tecma hi som des dels anys 80, 
per la qual cosa des de llavors que hi 
tenim aquesta vinculació professio-
nal. Som una empresa de màquines 
de confecció i ja som ben coneguts al 
barri. Però l’arrelament va més enllà 
de l’empresa, ja que els meus pares 
hi vivien, just a sobre de la botiga i 
també els seus germans que són tiets 
meus, pel que tenim una bona part 
de família que compartim barri. No 
hi he nascut però hi he viscut, i hi he 
fet vida, durant mitja vida.

Què és el que més t’agrada de 
l’Havana?
Que és molt barri. La plaça és on 
tothom es troba i ve i va, i on es veu 
això, que l’Havana és molt barri. Que 
la gent es coneix i que hi ha molt 
sentiment de ser d’aquí. Un exem-
ple són els noms dels comerços: 
una llibreria, un bar i fi ns fa poc la 
ferreteria es deien “de l’Havana” i 

això demostra que els veïns estan 
arrelats.

Les escoles donen vida?
Del tot. Jo puc parlar de l’Anxaneta 
perquè és on vaig anar de petit i on 
ara porto els meus fi lls, però suposo 
que amb el Montserrat Solà passa 
el mateix. Les escoles donen vida, 
generen moviment al seu voltant i 
costaria entendre el barri o particu-
larment la Plaça de l’Havana, ara, 
sense l’Anxaneta.

Com ha canviat el barri?
Segurament abans era únicament 
residencial, molt de pas i ara s’ha 
convertit en un barri on hi ha comerç 
i vida, espais compartits. En certa 
manera ha millorat i s’ha convertit 
en un barri de moda. Jo tinc molts 
amics que em diuen que els agra-
daria viure aquí.

I què es podria millorar?
Ens falten equipaments esportius o 
si més no espais on la mainada pu-
gui jugar. No n’hi ha, i a les places 
ara està prohibit jugar a pilota. I tots 
hi hem jugat, a pilota, de petits!

BARRI A BARRI
L’HAVANA

Entrevista a Bernat Masriera, 
que viu al barri i hi treballa, a 
Tecma

barri abarri 

Bernat 
Masriera

L’Havana
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“Tinc molts amics que em diuen que els agradaria viure aquí”

redacció

Quan preguntem a en Bernat Masriera quin és el seu racó preferit del barri 
no dubta: la Plaça de l’Havana. “És un espai compartit, on sempre hi ha 
gent, que té vida i on es troben els veïns. Tothom sap que és la plaça de 
referència, com els pobles tenen la seva”, explica. Masriera també elogia les 
activitats que, majoritàriament a la pròpia plaça, hi organitza l’Associació 
de Veïns del barri: “sempre que organitzen alguna festa la plaça fa patxo-
ca i el barri participa, com pot ser per la Castanyada o el Tió, o les festes 
anuals de tot el barri”.

  “La Plaça de l’Havana és el millor racó”

www.totmataro.cat

núm. 1691
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L’Anxaneta suma mig segle i es dóna tot 
el curs per celebrar-ho

L’arrencada del curs escolar, fa tres 
setmanes, va estar marcat a Mataró 
per un aniversari sonat en el camp 
educatiu: l’Anxaneta feia 50 anys. 
Sí, mig segle d’un centre escolar 
essencialment diferent des del seu 
naixement, amb un model educatiu 
català i diferenciat, fi nalment una 
escola pública més però –el més 
important– un actor sense el qual és 
impossible entendre el dia a dia d’un 

barri com el de l’Havana. L’Anxaneta 
ha estat l’escola del barri,

La celebració dels 50 anys de 
l’escola durarà tot el curs. De fet ja 
es poden comprar samarretes amb 
la imatge del cèlebre “barri blau”.

El pròxim 18 d’octubre la Festa de 
Benvinguda anual serà especial 50 
anys. Altres actes previstos és la par-
ticipació a la Rua de Carnestoltes, 
una exposició a l’Ateneu de la Fun-
dació Iluro, una trobada de gegants 
escolars de Catalunya o la gran festa 
dels 50 anys que –per marcar-ho a 

barri a barri
l’havana redacció

Els diversos actes es 
completaran amb una gran 
festa el 8 de maig

l’agenda sens falta– es farà el 8 de 
maig de 2016. 

barri abarri L’Havana
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Can Fugarolas, un epicentre cultural 
del barri a tota la ciutat

Alguns veïns de l’Havana van arrufar 
el nas quan van començar a veure 
moviment en aquell antic conces-
sionari de cotxes que feia anys que 
estava tancat. Camí del segon ani-
versari de la seva obertura, però, ara 
Can Fugarolas és una realitat més 
del barri, totalment inserit en el dia 
a dia d’aquest i que irradia totes les 
sinergies culturals, socials i coope-
ratives cap a la resta de la ciutat.

Can Fugarolas és el principal viver 
cultural de la ciutat, un sostre per 
realitats consolidades com el Taller 
d’Idees, Cronopis o el LAC i moltes 
altres iniciatives en diversos àmbits.

Posar en marxa la nau ha suposat 
assumir un lloguer per 10 anys 
convencional i, en conseqüència, 
gestionar la totalitat de l’espai. El 
col·lectiu funciona de forma ho-
ritzontal i creant xarxa des d’una 
organització de base.  Aquesta orga-
nització obliga a tots els col·lectius 
a adquirir un compromís i a assumir 
un paper concret per tirar endavant 

barri a barri
l’havana redacció

Camí del segon aniversari, és 
un dels grans equipaments de 
Mataró

el projecte. Cada cop hi ha més es-
pais dels 4.000 metres quadrats 
d’instal·lació habilitats per a diver-
sos usos, des de la zona que ocupa 
el circ al pati, passant per espais 
de coworking o un taller de repara-
cions o magatzems de companyies 
o de cooperatives de consum com 
l’Ecopirativa.

Al pati de Can Fugarolas s’hi alcen 
esporàdicament carpes i s’hi oferei-
xen diferents activitats que sempre 
són obertes al barri. De fet, des de 
la base, aquest taller s’ha convertit 
en el gran equipament de l’Havana.

www.totmataro.cat
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barri abarri 

HAVANA

Mapa de comerços
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“El comerç de proximitat, el comerç de confi ança”
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Basic Factory
Cami Ral, 19

Jordi Waldorf
Cami Ral, 87 baixos

Taowo - man
c/ Antoni Capmany, 14

Bar La Reforma
Cami Ral, 142

Detergents La Oca
Carrer Solís, 51

Clínica Dental 
Saubat, 
Camí Ral, 157

Servitronic
Camí Ral, 88

Cocö
Floridablanca, 14

Fitness Factory
Camí Ral, 39

Tecma
Camí Ral , 132

PremierCan
Confraria Sant Elm, 37 

Farmàcia L’Havana
Camí Ral, 110

V.M.T Tattos
Avd. Maresme, 405 

Loudent, 
Clínica Dental
Cami Ral, 127 baixos

Can Margarit
Passeig del Callao, 15
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Dia: 
Dissabte 3 d’octubre.

Horari: 
De 17:00 a 2:00h.

Lloc: 
Torre de Can Palauet 
(Ronda President 
Tarradellas, s/n. 
Mataró)

Entrada:
Gratuït.

FESTIVAL CEMI, 
ROCK, BLUES I JAZZ

Aquest dissabte, de cinc de la tar-
da a les dues de la matinada tindrà 
lloc la setena edició del festival 
CEMI (Centre d’estudis musicals 
Il·luronenses). És un festival dedi-
cat al rock, blues i jazz organitzat 
per aquesta associació sense ànim 
de lucre que va néixer el 1976 i 
tenia la intenció de fer conèixer i 
gaudari de la música que es feia 
a Mataró en un moment que era 
molt difícil organitzar activitats lú-
diques. El CEMI va crear un dels 
primers esdeveniments  a la platja 
després dels Focs de les Santes, 
i va ser l’origen de l’actual 
sarau de les Santes. 

ACTES

guia culturalguia cultural

MÚSICA

Durban
En aquesta ocasió especial actuen amb 
alguns dels amics que han col·laborat 
en aquest nou disc ‘El cabaret de las 
fl ores’, ple de varietats. 
Dissabte 3 d’octubre l 23h l Sala Clap 
(C. Serra i Moret, 6. Mataró). l Antici-
pada: 5€. Taquilla: 8€.

Recital líric
Concert a càrrec d’Albert Deprius, 
Ximena Arguto i Joan García Gomà, 
acompanyats al piano pel mestre 
Xavier Dolç. XI Cicle de Sarsueles.
Diumenge 4 d’octubre l 18h l Foment 
Mataroní (C. Nou, 11. Mataró). l 
Entrada: 10€.  

TEATRE I DANSA

Festival Senseportes 
4a. edició d’aquest festival de teatre 
al carrer, amb 11 espectacles que es 
desenvoluparan a diferents espais de 
la vila: Can Doro, Plaça de l’Església, 
Terrassa de l’Església, Plaça Nova, La 
Sala i Escola Bernat de Riudemeia.
Dies 3 i 4 octubre l Argentona

Mamma Mia
Espectacle musical basat en les can-
çons d’ABBA. Dirigit per Antoni Blan-
ch, amb Georgina Blanch (direcció 
musical) i coreografi es de Carla Pérez.
Dissabte 3 a les 21:30h i diumenge 4 
octubre 18:30h l Sala Cabanyes (La Ri-
era, 110. Mataró) l També: 10, 11 i 12 
d’octubre. Platea: 12€. Amfi teatre: 9€.

INFANTIL

Club superagents lectors
L’àvia gàngster, de David Walliams. A 
càrrec d’Eva Delgado i Mercè Garcia.
Divendres 2 d’octubre l 18h l Bibliote-
ca Pompeu Fabra (Mataró)

Tallers a la biblio: ‘Joies de 
tots colors’
Amb Lídia Sevilla, Col·lectiu MaresmArt.
Divendres 2 d’octubre l 18h l Bibliote-
ca Antoni Comas (Mataró)

El Conte de la Rotllana 
“Així és com jo ho veig” de Sirish Rao, 
amb il·lustracions de Bhajju Shyam.
Divendres 2 d’octubre l 17:30h l Bi-
blioteca Fundació Iluro (C. d’en Pujol 
19-25. Mataró).

www.totmataro.cat/agenda   

Després d’uns anys d’inactivitat Llu-
ís Casals, va voler recuperar l’esperit 
de CEMI, però va morir en accident 
i aquell mateix dia es va decidir tirar 
endavant “allò” que havia somiat. I 
des d’aleshores s’han fet ja diversos 
festivals, i ja van pel setè que es fa a 
la Torre Palauet.

El Festival CEMI vol ser el dia dels 
músics, que s’ofereixen per tocar-hi 
i generen un ambient únic, de com-
plicitat. A l’escenari se succeeixen 
les actuacions des de la tarda fi ns a 
la nit i d’aquesta manera es pot fer 
un tastet de la música que es cou 
a Mataró avui en dia. El programa 
d’aquest dissabte inclou rock, blues 
i jazz de la mà dels següents grups: 
The Ohio Big Band, Family Style, 
Escapada, The morro’s band, Mon-
day soul army, Aviadors anglesos i 
Jarana.

sarau de les Santes. d’aquest dissabte inclou rock, blues 
i jazz de la mà dels següents grups: 
The Ohio Big Band, Family Style, 
Escapada, The morro’s band, Mon-
day soul army, Aviadors anglesos i 
Jarana.

Espai patrocinat per

www.totmataro.cat/agenda
MÉS INFORMACIÓ
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NÚM. 1691
DEL 2 AL 8 D’OCTUBRE DE 2015

Cinema infantil en Català
Projecció de la pel·licula ‘Big Hero 6’.
Dissabte 3 octubre l 11h l Biblioteca 
Antoni Comas (C. Prat de la Riba, 110. 
Mataró). l Gratuït.

‘L’ombra de Pinotxo’
Teatre familiar a càrrec de la Cia. 
Nèstor Navarro.
Diumenge 4 octubre l 18h l Teatre 
Principal d’Arenys de Mar (C. de l’Es-
glésia, 45-47). Taquilla: 6€.

Empedrat de contes
Hora del conte especial ‘Els Gegants 
de Barcelona van de festa a Mataró’ a 
càrrec de Cecília Vallès.
Dimarts 6 octubre l 18h l Biblioteca 
Pública Pompeu Fabra (Mataró).

Empedrat de contes 
L’hora del conte ‘Cuinetes’, a càrrec de 
Vivim del Cuentu.

Dimecres 7 octubre l 18h l Biblioteca 
Pública Antoni Comas (C. Prat de la 
Riba, 110. Mataró).

English Time – Art & Fun
Taller infantil de descobrir l’art i apren-
dre anglès: “Mondrian”.
Dimecres 7 octubre l 17:30h l Bibli-
oteca Popular Fundació Iluro (C. d’en 
Palau, 18. Mataró).

Dijous a la biblio
L’hora del conte amb la narració de ‘El 
cocodril a qui no li agradava l’aigua’ de 
Gemma Merino.
Dijous 8 octubre l 17:30h l Biblioteca 
Popular Fundació Iluro (Mataró)

Buc de contes
Lectura del conte “L’Olivia” d’Oliver 
Jeffers.  
Dijous 8 octubre l 17:30h l Buc de 
Llibres (Muralla del Tigre 31. Mataró).

XERRADES I LLIBRES  

‘Mare i fi lla’
Presentació llibre de la jove escriptora 
Jenn Díaz, a càrrec de l’editora Izaskun 
Arretxe. 
Divendres 2 d’octubre l 19h l Dòria Lli-
bres (C. Argentona, 24. Mataró).

‘En tierra extraña’
Nova pel·lícula documental de la 
cineasta Icíar Bollaín.
Divendres 2 d’octubre l 20:30h l 
Foment Mataroní (C. Nou, 11).

‘Europa: reptes d’avui per les 
parròquies’
Xerrada-col·loqui a càrrec de Mn. 
Josep Colomer i Busquets.
Dilluns 5 octubre l 20h l Sala d’Actes 
Fundació Iluro (C. Santa Teresa, 61. 
Mataró)

Espai patrocinat per

La tercera i última part de la trilogia 
sobre la identitat catalana. Text i direc-
ció: Jordi Casanovas. se situa al nucli 
d’una família tradicional catalana, el 30 
d’agost de 1999, Diada de Sant Fèlix.

TEATRE

‘Vilafranca. Un dinar de 
Festa Major’

Dissabte 3 d’octubre l 21h l Teatre 
Monumental (La Riera, 169. Mataró) l 
Platea: 24€. Amfi teatre: 19€.

SORTIM EN FAMÍLIA

Torna el cicle “Mataró, circ al casal!”. 
Espectacle parodia dels pallassos 
clàssics a càrrec de la companyia jove i 
internacional La Bella Tour. Recomanat 
a partir de 5 anys. Organitza: Circulant, 
Circ en Moviment.

‘La Bella Tour’

Diumenge 4 d’octubre l 12h l Casal 
Nova Aliança (C. Bonaire, 25. 
Mataró) l Preu: 7€.
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Em preocupa com es 
relaciona el meu fi ll
‘Habilitats socials’. Xerrada a càrrec de 
Gemma Balmes. 
Dimarts 6 octubre l 19h l Fundació 
Hospital (C. Sant Pelegrí, 3. Mataró).

‘Creences funeràries dels 
antics egipcis’
1a sessió del cicle de conferències 
“Mort al Nil”, a càrrec de l’egiptòloga 
Marta Villanueva. 
Dimarts 6 octubre l 18h l Col·legi 
d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics 
(Can Xammar, 2. Mataró) l Preu: 5€.

Véns a la tertúlia?
Tertúlia amb el llibre “La trama 
matrimonial”, de Jeffrey Eugenides. 
Moderada per l’escriptor Toni Sala.
Dimecres 7 octubre l 19h l Biblioteca 
Pública Pompeu Fabra (Mataró)

Llegir per parlar
Debat sobre el llibre ‘El misterio de la 
carretera de Sintra’, d’Eça de Queirós. 
Moderat per Maite Lafontana.
Dimecres 7 d’octubre l 19h l Bibliote-
ca Antoni Comas (Mataró)

‘Joves músics, l’avui i el 
demà de la sardana’
Xerrada a càrrec de Jordi Montasell 
(fi scorn), Isaac Vilanova (tenora) i 
Montse Soques (fl abiol).
Dimecres 7 octubre l 19h l Les Esman-
dies. Casal de Barri (Mataró)

‘Serratología’
Presentació del llibre de Jordi Vicente 
Ródenas i il·lustracions de Carlos 
Cubeiro. Sobre Joan Manuel Serrat. 
Dimecres 7 octubre l 19:30h l Buc de 
Llibres (Muralla del Tigre, 31 Mataró)

‘Els romàntics del tren’
Xerrada a càrrec de l’enginyer Xavier 

Nubiola de Castellarnau.
Dijous 8 octubre l 19:30h l Ca l’Arenas 
(C. Argentona, 64. Mataró)

‘Els jardins perduts i el 
temps’
Presentació del poemari de l’autora 
mataronina Eva Bassó i Pérez.
Dijous 8 octubre l 19h l Biblioteca 
Pompeu Fabra (Pl. Occitània, Mataró)

‘Tinc ansietat i/o depressió. 
Què puc fer per superar-ho?’
Xerrada a càrrec de l’equip d’atenció 
psicològica de la Fundació.
Dijous 8 octubre l 19h l Fundació Hos-
pital (C. Sant Pelegrí, 3. Mataró)

CURSOS

Dibuix en moviment 
Taller gratuït. L’artista Albert Alís hi 
posarà la tècnica pictòrica; la ballarina 
Elena Montes, el moviment.
Dissabte 3 octubre l De 17 a 18:30h 
l La Destil·leria (Camí Ral, 282. Mata-
ró). Inscripció a info@destilleria.com.

FESTES I FIRES

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)

Fira Fet a Argentona
Fira de productes fets a Argentona 
amb l’objectiu de donar a conèixer 
productes locals.
Diumenge 4 octubre l 10h l Plaça de 
Vendre (Argentona)

VARIS

VIII Mataró Camina per 
l’Alzheimer
Caminada popular solidària.
Diumenge 4 octubre l De 8 a 13:30h l 
Sortida: des de l’Ermita de Sant Simó, 
arribada al Nou Parc Central (Mataró)

RUTES I VISITES

Ruta Puig i Cadafalch 
Mataró-Argentona
Ruta guiada a diversos edifi cis moder-
nistes de l’arquitecte Puig i Cadafalch.
Dissabte 3 octubre l 10h l Des de 
l’Ajuntament de Mataró. Inscripció prè-
via a l’Ofi cina de Turisme. Preu: 10€. 
Majors de 65 i de 8 a 16 anys: 7,50€.

La Casa Coll i Regàs
Visita audioguiada a l’edifi ci modernis-
ta creat per l’arquitecte mataroní Josep 
Puig i Cadafalch el 1898. 
Diumenge 3 octubre l De 10:30 a 
12:30h l Casa Coll i Regàs (C. Argen-
tona, 55. Mataró)

SARDANES

Ballada de sardanes
A càrrec de la cobla La Principal del 
Llobregat. 60a Festa de la Vellesa.
Dissabte 4 octubre l 19h l Plaça de 
Santa Maria (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 

Dilluns 5 gener l 17:30h l Des de la 
pl. de Puerto Rico fi ns l’Ajuntament 
de Mataró

PRESENTACIÓ LLIBRE

Presentació del llibre a càrrec de l’autor 
del text i director de l’espectacle, Pere 
Anglas, el director musical, Joan Vallcor-
ba, i els músics Pau Benítez i Stanislas 
Germain-Thérien.

‘Carles & Belisa. Mataró rep 
una reina’

Dimarts 6 octubre l 19:30h l Can 
Serra. Museu de Mataró (El Carreró, 
17, Mataró).

Celebració inici curs 2015-16. 
11h: Ball de Gegants amb el gegant 
Lucius Marcius. 12h: concert vermut a 
càrrec del grup de músics de la Colla 
Gegantera d’Iluro. D’11 a 14h, taller de 
Ganxet solidari amb el poble sirià. 

FESTA

Gegants i concert vermut

Diumenge 4 d’octubre l 11h l Pati de 
les Esmandies (C. del Pintor Marià 
Andreu. Mataró).
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ACTITUD DAVANT LA MALALTIA

XERRADES amb els doctors
Esther Limón Ramirez, Juan José Montero Alia, Juan Herreros Melenchón, 
Imma Monreal i Maurí i Carles Fons i Ros.

EL DOLOR
Dijous 8 d’octubre 18.00h
Auditori de Can Marfà
(Camí Ral l’Havana, 257)

MALALTIES
DIGESTIVES
Divevendres 16 d’octubre 18.00h
Aules Sènior
(Carrer d’en Pujol, 18)

MALALTIES
CARDIORESPIRATÒRIES
Dijous 22 d’octubre 17.00h
Casal de la Gent Gran
(Parc Central Vell)

DEMÈNCIES
Dijous 29 d’octubre 17.30h
CASAL JAUME TERRADES
(Carrer d’Argentona, 59)

agenda de xerrades octubre 2015

“Con la edad, mucho trato, poco plato y bastante zapato”

“Vida honesta y ordenada,
usar de pocos remedios

y poner todos los medios
de no apurarse por nada.

La comida moderada,
ejercicio y diversión,

salir al campo algún rato;
poco encierro, mucho trato

y continua ocupación.”

Doctor José de Letamedi (Barcelona, 1828 - Madrid, 18897)

Amb la col·laboració de:Organitzem:
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exposicionsexposicions

L’art de zhen-shan-ren
Exposició internacional d’autors de les 
obres són practicants de falun gong.
Casal Parroquial Sant Josep (C. d’en 
Moles, 27. Mataró) l Del 3 al 30 
d’octubre.

Isabel García
Dibuixos i pintures de l’artista.
Les Esmandies Casal (Ronda O’Don-
nell, 94. Mataró) l Inauguració: Dijous 
8 d’octubre a les 19h. Fins al 30 
d’octubre.

‘Art Inconformista Rus’ 
Col·lecció Guéron. 
Nau Gaudí (C. Cooperativa, 47. 
Mataró) l Fins al 10 gener 2016. Visita 
guiada: diumenge 4 octubre a les 12h.

‘Back to Santes’
Una mostra fotogràfi ca, d’Anna Aluart, 
sobre la festa major de Mataró.
El Públic Cafè (Can Xammar, 6. bis. 
Mataró) l Fins al 30 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 al 12 d’octubre.

‘Paisaje de lo pensado’
Exposició d’Irene Bou.
La Destil·leria Espai Cultural (Camí Ral, 
282. Mataró) l Fins al 28 d’octubre.

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.

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

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.  

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.

‘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. 

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

Original - Espai d’Artesans 
(Pl. Angel Guimerà, 4. Vilassar de Mar).
‘“Racons de Vilassar’: de J. Antoni Soria. 
Pintura.
Fins al 3 d’octubre.
‘Fuentesaúco’: Pintura a l’oli.
Fins al 24 d’octubre.

www.totmataro.cat/exposicions
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Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes 
Tècnics (Pl. d’en Xammar, 2. Mataró) 
l Inauguració: Divendres 2 d’octubre 
a les 19:30h. Fins al 24 d’octubre. 

EXPOSICIÓ

‘Salvador Castellà’

Exposició homenatge a l’artista de 
Canet de Mar Salvador Castellà (1960-
2015), amb una selecció dels seus olis i 
aquarel·les més representatius.
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ACTIVITATS

III Mostra d’entitats de la 
Gent Gran
Activitats a l’escenari i tallers obertes 
durant tota la jornada.
Dissabte 3 octubre l 11h a 20h l Plaça 
Santa Anna (Mataró)

Activitats formatives per a 
la gent gran
Inauguració del 14è cicle d’activitats 
formatives per a la gent gran. Xerrada 
‘Maltractaments a la gent gran’, a càr-
rec de Charo Delgado i Glòria Salas.
Dimarts 6 octubre l 17:30h l Casal 
municipal de la gent gran de l’Havana 
(Camí Ral, 163. Mataró).

Aules Sènior d’extensió 
universitària de Mataró 
Acte d’obertura del curs 2015-2016, 
a càrrec del president de les Aules 
Sènior de Mataró, Josep M. Guañabens 
i Rodon. ÈTICA: “Ètica i estètica en el 
discurs de la justícia social”. A càrrec 
de Montserrat Tura (exconsellera de 
Justícia i d’Interior de la Generalitat). 
Concert i cant del Gaudeamus Igitur.
Dimecres 7 octubre l 18h l Foment 
Mataroní (c/ Nou, 11. Mataró). 1r 
trimestre. Acte exclusiu per a socis.

CASALS

Associació de gent gran la 
Gatassa. Av. de La Gatassa, 25. 
Mataró. Telf: 93.757.87.30.
• Actuacions: Actuació Grup de Play 
Back ‘Gatassa’ amb l’espectacle “Vull 
ser artista”, Dissabte 10 octubre a les 
17:30h al Foment Mataroní. Actuació 
del Grup Independent de teatre amb 
l’obra “El senyor Josep falta a la 
dona”, Diumenge 11 d’octubre a les 
17h. • Excursions: Dilluns 5 d’octubre 
a les 8h, sortida al Sud de França, 
Empuria Brava-Roses, 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.

UGT sindicato jubilados y 
pensionistas del Maresme. 
pl. de les Tereses, 17. Mataró. Telf: 
93.755.14.17.
Octubre: • Dia 24, gran Castanyada ‘El 
Catllar’, història i cultura. • Dia 29, de 
compres a Andorra. 

gent grangent gran
www.totmataro.cat/gentgran
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Casal de gent gran de 
Cirera. Rda. Frederic Mistral, 3-5. 
Mataró. Tel.: 93.799.79.67.
• Ball: cada diumenge de 17 a 20h. • 
Festa de la Castanyada: divendres 30 
octubre a les 17h. • ‘Memoria en pieza’ 
del 9 d’octubre al 27 de Novembre, de 
la Creu Roja. • Activitats: Català escrit 
i parlat (divendres). Gimnàstica (dilluns 
i dimecres). Informàtica (de dilluns a 
dijous, matí i tarda). Patchwork (diven-
dres). Ioga (dilluns i dimecres). Ball 
en línia (dilluns). Petanca (de dilluns a 
divendres). Ple i ratlla (dimarts tarda). 
Pilates (dilluns i dimecres). Reiki 
(dijous). Jocs de taula: billar, cartes, 
domino.

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

La Regla d’Or en forma negativa es 
pot explicar psicològicament. Quan 
l’ésser humà (EH) neix, que és un 
nadó, és tot un manyoc de ner-
vis, pulsions i passions. Totalment 
desvalgut i indiferenciat o caòtic. I 
aquest “nadó” sempre hi és en tot 
EH, no desapareix. Cal aleshores 
des d’un bon principi, canalitzar-lo, 
encaminar-lo o com es diu avui en 
dia: Posar límits. I el mitjà principal 
és saber dir “no” al moment opor-
tú i de forma contundent. D’aquí 
la forma negativa d’aquesta regla 
d’or de fa milers i milers d’anys. 
Cal que l’ego s’enforteixi i s’imposi 
a aquest nadó. El nadó representa 
el món egoista, cobdiciós, envejós, 
gelós, manipulador, dèspota, tirà, 
absolutista. Tot aquest món primari, 
arcaic o salvatge.

I aquesta Regla d’Or està expres-
sada en diverses religions:

02. “En la felicitat i en el so-
friment haurem d’abstenir-nos 
d’infringir als altres, allò que no 
ens agradaria que se’ns infringís” 
(Jainisme).

03. “No fereixis als altres amb 
allò que et fa sofrir a tu” (Buda).

04. “No facis als altres, allò que 
si et fessin a tu, et causaria pena” 
(Hinduisme).

05 “La bona naturalesa és aquella 
que es reprimeix per no fer a l’altre, 
allò que no seria bo per a ella” (Zo-
roastrisme).

06. “Allò que per a tu és detes-
table, no ho facis al teu proïsme. 
Aquesta és tota la Llei, la resta són 
comentaris” (Judaisme).

07. “No desitgeu per als altres, 
allò que no desitgeu per a vosaltres 
mateixos” (Fe Bahá’í).

08. “Allò que us irrita de la con-
ducta dels altres envers vostre, no 
els ho feu a ells” (Isocrates)

Sempre en negatiu. Posar límits. 
Control personal amb un/a mateix/a, 
que no és poc.

(continuarà)

apunts psicològicsapunts psicològics

JAUME PATUEL I PUIG
PEDAPSICOGOG - PSICOTERAPEUTA

La regla d’or (2/6) 
la forma negativa
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Troben el cos sense vida d’un home 
al Parc Nou  

SUCCESSOS
NOTÍCIA REDACCIÓ

ciutatciutat www.totmataro.cat/ciutat
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Passades les deu del matí, els Mos-
sos d’Esquadra van rebre un avís per 
part del jardiner del parc, que aler-
tava de la presència d’un cos sense 
vida a la zona propera a la Casa Ca-
pell, entre la Via Europa i el carrer 
Jacint Verdaguer. El cos policial es 
va traslladar a la zona i va procedir 
a aplicar els protocols establerts per 
a aquests casos.

Sense rastres de criminalitat
Segons informacions dels Mossos 
d’Esquadra, al tancament d’aquesta 
edició encara no es podien determi-
nar les causes de la mort, però sí que 
van avançar que, en principi, el cos 
no presentava indicis de criminali-
tat. Per tant, es podria tractar d’una 
mort natural, encara que caldrà es-
perar els resultats de l’autòpsia que 
s’havia de sotmetre al cos. 

El cos sense vida d’un home va 
aparèixer dimarts, dia 29 de setem-
bre, al matí al Parc Nou de Mataró. 

No presenta signes de 
criminalitat i s’obre una 
investigació per determinar 
les causes de la mort 

c12 mort.indd   1 29/9/15   19:07



M. BARBERÀ 
 c/Gatassa, 10 / 93.798.29.15
E. BARREDA PALLARÈS 
 c/Alemanya, 6 / 93.757.34.21
EL TORRENT       
c/Torrent, 7 / 93.798.70.04
E. COLL 
Sant Josep, 30 /  93.796.50.58 (diss. tarda)
T. COLL (CREU BLANCA) 
Plaça Xica, 1-3 93.796.09.08
M.R. CORONA - C. SUBIRANA 
 Pg. R. Berenguer, 75 / 93 757.90.93
J. FARRÉ
 c/Esteve Albert, 43 / 93.757.84.91
M. FERRÉ 
 Rda. Pres. Macià, 61-63  93.741.16.66
B. FITÉ                
Riera, 57 93.790.10.30 (diss. alterns tot el dia)
C. YÁÑEZ    
Camí Ral, 110 / 93.790.43.69
M.A. MAJORAL      
 Irlanda 17, cant. Boixa / 93.798.49.47
M. MASJUAN     
 Rda. Dr. Ferran, 28 /  93.798.69.15 
M.T. NOGUERAS
c/Siete Partidas, 79 / 93.790.54.18
M. OLIVÉ    Av. Gatassa, 71 / 93.798.49.55
J. PLANA   Pl. de Cuba, 4 / 93.798.55.50
P. ROCA c/Nou, 1. 93.790.19.57 (diss. alt.)
A. RUIZ-CARRILLO 
 Alarcón, 41 / 93.790.15.17
M.C. SAÑES    Creu Roja, 3 / 93.798.97.06
L.M. SERRANO 
Rda. O’Donnell, 102 / 93.798.03.43 
M.SPÀ        Sant Valentí, 43 / 93.741.62.62
R. SPA    Pl. Santa Maria, 3 / 93.790.10.43
J. SUBIRANA    Rosselló, 43 / 93.757.70.54
M.A. VIA  Poeta Punsola, 16 / 93.790.18.28
A.L. VILARDELL  
Av. Puig i Cadafalch, 256 / 93.798.25.50

Horaris de les 
farmàcies de Mataró

  OBERTES DE 9 A 13,30H i 
DE 16,30 A 20,30. DISS. 9 A 13,30

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

24H    OBERTES DIA I NIT

A. ALFONSO - M. COS. (festius no)
Av. d’Amèrica, 33    93.790.31.04 
R. Ma DE LA PEÑA 
 Rambla, 16                                93.790.20.24
PARC CENTRAL
Rda. Alfons X, 18    93.796.14.91
M.CENTENO  (tots els dies de 8,45 a 21,45)
C/ Almeria, 77 / 93 798 50 08
LA RIERA 10
 La Riera, 10     93.790.10.58
Ma I. SIMON  (festius 9 a 14h)
                    Av. J. Recoder, 62 / 93.798.43.00
JOSE ANTONIO SORIANO
 Sebastián Elcano, 2-4 / 93.757.90.25
MR RUIZ-CARRILLO (dll-dv 9a21. Dis  s. matí)     
Rda. Rocablanca, 1 / 93.798.59.69
ROMANCES  (dill-dissabte 9 a 21)      
Av.President Tarradellas, 34 / 93.536.16.62
R. SUBIRATS  
Blay Parera, 35  93.796.17.21
S. LÓPEZ     (De 9 a 21h. Diss. 9-14h)
 Rda. F. Mistral, 26-28 / 93.799.80.48

9 A 22H    EXCEPTE NIT

farmàciesfarmàcies

Psiquiatria general

Psiquiatria i psicologia del nen
i de l'adolescent

Orientació / teràpia familiar
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Descarten que el cas de meningitis a 
Els Menuts pugui derivar en un brot

   
El cas de meningitis detectat a 
l’escola bressol Els Menuts és “to-
talment aïllat” i, per tant, no es 
tracta de “cap brot”. El regidor de 
Salut, Joan Vinzo, ha explicat que 
el protocol establert es va activar 
el cap de setmana passat i que 42 
nens i nenes de l’entorn de l’afectat 
segueixen un tractament preventiu, 
mentre el petit “evoluciona favora-
blement”.

La possibilitat que el cas de me-
ningitis diagnosticat fos un brot 
ha quedat descartada i més tenint 
en compte que “el risc de contagi 
és molt baix, d’un nen per cada 
1.500”, tal com ha recordat el 
regidor de Salut, Joan Vinzo. De 
moment cap persona de l’entorn 
de l’infant ha presentat símptomes 
i tots aquells que podien ser un 
col·lectiu de risc, ja estan en trac-
tament. Concretament, són 42 els 

nens i nenes –els que compartien 
l’espai de classe o menjador– els 
que prenen un xarop antibiòtic per 
a evitar l’aparició de la malaltia, així 
com les educadores i els familiars 
més pròxims.

Reunions informatives
L’Hospital de la Vall d’Hebron va 
ser el que va transmetre l’alerta del 
cas de meningitis i va activar el pro-
tocol ordinari per a aquests casos. 
Aleshores, la Unitat de Vigilància 
Epidemiològica va informar el De-
partament d’Ensenyament de les 
mesures que calia prendre, tenint 
en compte que el col·lectiu afectat 
eren nens petits. A partir d’aquí, la 
direcció del centre i l’Ajuntament 
de Mataró, van convocar dues re-
unions informatives amb els pares 
de l’escola, a qui es va explicar els 
símptomes de la malaltia per tal 
que observin els seus fi lls durant les 
dues pròximes setmanes. A banda, 
també es va facilitar el medicament 
a les famílies dels nens afectats per 
al tractament preventiu. 

SALUT
NOTÍCIA MIREIA BIEL

ciutatciutat www.totmataro.cat/ciutat
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La Coordinadora en Defensa de la 
Sanitat Pública carrega de nou con-
tra el Consorci Sanitari del Maresme 
i els acusa de fer “política de fets 
consumats” amb “noves retallades 
que desmantellen el servei públic”. 
Segons la plataforma, les noves ac-
cions van en contra dels acords del 
Ple, en relació al trasllat de llits de 
l’antic hospital. 

Aquesta vegada és la Coordinado-
ra en Defensa de la Sanitat Pública 
qui presenta noves queixes davant 
la gestió del Consorci Sanitari del 
Maresme. Quatre dies després que 
el govern aconseguís que es retar-
dés el trasllat de llits de l’Hospital 
de Sant Jaume, la plataforma de-
nuncia que el consorci va habilitar 
la Zona d’Unitat d’Hospitalització 
número 6 per incorporar els serveis 
provinents de Sant Jaume. Segons 
asseguren en un comunicat, “han 
deixat la zona buida” i això provoca 
una “saturació de la resta d’espais 
que atempta contra el dret a la inti-
mitat dels malalts i que difi culta el 
seu acompanyament familiar”. 

La Coordinadora es manifestava 
dimecres contra les retallades “con-
tinuades” que realitza el Consorci 
Sanitari del Maresme, sota un “cri-
teri mercantilista”. 

SALUT
NOTÍCIA REDACCIÓ 

Denuncien més retallades 
per part del Consorci 
Sanitari del Maresme     

La Coordinadora denuncia 
que se segueix preparant el 
trasllat de Sant Jaume

Es tracta d’un cas aïllat 
i 42 nens segueixen un 
tractament preventiu 

ALUART TOT

  Una malaltia infecciosa greu

La meningitis és una malaltia infecciosa greu, poc freqüent, que es 
desenvolupa a partir d’un bacteri present a la gola que en un moment 
donat passa a la sang i a les meninges i que pot causar diversos quadres 
clínics com la meningitis. Davant d’aquest cas, la regidoria i el Depar-
tament de Salut han recomanat a les famílies vacunar els infants. 
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           COMENCEN FORTS
El Joventut Handbol Mataró arrenca la 

temporada superant el potent Sant Cugat

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

AL CENTRE DE MATARÓ 
DONEM SERVEI DE:
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Josep Nonell
El Club Joventut Handbol Mata-
ró va retre un merescut home-
natge al que fou president de 
l’entitat més de 30 anys.

Presentació ofi cial
Dissabte passat el Club Joven-
tut Handbol Mataró va fer la 
presentació de tots els seus 
equips

 AGENDA STAFF    EL TOT ESPORT

PERIODISTA

CUGAT COMAS

Més enllà d’aquella famosa frase del 
rugbi, els cavallers i els bestiotes, som 
a la meitat de la primera fase del Mun-
dial, el gran aparador, i els que ens 
agrada com poques coses en aques-
ta vida això de l’ovalada, tenim més 
motius que mai per respirar ufanosos. 
Repassant com estava la Mataró rugbier 
fa quatre anys, el club local era força 
incipient, ben pocs bars retransme-
tien la competició –de fet en aquestes 
pàgines en vam suggerir un i va acabar 
no fent-ho perquè se li col·lapsava 
la cosa– i, jugant-se a Nova Zelan-
da, havies de veure els partits a l’hora 
d’esmorzar. Clandestinament. Cosa de 
pocs. Aquest 2015, en canvi, el Rugbi 
Mataró té entitat, gent i parròquia, el 
seu col·laborador Bar La Toneta retrans-
met els partits i moltes cases també els 
segueixen.

Amb el que em quedo, però, és amb 
l’exemple que als ulls neòfi ts, que pràc-
ticament només cada quatre anys es 
miren l’esport dels quinze contra quinze, 

està donant el rugbi. Exemple ancestral, 
amb una Anglaterra que tant disposa de 
la catedral Twickenham com també fa 
partits a petits temples de l’esport com 
Gloucester. Exemple arbitral, institució 
i persona que es respecta i que rearbi-
tra jugades amb la tecnologia sense cap 
drama. Exemple de comportament quan 
s’exclou per tota la competició un juga-
dor per haver anat amb els dits al rostre i 
als ulls del rival. Exemple de concòrdia, 
com la imatge d’un tercer temps en un 
vestidor, tots els homenots junts i barre-
jats, mirant el partit d’una altra selecció. 
Exemple de disciplina, quan Anglaterra 
està enyorant Cipriani, a qui no va con-
vocar per no comportar-se correctament 
fora del terreny de joc.
Cada cop que sento relacionar el rugbi 

amb aquella cantarella de l’esport de 
bestiotes penso que és la frase menys 
afortunada del món. El rugbi és l’esport 
dels valors i el Mundial, que estem 
vivint ara, és un aparador deliciós i ne-
cessari.
 

Exemple
    El Mundial del rugbi està evidenciant els valors d’aquest esport 
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 PERSONATGE  FET DESTACAT   

CASA

WATERPOLO
DIVISIÓ D’HONOR MASCULINA. QUADIS CN MATA-

RÓ - CN TERRASSA. Dissabte a les 12:45 hores 
al CN Mataró.

BÀSQUET
COPA CATALUNYA. MATARÓ PARC BOET - SOL 

GIRONÈS BISBAL. Dissabte a les 19:15 hores al 
Pavelló Eusebi Millan.

FUTBOL
SEGONA CATALANA.  AD LA LLÀNTIA - MONTCADA. 

Diumenge a les 12 hores al Municipal de la 
Llàntia.

FUTBOL
TERCERA CATALANA.  PLA D’EN BOET - TURÓ PEI-

RA. Diumenge a les 12:30 hores al Municipal 
de Pla d’en Boet.

FORA

FUTBOL
PRIIMERA CATALANA.  VIC - CE MATARÓ. Diumen-
ge a les 12:30 hores al Camp Municipal de 
Futbol de Vic.

SEGONA CATALANA.  PREMIÀ ESPORTIU - UD 

CIRERA. Dissabte a les 20 hores al Municipal 
de Premià de Mar.

HANDBOL
1A ESTATAL. LLEIDA PARDINYES - JOVENTUT 

HANDBOL MATARÓ. Dissabte a les 20 hores al 
Pavelló Municipal de Pardinyes.

BÀSQUET
COPA CATALUNYA. CÍRCOL CATÒLIC BADALONA 

- FEIMAT PLATGES MATARÓ. Diumenge a les 
17:45 hores a la pista del Círcol Catòlic de 
Badalona.
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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 26 SETEMBRE

Granollers B - SJ Despí . .37-28
Montcada - OAR Gràcia . .28-21
Sant Quirze-S.Bonanova .22-17
JH MATARÓ - S.Cugat . . .27-26
Gavà - Lleida Pardinyes . .30-20
Esplugues - Maristas Zar. 20-20
Sesrovires - S. Martí Adr. .23-31
Palautordera - Sarrià . . . . .21-24

CLASSIFICACIÓ. Gavà, Grano-
llers B, Sant Martí Adr., Salle 
Montcada, Sant Quirze, Sarrià, 
JOVENTUT MATARÓ 2; Es-
plugues i Maristas Zaragoza 
1; Sant Cugat, Palautordera, 
Salle Bonanova, OAR Gràcia, 
Sesrovires, Sant Joan Despí, 
Lleida Pardinyes 0.

2A JORNADA 3 OCTUBRE

Lleida Pardinyes-JOVENTUT MAT.

L’equip mataroní visita la pista 
d’un equip nou a la categoria, 
que ha agafat la plaça del Ven-
drell i que va començar perdent 
a Gavà. La darrera visita a Lleida 
va ser la temporada 2002-03 
a Lliga Catalana amb victòria 
mataronina per 19-21. 

1A JORNADA 26 SETEMBRE

Ascó - Canovelles . . . . . . . 22-20
Sesrovires - Cardedeu . . . 27-26
OAR Gràcia B - Igualada . 21-19 
Lleida Pardinyes - Gavà . . 21-22
JH MATARÓ - Tortosa  . . . 30-27
Vilanova - Vilamajor  . . . . . 20-25
S.Vicenç - Sant Quirze . . . 23-20
CLASSIFICACIÓ. Vilamajor, JO-

VENTUT MATARÓ, Sant Vicenç, 
Ascó, OAR Gràcia B, Sesrovires, 
Gavà 2; Lleida Pardinyes, Carde-
deu, Igualada, Canovelles, Torto-
sa, Canovelles, Vilanova Camí 0.

2A JORNADA 4 OCTUBRE

Canovelles - JOVENTUT MAT. 
En el segon partit les jugadores 
mataronines visiten una pista 
on la temporada passada van 
guanyar per un mínim 23-24. 

JOVENTUT MATARÓ.  Pol Gavañach (8 aturades) i 
Noper Sowe porters; Marc Martínez (1), Toni Bus-
quets, Bernat Bonamusa (6), David Pedragosa (3), 
Pepo Juàrez (2), Dani Aguilera (1), Bernat Muñoz 
(10, 2 de p.), Àlex Bosch (1 de p.), Jan Bonamusa 
(1), Berenguer Chiva, Roc Segarra (1), Marc Castilla 
(1), Oriol Vaqué, Èric Martínez.

PARCIALS. 1-2, 4-3, 5-6, 8-9, 9-12, 12-13 descans; 
15-15, 17-16, 19-20, 22-22, 25-23, 27-26.

Començava la temporada de 1a Estatal 
d’handbol, i ho va fer amb un partit vibrant 
en el Pavelló Teresa Maria Roca en el qual el 
Joventut Handbol Mataró va derrotar l’Handbol 
Sant Cugat, la seva “bèstia negra” de la passada 
temporada, obtenint dos punts molts importants 
per a l’equip d’Hèctor del Pino. Era important 
començar guanyant i més a un dels equips que 
de ben segur estarà a la part alta.

Durant quasi tota la primera part, l’equip 
visitant va dominar al marcador, en un moment 
amb avantatge de tres gols (9-12), per arribar-
se al descans amb un mínim 12-13, després 
que el Joventut topés amb la bona actuació 
del porter Eloi Gutiérrez. No havia estat una 
primera part brillant, però sí molt intensa, amb 
defenses 6-0 molt agressives (3 exclusions per 
bàndol), però amb el Sant Cugat superant millor 
la del seu rival, fi cant moltes pilotes a la línia 
de sis metres. De tota manera el tècnic local va 
dosifi car millor els seus jugadors, tal com es va 
veure a la segona part.

A la represa va aparèixer en Bernat Muñoz 
que va fer 9 gols de 10 xuts, eclipsant al que la 
temporada passada va ser el màxim golejador de 

1A ESTATAL MASCULINA

HANDBOL    
1A DIV. ESTATAL MASC.

HANDBOL   
LLIGA CATALANA FEM.

CRÒNICA REDACCIÓ

la categoria, Marc Jordan, que portava quasi 
tot el pes de l’atac del seu equip, però era 
ben frenat per la defensa local, que l’anava 
desgastant a mesura que avançava el partit. El 
Joventut es posà per davant (18-17), però no 
obria forat, i els visitants van tornar a capgirar 
el marcador (22-23). Però aquí l’atac santcu-
gatenc es va quedar sense idees davant la de-
fensa local, amb Toni Busquets, Èric Martínez 
i Oriol Vaqué centrats en tasca defensiva. I 
amb Bernat Muñoz i Bernat Bonamusa agafant 
el pes en atac, el Joventut va fer un parcial de 
5-0, sentenciant pràcticament el partit, quan 
faltaven dos minuts, amb el 27-23.

Però el Sant Cugat no es va rendir, va 
pressionar molt en defensa, l’equip local es 
va precipitar molt en atac i la diferència es va 
reduir fi ns a un mínim 27-26. Això va deslluir 
una mica el fi nal, però els dos punts es van 
quedar a casa. La “bèstia negra” havia estat 
derrotada. 

El Gavà és el 
primer líder

Vilamajor davant

JOVENTUT 
MATARÓ

HANDBOL 
SANT CUGAT27 26

L’equip mataroní va derrotar la seva 
“bèstia negra” de la passada temporada 

Magnífi c 
començament

JOVENTUT MATARÓ. Laia Argelich, Marta Espejo 
porteres; Cristina Moreno, Isabel Latorre, Laura Ga-
llego, Irene Hernàndez, Judith Pérez, Saray Romero, 
Laia Nonell, Sandra Cariteu, Tinna Falconi, Inez Krul.

L’equip femení del Joventut Handbol Mataró va 
començar la temporada guanyant el seu partit 
davant un dels equips nous a la categoria, com 
és el CE Tortosa.

HANDBOL
LLIGA CATALANA FEMENINA REDACCIÓ

 El femení també comença amb triomf

JOVENTUT 
MATARÓ

CE    
TORTOSA 30 27 La primera part va ser molt igualada amb 

els dos equips intentant agafar el control del 
partit i al descans es va arribar amb desavan-
tatge de 13-14.

A la represa l’equip local, que encara ha 
de conjuntar l’equip amb les noves incorpora-
cions, va posar-se per davant, i tot i que va co-
metre excessives errades en el llançament, va 
agafar un avantatge que li va permetre arribar 
al fi nal sense haver de patir excessivament.  
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LA SIRENA CN MATARÓ. Elisabeth Keeve 
(13 aturades), Arianna Gragnolati (3, 1 de p.), 
Júlia Nieto, Marcela Ríos, Alba Bonamusa (1), 
Clara Cambray, Ciara Gibson (1), Marta Bach, 
Ona Meseguer (1), Júlia Soler, Laura López 
(1), Mireia Nedderman (ps). 7 gols de 16 
xuts, en 39 opcions d’atac. 5 exclusions. 2/4 
en jugades de superioritat i 1/1 en penals.

CN SABADELL. Laura Ester, Mati Ortiz (1), 
Anni Espar (2), Lídia Casado, Coleen O’Donell 
(1), Jènnifer Pareja (3), Marina Cordobés, 
Maica Garcia (2), Pili Peña (1), Olga Domè-
nech, Judith Forca (1), Clara Espar (1), Elena 
Sànchez (ps). 12 gols de 30 xuts, en 41 
opcions d’atac. 4 exclusions i 1 penal. 0/5 
en jugades de superioritat.

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

La Sirena CN Mataró no va poder fer res 
contra la lògica superioritat de l’equip 
sabadellenc, que a part de la seva qua-
litat, va aprofitar que l’equip local no 
podia comptar encara amb Roser Tarragó, 
lesionada, ni amb la grega Benekou, que 
estava amb la seva selecció, que potser 
podrien haver equilibrat una mica més 
el partit, que va acabar amb el resultat 
de 7-12. Ja se sabia que el partit havia 
de ser difícil per a La Sirena, però es va 

complicar més gràcies a un bon inici de 
partit sabadellenc que va avançar-se rà-
pidament per 0-3. I quan Ciara Gibson va 
fer el primer, immediatament va replicar 
la seva boia Maica Garcia per tornar a 
posar els tres de diferència amb què va 
acabar el primer quart.

Al segon quart la defensa local, que 
havia començat força cohibida, va anar 
ajustant per tancar la boia rival, i al 
Sabadell li va costar més marcar, però a 
l’altre costat, tot i que Laura Ester gairebé 
no havia d’intervenir (4 dels 5 primers 
xuts locals van anar als pals), la defensa 
rival continuava molt forta i al descans la 
diferència ja estava en quatre gols (2-6).

A la represa, tot i rebre de seguida el 
2-7, l’equip mataroní va millorar molt i va 
aconseguir trobar algun forat a la defensa 
sabadellenca, sobretot amb un magnífi c 
gol d’Ari Gragnolati amb desmarcada 
sorpresiva ben vista per Ciara Gibson, i un 

El Sabadell va imposar la 
seva qualitat i va aprofi tar les 
absències mataronines

La Sirena no pot contra 
la lògica superioritat 
rival 

WATERPOLO
COPA CATALUNYA REDACCIÓ

LA SIRENA 
CN MATARÓ

CN   
SABADELL7 12

altre de la jove Alba Bonamusa, clavant-la 
al segon pal des de la dreta, per guanyar 
aquest parcial per 3-2.

Però a l’inici del darrer quart van sortir 
les dues jugadores més emblemàtiques 
del Sabadell, Jènnifer Pareja i Maika 
Garcia, que amb tres gols espectaculars 
van obrir la diferència als cinc gols amb 
què va acabar el partit. 

Destacar també que la nova portera de 
La Sirena, l’altíssima estatunidenca Eli-
sabeth Keeve, es va tragar dues vaselines 
quasi al començament, però després es 
va refer notablement fi ns al punt de fer 
13 aturades al llarg del partit. 

El Sabadell va ser el campió
En la final disputada el dissabte el CN 
Sabadell no va tenir cap problema per 
desfer-se del CN Sant Andreu i va afegir 
un nou títol a la seva col·lecció en guanyar 
per 16-4. 
  

El “Medi” el va derrotar a 
semifi nals amb un parcial de 2-0 
en el darrer quart 

QUADIS    
CN MATARÓ

CE MEDI- 
TERANI7 9

QUADIS. Mario Lloret, Víctor Roqué, Álex Co-
dina (3), Marc Corbalan (1), Víctor Fernández 
(2), Xavier Casabella, Pol Barbena (1), Pau 
Bach, Pau Schnizler, Albert Merino, Pau 
Bernabé, Ramiro Veich i Raúl Loste.

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

Divendres passat a Sabadell, el Quadis 
va perdre la semifi nal de la Supercopa 
Estatal davant el CE Mediterrani 7-9, 
després d’un partit molt igualat resolt 

gràcies a la forta defensa dels de Sants 
en el darrer quart. Dir que el Quadis no va 
comptar amb els dos holandesos que va 
fi txar aquesta temporada, ja que estaven 
amb la seva selecció.

El primer quart va ser dels barcelonins 
que van aprofi tar que la defensa mataro-
nina no estava entonada per avançar-se 
4-2. En el segon quart, després de rebre 
el 5-2, el Quadis va millorar molt en 
l’aspecte defensiu i en atac es va mostrar 
eficaç i va igualar amb gols de Víctor 
Fernàndez, Àlex Codina i Marc Corbalán, 
però el “Medi” va tornar a avançar-se 
abans d’acabar el període arribant-se al 
descans amb 6-5. A la represa el Quadis 

mantenia el nivell defensiu i dos gols 
d’Àlex Codina capgiraven el marcador 
posant per primera vegada per davant 
els seus, però ja acabant-se el període, 
un gol de Dani Gonzàlez deixava el matx 
igualat per al darrer quart.

En el darrer quart del partit els de 
Sants van tornar a defensar de forma 
impressionant, deixant el Quadis a zero i 
anotant dos gols que van decidir el partit.

Barceloneta novament campió
El que és el “rei de la Supercopa” va recu-
perar el títol perdut la temporada passada 
davant el Sant Andreu i va obtenir un nou 
títol superant el Mediterrani per 12-9. 

El Quadis no es fi ca a la fi nal de la Supercopa
WATERPOLO
SUPERCOPA SIX REDACCIÓ
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Aquest dissabte comença la Divisió 
d’Honor de waterpolo en la qual participa 
el Quadis Centre Natació Mataró per 26a 
temporada i 24a consecutiva. S’hi havia ju-
gat les temporades 86-87 i 88-89, i després 
des de la temporada 92-93 fi ns ara no ha 
faltat mai a la cita, cosa que també poden 
dir Barceloneta, CN Barcelona, CN Sabadell 
i CE Mediterrani.

I la competició s’inicia amb un gran 
partit al complex Joan Serra del Centre 
Natació Mataró, el dissabte a les 12:45 
hores. Ni més ni menys que un Quadis 
CN Mataró - CN Terrassa, revenja dels 
quarts de fi nal del “play-off” de la tem-
porada passada en els quals l’equip de 
Beto Fernàndez va donar la gran sorpresa 
eliminant l’equip egarenc que havia estat 
el primer classifi cat de la fase regular. 

En el segon partit d’aquella elimina-
tòria, després d’haver perdut per 11-6 a 
Terrassa en el primer, el Quadis va guan-
yar aquí a Mataró per un inusual 4-2, i 
va rematar la feina a Terrassa guanyant 
per 6-7 en el tercer.

A la fase regular el Terrassa havia 
guanyat a Mataró per 6-9 i una tempo-
rada enrere el resultat va ser d’empat a 
5, i dues enllà el Terrassa va guanyar per 
4-5. Per trobar una victòria mataronina 

en fase regular hem d’anar fins a la 
temporada 2011-12 quan els locals van 
guanyar per 7-6.

1a jornada (3 d’octubre)
QUADIS CN MATARÓ - Terrassa
Barceloneta - Mediterrani
Canoe - Rubí
Sant Feliu - Sabadell
Sant Andreu - CN Barcelona
Catalunya - WP Navarra

Com es pot veure, a part del partit 
d’aquí, destaca el Barceloneta - “Medi”, 
revenja de la fi nal de la lliga de la tem-
porada passada i també de la recent fi nal 
de la Supercopa Six. Destacar també el 
debut de dos equips nous a la màxima 
categoria en categoria masculina (ja hi 
havien estat en la femenina) com són el 
Rubí i el CN Sant Feliu. I també veure 
com dels 12 equips n’hi ha 10 de cata-
lans, en un campionat estatal que, de 
fet, és com un campionat català ampliat 

És la 26a temporada a la màxima 
categoria estatal de l’equip del 
CN Mataró

va ascendir a la màxima categoria, amb 
victòria de Gàlia Dvorak sobre Manca 
Pajmut per 11-7, 11-4, 11-7, i fi nalment 
Turquia per 3-0 amb victòria de Gàlia sobre 
Nerve Menge per 11-2, 11-4, 18-16, per 
acabar en el 17è lloc (1r del Challenge). 
Van completar l’equip durant aquest cam-
pionat: Yanfei Shen, Sara Ramírez, Maria 
Xiao i Xuan Zu Zhang.   

Comença la lliga amb 
un Quadis - Terrassa que 
promet molt

WATERPOLO
COPA CATALUNYA REDACCIÓ

amb la participació de Canoe i Navarra.

La plantilla del Quadis
Aquesta temporada l’equip que prepara 
Beto Fernàndez ha patit baixes importants 
com són les del porter polonès Michal 
“Eski” Diakonow, del francès Mehdi Mar-
zouki i de Pere Estrany, que van ser els dos 
màxims golejadors la temporada passada 
amb 63 gols i 42 gols, respectivament, i 
d’Edu Mínguez. 

Això ha rejovenit molt la plantilla que 
queda així: Mario Lloret (que torna a la 
porteria després d’haver estat al Barce-
loneta i Poble Nou i que haurà d’intentar 
suplir a Diakonow), Pau Bach, Àlex Codina, 
Pol Barbena, Víctor Fernàndez, Marc Cor-
balán, Pau Schnizler, Albert Merino, Pau 
Bernabé, Víctor Roqué, que ja formaven 
part de l’equip la temporada passada, i 
com a fi txatges l’argentí Ramiro Veich i els 
holandesos Thomas Lucas i Robin Lind-
hout. Completaran la plantilla els joves Lluc 
Bertran, Xavier Casabella i Raul Loste.   

Gàlia Dvorak fa un bon 
paper i Espanya puja a 
la màxima categoria

TENNIS TAULA
EUROPEU REDACCIÓ

La palista mataronina del Quadis CN 
Mataró, Gàlia Dvorak, està participant en 
el Campionat d’Europa de seleccions que 
s’està celebrant a Ekaterimburg (Rússia).

Allà la selecció espanyola, que aquest 
any jugava al Challenge Division, que ve 
a ser com la segona categoria, amb les 
seleccions entre els llocs 17è i 32è, tenia 
l’objectiu de recuperar plaça a la màxima 
categoria i ho va aconseguir derrotant 
Eslovènia. A la fase de grups Espanya va 
quedar en primer lloc superant Lituània 

(3-0), Suïssa (3-0) i Estònia. La Gàlia en 
cada un d’aquests partits va superar Ugne 
Baskutyte (11-3, 11-6, 11-3), a Rachel 
Moret (11-8, 11-5, 12-10) i Katlin Lat (11-4, 
11-5, 11-8), respectivament.

Després, ja en fase eliminatòria, Es-
panya va superar per 3-0 Itàlia (sense 
presència de la Gàlia), després Eslovènia 
per 3-0 en el partit en el qual Espanya 
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4A JORNADA (27 SETEMBRE)
MATARÓ - VILASSAR MAR . 2-2
Abadessenc - Girona B . . . . . 0-4
L’Escala - Vic . . . . . . . . . . . . . . . 1-1
Lloret - Molletense . . . . . . . . . . 0-0
Avià - Manresa . . . . . . . . . . . . . sus.
Mollet - Sants . . . . . . . . . . . . . . 0-0
Tona - Martinenc . . . . . . . . . . . . 3-1
Andorra - La Jonquera . . . . . . 0-1
Farners - Horta . . . . . . . . . . . . . 0-2
CLASSIFICACIÓ. Mollet i Horta 

8; Vic, Sants, L’Escala 7; Avià, 
Manresa, Tona i La Jonquera 6; 
Lloret, VILASSAR DE MAR, Mar-
tinenc 5; CE MATARÓ, Girona B, 
Abadessenc, Farners 4; Andorra 
2; Molletense 1.

5A JORNADA (4 OCTUBRE)
Vic - CE MATARÓ

Visita a un altre històric 
Aquest diumenge, en partit que 
serà retransmès en directe per  
televisió a Esports en Xarxa, 
el CE Mataró juga al camp 
d’un altre històric, la UE Vic, 
fundat el 1923 i també amb 
llarg historial a 3a Divisió, on va 
tenir molts enfrontaments amb 
l’equip groc-i-negre, el darrer 
la temporada 1999-2000, en la 
que ha estat la darrera visita del 
Mataró a la capital osonenca 
amb victòria per 0-4.
En total el Mataró ha jugat 26 
vegades a Vic (16 a 3a, 1 a 1a 
Catalana, 8 a preferent i 1 a 
1a Regional) amb un balanç 
de 5 victòries, 6 empats i 15 
derrotes, destacant un 7-0 la 
temporada 1985-86 Ara el Vic 
està en la zona alta i no serà 
fàcil puntuar-hi, però s’hi ha 
d’anar amb confi ança. 

No n’hi ha prou amb dos golassosNo n’hi ha prou amb dos golassos

CE MATARO EF. Pol Andiñach, Isma (Willy 72’), Abel 
Moreno, Hèctor Urbano, Aitor Gonzàlez, Parri, Sergi 
Sànchez (Fiti 46’), Javi Bustos (Marc Aranyó 63’), 
Baba, Rodri, Cristian.

VILASSAR MAR. Imanol Castilla, Javi, Jose, Peque, Edu 
(Bruno 84’), Blanchart, Arnau (Jose 75’), Edgar (Mar-
cel 67’), Àlex (Masip 46’), Alberto Manga, Soufi ane.

GOLS. 6’ Soufi ane (0-1); 58’ AITOR (1-1); 76’ AITOR 
(2-1); 90+2’ Jose (2-2).

Dos golassos d’Aitor no van ser sufi cients per 
guanyar el derbi maresmenc de la 1a Catalana 
entre el CE Mataró i el Vilassar de Mar, ja que 
l’equip vilassarenc va igualar en la darrera ju-
gada del matx, després que el Mataró li hagués 
igualat el seu gol inicial.

Una vegada més, i ja en van quatre, l’equip 
de Polo va veure com l’equip rival se li avançava 
ben aviat, en una centrada des de l’esquerra 
que Soufi ane va rematar còmodament al segon 
pal, i li complicava molt el partit, que a partir 
d’aquí va ser força igualat, amb poques oca-
sions de gol, ja que les defenses es mostraven 
segures. L’única oportunitat clara de gol que hi 
va haver abans del descans, va ser pel veterà 

PRIMERA CATALANA
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L’equip vilassarenc va igualar en el 
temps afegit a la sortida de còrner Alberto Manga, ex-jugador groc-i-negre, que 

va col·locar una vaselina que va salvar Urbano 
sobre la ratlla.

Aitor capgira el marcador
A la represa el Mataró es va mostrar més sòlid 
al centre del camp, amb la presència de Fiti, i 
en cap moment es va veure inferior a l’equip 
de Moya (també ex-entrenador del Mataró) 
que la temporada passada jugava a 3a i que 
és candidat a l’ascens, i va donar la volta al 
marcador gràcies a la magistral cama esquerra 
d’Aitor que va marcar dos gols de falta directa, 
primer des de 30 metres situant la pilota a 
l’escaire esquerre i després des de la frontal 
enviant la pilota com un obús a l’altre escaire.

Amb el 2-1 el Vilassar de Mar va avançar 
línies, però la defensa local controlava bé i 
quan faltaven tres minuts per al fi nal el Ma-
taró va marcar a la sortida d’un córner, però 
l’àrbitre va anul·lar el gol. I el que són les 
coses, en un córner a l’altre costat, quan el 
temps afegit ja s’acabava, l’equip vilassarenc 
va marcar, signifi cant un empat que podríem 
dir que és bastant just, ja que el matx va ser 
força igualat, però que va fer mal pel moment 
en què es va produir. Possiblement, igual que 
el dia del Manresa, al Mataró li va mancar 
una mica d’experiència per adormir el joc en 
el tram fi nal.  

Mollet i Horta 
són els líders

CE MATARÓ VILASSAR DE 
MAR2 2

FUTBOL    
1A ESTATAL JUV.

CE MATARO  - Damm B . . . 1-5

L’equip juvenil va rebre un 
sever correctiu per part del 
líder i baixa a la 13a posició 
amb 6 punts.
Demà dissabte (17:15 h) visiten 
l’Europa.  

ÀLEX GOMÀ

Novè lloc d’Amaranta Fernàndez i 
Ester Ribera al World Tour de la Xina 

VOLEI PLATJA
WORLD TOUR REDACCIÓ

La parella de vòlei platja maresmenca formada 
per la mataronina Amaranta Fernàndez i la 
santpolenca Ester Ribera van participar la 
setmana passada en la competició del World 
Tour de Xiamen a la Xina obtenint un magnífi c 
novè lloc fi nal.

En la fase de grups van superar la parella 
de Vanuatu formada per Pata/Matauutu per 
2-0, després van caure davant les argentines 
Gallay/Klug per 0-2, després van derrotar les 
franceses Longuet/Jupiter per 2-0 i fi nalment 
van caure davant les veneçolanes Pazo/Agudo 
per 1-2. A les eliminatòries van ser eliminades 
per les suïsses Forrer/Vergé per 0-2. 

La parella maresmenca de vòlei platja 
va tenir una bona actuació  
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2,50
T A P A &

Q U I N T O
O  C A N Y A

Estrella Damm en recomana el consum responsable. Alc. 5,4º

Per a més informació:
www.gastronosfera.com

COMENÇA LA RUTA DE TAPES DE MATARÓ. 
VÉS DE RUTA AMB ELS TEUS AMICS 

I VOTA LA MILLOR TAPA!

DESCARREGA’T
L’APP I SEGUEIX 

LA RUTA 
DE TAPES!

2,50
T A P A &

Q U I N T O
O  C A N Y A

Per a més informació:



Rda. de Sant Oleguer, 102-104  
935 366 101
De dimarts a diumenge 9 a 24 h

SECRET DE 
PORC AMB CEBA 
CARAMEL·LITZADA
Tires de secret de porc 
amb ceba caramel·litzada 
i de pa de coca.

06 - EAT 2 EAT

A MÉS PODRÀS GUANYAR 
UN SOPAR PER A DUES PERSONES. 

PREGUNTA COM PARTICIPAR A QUALSEVOL 
DELS ESTABLIMENTS ADHERITS.

SEGUEIX LA RUTA 
I TASTA-LES TOTES! 

C. de Sant Cristòfor, 16 · 936 385 703
De dimarts a dijous de 18 a 2 h; 
divendres de 18 a 3 h; dissabte de 12 a 16 
i de 18 a 3 h; diumenge de 12 a 16 h

LA PATATONA 
FARCIDA DE 
LES PAQUES
Patates cuites al forn amb sal, 
pebre i oli d’oliva, farcides de 
carn amb curri, de carns de 
canelons i de “baked bean”.

01 - ANTIGA CASA PACO

Av. de Cabrera, 36 baix 4 · 937 985 755
Obert 24 h; horari ininterromput

CALAMARPICA
Calamar farcit de tonyina 
i sofregit picantó, amb llit 
de ceba caramel·litzada 
i salseta d’all i julivert 
al toc cítric.

02 - AUTO D’ARA
C. de Bonaire, 25 baixos · 937 551 561
De diumenge a dijous de 18 a 23 h 
Divendres i dissabte de 18 a 24 h

HAMBURGUESA 
ESPECIAL
Minihamburguesa 
de rocafort, amb ceba 
caramel·litzada i pebrot verd.

03 - BAR EL CASAL

Av. de Puig i Cadafalch 18 · 937 574 916
De dimecres a diumenge 
de 10 a 15 i de 20 a 23 h

REMENAT 
DE CALAMARS
Calamars trossejats i saltats 
en oli d’oliva amb allets, 
cuetes de gambes i encenalls 
d’espatlla ibèrica.

04 - CASA PEPE
Av. del Maresme, 341 · 609 910 145
De dimarts a diumenge de 10 a 23 h

DELÍCIES 
MAR I MUNTANYA
Gamba embolicada 
amb formatge i bacó.

05 - DESIG

C. de la Rambla, 24 · 937 901 306
De dilluns a diumenge de 8 a 24 h

LA BARRETINA
Barqueta de botifarra 
de pagès amb ceba 
caramel·litzada i xarop 
de xocolata coronada 
amb mig cirerol.

07 - EL MONTADITO

Camí Ral, 548 · 937 981 597
De dilluns a dissabte de 8 a 24 h
Diumenge de 9 a 17 h

MANCHEGO
Torrada amb samfaina, 
pernil cruixent i bitxo.

08 - EL MUNDIAL
C. de Barcelona, 59 · 937 906 321
De dilluns a diumenge d’11 a 23 h

FONS DE PATATA 
AMB BACALLÀ 
I PEBROT
Puré de patata, bacallà, 
pebrot i vinagreta.

09 - EL PETIT RACÓ / CAN JOAN



C. de la Rambla, 20 baixos · 937 960 796
De dilluns a diumenge de 12.30 a 23.30 h

MINIBROQUETA 
IBÈRICA AMB 
VERDURETES
Presa ibèrica i pernil 
amb verduretes i ceba 
caramel·litzada sobre 
una torradeta.

10 - EL RACÓ DEL JABUGO
Pl. de Cuba, 40 · 937 412 624
De dimarts a dijous de 8 a 23 h
Divendres i dissabte de 8 a 24 h 
Diumenge de 19 a 24 h

BÀVARA
Salsitxa “pikanwurst” 
sobre un llit de pa, 
puré de poma i xucrut, 
i amb un toc de mostassa.

11 - FRANKFURT LA PLAÇA

Av. del Maresme, 507-509 · 937 960 754 
De dilluns a dissabte de 10 a 17 h

MANDONGUILLES 
DE L’ÀVIA ANTÒNIA
Mandonguilles guisades 
amb patates panadera.

12 - LA MORERA
C. de Barcelona, 53-55 · 937 908 788
De dilluns a diumenge de 13 a 23 h

LA PIAZZA
Risotto de bolets 
i cruixent de parma.

13 - LA PIAZZA

Camí Ral, 142 · 937 903 221
De dilluns a divendres de 7 a 21.30 h
Dissabte i diumenge de 7.30 a 15 h

MAR I MUNTANYA
Barqueta de bacallà amb llit 
de sobrassada i gratinat 
amb allioli de pera confitada.

14 - LA REFORMA
C. de Barcelona, 50 · 937 965 115
De dilluns a diumenge d’11 a 23 h

APERITIU
Sofregit del mar 
amb escopinyes, 
escuma de patata 
i pa de cervesa.

15 - LA SELVA CAFÈ

C. de Pujol, 8 · 937 903 393
De dimarts a diumenge de 13 a 16 
i de 19 a 24 h; dilluns 12 d’octubre OBERT

MIL848
Botifarra farcida amb ceba 
torrada, bacó i formatge fos, 
i cuita a la brasa d’alzina.

16 - MIL 848
C. de Sant Francesc d’Assís, 15
638 651 706
De 19.30 a 23 h 
Cap de setmana de 19.30 a 21.30 h

PRESA DE PORC 
IBÈRIC EN ESCABETX 
DE CÍTRICS
Encenalls de presa de porc 
de pastura amb verduretes 
saltades i cuinat en un escabetx 
suau de taronja i llima.

17 - NÉSTOR TAPES

C. Nou, 21 · 937 907 939
De dilluns a dijous de 9 a 15.30 i 
de 17 a 21.30 h; divendres i dissabte 
de 9 a 15.30 i de 17 a 23 h

PECAT DE VEDELLA 
AMB CRUIXENT 
DE PARMA
Torrada amb minihamburguesa 
de vedella farcida de parmesà, 
olives negres i ceba, i coronada 
amb cirerol confitat.

18 - PECATS 9 21
C. de Llauder, 138 · 937 411 444
De dimarts a divendres de 8 a 17 
i de 19.30 a 24 h; dissabte de 12 a 24 h; 
diumenge de 19 a 24 h

MINI BURGER 
“ALOHA”
Minihamburguesa de vedella 
amb cansalada cuinada a baixa 
temperatura, chutney de 
mango i pinya, i amb escarola.

19 - SP9RT HOUSE



ESTABLIMENTS PARTICIPANTS 2015

VINE,
I SEGUEIX LA RUTA AMB ELS TEUS 

AMICS!

MATARÓ
V A  D E  T A P E S
MATARÓ
V A  D E  T A P E S

D E  L ’ 1  A L  1 2  D ’ O C T U B R E  D E  2 0 1 5

01  ANTIGA 
 CASA PACO
 C. de Sant Cristòfor, 16

02  AUTO D’ARA
 Av. de Cabrera, 36 baixos 4

03  BAR EL CASAL
 C. de Bonaire, 25  baixos

04  CASA PEPE
 Av. de Puig i Cadafalch, 18

05  DESIG
 Av. del Maresme, 341

06  EAT 2 EAT
 Rda. de Sant Oleguer, 102-104

07  EL MONTADITO
 C. de la Rambla, 24

08  EL MUNDIAL
 Camí Ral, 548

09  EL PETIT RACÓ /   
 CAN JOAN
 C. de Barcelona, 59

10  EL RACÓ 
 DEL JABUGO
 C. de la Rambla, 20 baixos

11  FRANKFURT 
 LA PLAÇA
 Pl. de Cuba, 40

12  LA MORERA
 Av. del Maresme, 507-509

13  LA PIAZZA
 C. de Barcelona, 53-55

14  LA REFORMA
 Camí Ral, 142

15  LA SELVA CAFÈ
 C. de Barcelona, 50

16  MIL 848
 C. de Pujol, 8

17  NÉSTOR TAPES
 C. de Sant Francesc d’Assís, 15

18  PECATS 9 21
 C. Nou, 21

19  SP9RT HOUSE
 C. de Llauder, 138

Organitzen: Col·laboren:

C. de Barcelona, 53-55

LA REFORMA

LA SELVA CAFÈ
C. de Barcelona, 50

NÉSTOR TAPES
C. de Sant Francesc d’Assís, 15

PECATS 9 21

SP9RT HOUSE
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4A JORNADA (4 OCTUBRE)
Lloreda - SJ Montcada . . . . . . 0-1
Besós BV - Hermes . . . . . . . . 2-0
Europa B - PREMIÀ M. . . . . . 1-0
Canyelles - Guineueta  . . . . . . 0-3
CIRERA - Carmelo . . . . . . . . . 1-1
Montcada - MATARONESA . 0-1
Tecnofutbol - LA LLANTIA . . 0-0
Martinenc B - SANT POL . . . 1-4
Gramenet - Llefi à.  . . . . . . . . . . 2-2
CLASSIFICACIÓ. Europa B, Llefi à, 

10, MATARONESA, Besós BV 
9, PREMIA MAR, SJ Montcada, 
CIRERA, Hermes 7; SANT POL 
6; Gramenet, Tecnofutbol 5; Car-
melo,  Guineueta, LA LLÀNTIA 4; 
Canyelles, 3; Lloreda i Montcada 
1; Martinenc B 0.

5A JORNADA (4 OCT)
PREMIÀ MAR - CIRERA
SANT POL - MATARONESA
LA LLÀNTIA - Montcada 
Tres grans partits
Aquesta setmana el calendari 
ens porta tres bons partits amb 
dos derbis maresmencs i visita 
d’un històric. 

El Cirera no passa de l’empat a casaEl Cirera no passa de l’empat a casa

A la zona alta

UD CIRERA. Carrión, Fran Carrasco, Deivis, Óscar 
Castillo, Rafa Auñón (Isaac Ramos 75’), Albertito 
Sànchez (Otman 63’), Gascón, Augusto (Àngel 85’), 
Pau (Carlos Gómez 46’), Ibu Baldeh, Cristian (Aleix 
Tarrés “Peque” 63’).

GOLS. 8’ Cristian (0-1); 50’ AUGUSTO (1-1).

La UD Cirera, com la passada temporada, conti-
nua tenint problemes al seu camp i no va passar 

SEGONA CATALANA
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L’equip cirerenc, com la temporada 
passada, té problemes a casa

de l’empat davant el Carmelo, millorant, això 
sí, el que havia passat les dues temporades 
anteriors davant aquest equip, que s’havia 
emportat els tres punts.

L’equip barceloní va marcar molt aviat, als 
vuit minuts, i aquest gol va deixar força tocat 
els cirerencs que no van reaccionar en tota la 
primera part.

A la represa sí que van sortir endollats i 
ben aviat van empatar amb un gol d’Augusto. 
A partir d’aquí es va viure un partit molt inte-
ressant amb oportunitats per ambdues parts, 
sense que cap dels dos equips pogués tornar 
a marcar i tancant-se el matx amb un empat 
bastant just pel que s’havia vist. 

UD MATARONESA. Rafa, Issac (Musta, 62’), Has-
san, Diego (Joel, 74’), Palanco (Zaka, 86’), Simón 
(Comas, 62’), Alejandro, Tavero (Jurado, 46’), Koke,  
Alvero, Joan.

GOLS.  89’ Zaka (0-1).

La Mataronesa ja encadena tres victòries segui-
des i és tercera a la classifi cació. 

La primera part va ser molt igualada i tots 
dos equips van gaudir de molt poques ocasions 
de gol. A les acaballes del primer temps el 
conjunt mataroní es va quedar amb deu homes 
per l’expulsió, per doble amonestació, de Koke.

A la represa el Montcada va posar setge a la 
porteria rival i va enviar una pilota al travesser. 
La Mataronesa es defensava amb ordre i ja en el 
darrer minut de joc, quan semblava que el matx 
acabaria amb empat a zero, els arlequinats amb 
un ràpid contraatac, van aconseguir el gol de la 
victòria després que Zaka rematés de cap una 
centrada de Musta. 

L’Europa B es 
posa líder

UD       
CIRERA

FC    
CARMELO1 1

CF  
MONTCADA

UD 
MATARONESA0 1

SEGONA CATALANA
CRÒNICA REDACCIO

És la tercera victòria consecutiva 
de l’equip arlequinat 

AD LA LLÀNTIA. Dani, Carmona, Omar, Artero, Uri, 
Leiton, Toni, Israel (Delfín Garcia 76’) , Carlos (Ibu 
46’), Diallo (Sergio Cobo 46’) i Aitor (82’ Raúl Vela).

Empat sense gols de l’AD La Llàntia al camp 
del Tecnofutbol, sumant un punt positiu, sinó 
pel joc, sí per les difi cultats de jugar en un 
camp de tan reduïdes dimensions.

A la primera part va haver-hi alternatives en 
el joc però amb escasses ocasions de gol per 
ambdues parts. En el minut 8 el porter local va 
fer una bona aturada a un llançament de falta 
de Toni, que uns minuts més tard va tornar a 
provar-ho des de fora de l’àrea. En el minut 
30 l’equip local va disposar de dues clares 
ocasions i poca cosa més.

La segona part va ser força avorrida i els 
porters no van haver d’intervenir, i només 
cal destacar que en l’última jugada del partit  
l’equip local va disposar d’una falta lateral 
molt perillosa  que per sort no van aprofi tar. 

TECNO-
FUTBOL

AD LA 
LLÀNTIA0 0

SEGONA CATALANA
CRÒNICA REDACCIO

És un bon punt en un camp 
que presenta difi cultats

Empat just

4A JORNADA (27 SETEMBRE)
LIVERPOOL- PLA BOET . . . 2-2
Argentona - Arenys Mar . . . . . 2-1
Cabrils - Canyelles B  . . . . . . . 5-0
Fund. Grama-Districte O30 . . 1-0
Premià Dalt - Singuerlín . . . . .  1-3
Alella - Cabrera . . . . . . . . . . . . . 0-3
Vilassar D - Turó Peira  . . . . . . 1-1
La Florida - Llavaneres . . . . . . 2-3
L’Empenta - Pineda  . . . . . . . . 0-3

CLASSIFICACIÓ. Argentona i 
Districte 030  CE 9;. Turó Peira, 
Fund. Grama 8; LIVERPOOL, 
PLA D’EN BOET, Singuelrín, 
Cabrera, Pineda 7; Llavaneres 6; 
Cabrils, Arenys Mar 5; L’Empenta 
4; Premià Dalt, La Florida, Canye-
lles B 3; Vilassar Dalt 2; Alella 0.

5A JORNADA (3-4 OCT.)
PLA D’EN BOET - Turó Peira
LIVERPOOL - Premià Dalt 

FUTBOL    
TERCERA CATALANA

L’Argentona se 
situa dalt de tot
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CLASSIFICACIÓ.   Centelles, Cerdanyola, Lliçà 
d’Amunt, Premià de Mar i Sant Joan de Vilas-
sar 6; Arenys de Munt 4; FUTSAL MATARÓ, 
Vilassar Mar i Montsant 3; Arrels 1; Sagarra, 
Lloret, Penya Johan, Pineda, Parets i Ràpid 0.

Grans resultats de la base
El juvenil A va guanyar el seu primer partit 
de lliga a Nacional després de derrotar 
6-5 a l’Hospitalet, el cadet A va debutar a 
Honor guanyant 1-4 a Les Corts i l’infantil 
A derrotant 2-8 al Nàstic de Tarragona.  

LIVERPOOL.  Joaquin, Genis Ros, Cano, Alon-
so (Carrasco, 80’), Cristian Fernandez, Jebari 
(Artero, 54’), Nil, Sissoko (Fouad, 58’), Bakhou 
(Daniel, 58’), Eric (Matute, 54’).

PLA D’EN BOET. Jairo, Carlos González (Cris-
tian, 88’), Lluc, Silva, Alvarez, Valencia (Rubén 
Cabezas, 46’, Jorje Rísquez (Valle, 81’), Marc 
Palau, David Cabezas, Marc Fernández (Mon-
tes, 81’), Felix Donoso (Adil, 66’). 

GOLS. 30’ SISSOKO (1-0), 44’ DAVID CABE-
ZAS (1-1), 54’ FELIX DONOSO (1-2), 89’ 
CARRASCO (2-2). 

Liverpool i Pla d’en Boet van empatar en 
el derbi mataroní de 3a Catalana, en un 
matx que no es va resoldre fi ns als darrers 
instants de joc. El partit no va ser brillant i 
va haver-hi moltes interrupcions, arribant-
se a ensenyar fi ns a 12 targetes grogues, 
però tot i això, els dos equips ho van donar 

tot i l’emoció va durar fi ns al fi nal.
Després d’un inici de partit força tran-

quil, sense gaires ocasions per cap dels 
dos equips, Sissoko va avançar els locals 
a la mitja hora de joc. Abans d’arribar al 
descans David Cabezas va fer l’empat 
visitant en el minut 44. 

Només començar la segona part el 
Pla d’en Boet culminava la remuntada 
amb l’1 a 2 de Fèlix Donoso. El Liverpool 
havia encaixat dos gols d’aquells que 

Els locals van aconseguir el gol 
de l’empat quan només restava 
un minut pel fi nal

El derbi de Tercera 
Catalana acaba en 
taules

FUTBOL
TROFEU ILURO REDACCIÓ

s’anomenen psicològics, però no es va 
rendir i ho va intentar fi ns al fi nal. 

Empat in extremis
I ja quan tot semblava sentenciat, en el 
darrer minut de joc Carrasco, que feia 
pocs minuts que havia entrat, va acon-
seguir el gol de l’empat dels vermells. 

Al fi nal, repartiment de punts, entre 
dos equips que es troben a mitja taula, 
empatats a 7 punts. 

CE 
LIVERPOOL

PLA D’EN 
BOET2 2

Arriben els primers tres 
punts del Futsal Aliança 
Mataró

FUTBOL SALA
NOTÍCIA REDACCIÓ

FUTSAL 
ALIANÇA

CFS      
SAGARRA5 3

Els homes de Gerard Artigas 
guanyen a casa un dels equips 
més forts del grup

FUTSAL MATARÓ.  Paquito Pares, Raul Pulido, 
Abdyck Gómez, Marc Caballeria, Cristian 
Villarin, Javier Cano, Cristian Sevilla, Josep 
Requena, Eric Izquierdo, Pol Novo, Miki 
Rodríguez, Marcel Catà.

GOLS. 8’ CABALLERIA (1-0), 11’ Moreno 
(1-1), 14’ Escudero (1-2), 25’ ERIC (2-2), 
27’ Hamza (2-3), 31’ MIKI (3-3), 36’ CABA-
LLERIA (4-3), 39’ CRISTIAN (5-3).

El Futsal Aliança Mataró va haver de patir 
de valent per sumar la primera victòria de 
la temporada a casa davant el Sagarra de 
Santa Coloma de Gramenet. Els mataro-
nins van haver de remuntar fi ns a dos cops 
un resultat en contra per aconseguir els 
tres primers punts de la campanya davant 
un rival molt combatiu.

Marc Caballeria va avançar als mata-
ronins ben aviat, però abans del descans 
els de Santa Coloma van capgirar el 
marcador. 

En el minut 5’ de la segona part, 
Èric Izquierdo va fer l’empat a 2, però 
tot seguit el Sagarra va fer el 2-3. Miki 
Rodríguez va fer el 3-3 i Marc Caballeria 
va culminar la remuntada fent el 4-3. 
Ja en el darrer minut Cristian Villarin va 
aconseguir el defi nitiu 5-3. 

CB     
CASTELLAR

CB           
VALLS
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2A JORNADA 27 SETEMBRE

Cerdanyola-CC Badalona  .70-61
Alpicat - Sant Josep . . . . . .74-89
BOET - Sant Adrià . . . . . . . ajornat
Bisbal - Sedis . . . . . . . . . . . .73-77
Minguella - Sant Cugat . . . 55-56
Terrassa - Artés  . . . . . . . . . .75-93
Vic - Granollers . . . . . . . . . . 54-68
Castellar - PLATGES. . . . . 51-63

CLASSIFICACIÓ. Sant Josep, 
FEIMAT PLATGES MATARÓ 
i Sant Cugat 4; Círcol Catòlic 
Badalona, Artés, Granollers, 
Cerdanyola, Sedis, Minguella 
i Terrassa 3; MATARÓ PARC 
BOET, Sant Adrià, La Bisbal, Vic, 
Alpicat i Castellar 2.

2A JORNADA 27 SETEMBRE

Mataró Parc BOET - Bisbal
CC Badalona - FEIMAT Platges 

Dissabte a les 19.15 hores el 
Boet juga a casa davant el Sol 
Gironès la Bisbal, un equip que 
encara no coneix la victòria. 
Diumenge a les 17.45 hores, el 
Platges juga a la pista del Círcol 
Catòlic de Badalona, un equip 
que porta una victòria i una 
derrota, però que sempre es fa 
fort a casa.  

2A JORNADA 26 SETEMBRE

Arenys - Sant Nicolau  . . . 66-54
Granollers - Sant Fruitós . 62-39
Vilanova - Geieg . . . . . . . . . .41-73
Gramenet - Barça . . . . . . . 46-50
Valls - PLATGES . . . . . . . . . 61-58

C L A S S I F I C A C I Ó .  G e i e g , 
ARENYS, Barça i Valls 4; Gra-
nollers i Gramenet 3; PLATGES, 
Sant Nicolau, Sant Fruitós i 
Vilanova 2.

3A JORNADA 4 OCTUBRE

Sant Nicolau - PLATGES
ARENYS - Granollers

Diumenge a les 17:45 hores el 
femení del Platges torna a jugar 
a fora a la pista del Sant Nicolau 
de Sabadell.  

BOET. Nacho Ariño (15), David Romero (12), Ferran 
Tardio (3), Iker Guallar (6), Jordi Costa (9), Sergi 
Ventura (6), Rafa Prats (3), Marc Coll (7), Amen 
Osayade (2), Traver.

MARCADOR. 12-14, 29-31, 41-42, 53-62.

Segon partit i segona victòria d’un Grup Feimat 
Platges de Mataró que té molt bona pinta i 
que comença la temporada amb dues victòries 
davant equips de nivell. 

Després de superar a casa el Vic en la 
primera jornada, el Platges tenia una sortida 
complicada a la pista del CB Castellar, però els 
grocs van passar amb nota la revàlida i després 
de fer un brillant darrer quart es van emportar 
la victòria 51-63.

Primera part igualada
Des d’un bon inici ja es va veure que seria un 
matx molt igualat entre dos equips que van 
defensar molt bé durant tota la primera part. 
L’anotació era força baixa i cap dels dos equips 
aconseguia escapolir-se en el marcador, això va 
fer que s’arribés al descans amb un ajustat 29-
31. En el tercer quart la tònica va ser la mateixa, 

BÀSQUET    COPA CAT.

COPA CATALUNYA FEM

El conjunt groc fa un gran últim quart 
i s’emporta la victòria de la pista del 
Castellar

i després que tots dos equips estiguessin molt 
erràtics en el tir, es va arribar al darrer quart 
amb tot per decidir 41-42. En els darrers deu 
minuts de partit és quan es va veure la millor 
versió del Feimat Platges, l’equip de Marc Gui-
llem va continuar practicant una gran defensa, 
però a més va estar molt encertat de cara a 
cistella i amb un parcial de 10-21 va sumar 
la segona victòria de la temporada.

Després de dues jornades de lliga, Sant 
Josep de Badalona, Feimat Platges de Mataró i 
Sant Cugat són els tres equips que encapçalen 
la classifi cació amb ple de victòries.  El Mataró 
Parc Boet no va jugar el seu partit davant el 
Sant Adrià, ja que el conjunt taronja pateix 
una plaga de lesions i no comptava amb prou 
jugadors per afrontar el matx.   

El Feimat 
Platges segon

 Altre cop a fora

CB     
CASTELLAR

FEIMAT   
PLATGES51 63

Dos de dos del 
Feimat Platges 

BÀSQUET
COPA CATALUNYA REDACCIÓ

PLATGES. Sandra López (5), Sandra Martínez (4), 
Teresa Gómez (2), Laura Torrent (2), Pili Fernández 
(4) cinc inicial; Laia Rubio (5), Núria Talavera (9), 
Carol del Santo (9), Tania Hurtado, Maria Cordon 
(5), Dixon 13.

MARCADOR. 16-17, 32-35, 49-46, 61-58.

Mal inici de temporada del femení del Platges 
de Mataró que, després de dues jornades de 
lliga, encara no sap què és guanyar. Aquesta 
setmana va perdre a la pista del Valls en un 

El femení del Platges perd a Valls i 
després de dues jornades encara no 
ha guanyat

matx molt igualat que no es va decidir fi ns al 
fi nal. Durant la primera part la igualtat va ser 
màxima, però sempre va ser el Platges qui va 
anar per davant en el marcador.

A la represa, les locals van capgirar la si-
tuació, però les mataronines van reaccionar i 
a 5 minuts pel fi nal guanyaven 51-55. Però un 
parcial fi nal de 10-3 a favor del Valls va deixar 
sense opcions a les grogues.    

CB           
VALLS

PLATGES 
MATARÓ61 58

No coneixen la 
victòria

BÀSQUET
COPA CATALUNYA FEMENINA REDACCIÓ

portada ete 1396.indd   9 30/9/15   13:24



varis 10esportel esport www.eltotesport.com

Dissabte passat el passeig marítim de 
Mataró va acollir la I Aquatló Ciutat 
de Mataró que va organitzar l’empresa 
7 Sports. Destacar la gran actuació de 
l’equip del CN Mataró que va acabar 
primer, col·locant 6 triatletes entre els 
10 primers classificats. Guille Cortijo 
va acabar 2n (00.37.15), Adrià Parra 
3r (00.37.49), Oriol Gili 4t (00.38.26), 
Alejandro Larrechea 7è (00.40.14), Marc 
Aragonès 8è (00.40.35) i Marcel Ara-
gonès 9è (00.40.49). En categoria super 
sprint Oriol Farré va acabar 5è (0.26.30). 

Ironman Mallorca i Madrid
El triatleta del CN Mataró va participar 
en l’Ironman de Mallorca, acabant 234è 
classifi cat i 25è del seu grup d’edat, amb 
un temps de 10.15.25. 

Santi Abad per la seva part va par-
ticipar a Madrid en una altra prova de 
distància ironman acabant en una mag-
nífi ca 17a posició fi nal amb un temps de 
10.19. 50.  

El director esportiu del Futsal Aliança 
Mataró, Sito Rivera, ha fet història 
amb la selecció absoluta de futbol sala 
d’Hongria, classifi cant-la, per primer cop 
a la seva història, per a una fase fi nal 
d’un Campionat d’Europa. La selecció 
hongaresa va aconseguir el bitllet per a 
l’europeu que se celebrarà el pròxim mes 
de febrer a Sèrbia, després d’eliminar Ro-
mania, precisament el combinat a qui el 
tècnic mataroní havia portat a jugar el seu 
primer torneig continental l’any 2012.

Després del 2 a 2 de l’anada a terres 
romaneses, el partit de tornada va acabar 
amb el mateix resultat i es va haver d’anar 
a la pròrroga. Després d’un gol de cada 
equip i amb empat a 3 gols, Romania te-
nia la classifi cació a la butxaca, però en el 
darrer segon de l’eliminatòria Droth, amb 
un espectacular gol de cap, va fer el gol 
de la victòria hongaresa. El defi nitiu 4-3 
va fer embogir el públic magiar que van 
envair la pista per celebrar aquesta fi ta 
històrica de la seva selecció nacional. 

Victòria del CN Mataró 
per equips a l’Aquatló 
Ciutat de Mataró

TRIATLÓ
AQUATLÓ REDACCIÓ

Sito Rivera fa història 
amb la selecció absoluta 
d’Hongria

FUTBOL SALA
EUROCUP REDACCIÓ

El passat cap de setmana es va celebrar a 
la vila d’Alcover (Tarragona) el Campionat 
de Catalunya de patinatge artístic en ca-
tegoria benjamí i aleví. Allà Marina Trigo, 
patinadora del Club Patinatge Artístic 
Mataró es va proclamar campiona de 
Catalunya en categoria benajmí. 

En categoria aleví Sara ortíz va acabar 
3a aconseguint plaça per participar en 
el proper campionat dEspapanya. Lucia 
Navarroa va acabar 24a en una prova 
on hi hu participaven un total de 40 
patinadpores. Per acabar dir que la cadet 
Ivet Álvarez ha acabat 2a a la Copa de 
Barcelona i disputarà la fi nal catalana. 

Albert Ramos arriba a semifi nals    
del Challenger de Gènova

TENNIS
CIRCUIT ATP REDACCIÓ

El tennista mataroní Albert Ramos des-
prés de tornar de l’Open USA va participar 
en el Challenger de Gènova arribant a 
semifinals on va caure davant l’italià 
Marco Cecchinatto per 6-0, 1-6, 4-6. 
Abans havia eliminat Marton Fucsovics 

(Hongria), Horacio Zeballos (Argentina) 
i Salvatore Caruso (Itàlia) tots ells en 
dos sets.

Després dels últims resultats acon-
seguits, el tennista mataroní ha baixat 
fi ns al lloc 70è del rànquing mundial. 

Marina Trigo del CPA 
Mataró campiona de 
Catalunya benjamí

PATINATGE
CAMPIONAT CATALUNYA REDACCIÓ

Dojo
Cervantes

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

dojocervantes@fcarcasona.es
www.dojokaratecervantes.es

félix  7º DAN

ESCOLA DE KARATE
Oferim una nova activitat
KRAV MAGA!
Sistema de defensa 
personal que no 
necessita
experiència prèvia.
Característic per la 
seva gran eficàcia en 
situacions extremes
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Cinemes Arenys
93 792 33 90 · Golfes:  dissabtes.

Regresión 

Hitman: Agente 47 

Irrational man

El desconocido

Pinocho y su amiga Coco

El caso Heineken

Everest

Mientras seamos jóvenes

Ático sin ascensor

Atrapa la bandera

Sin hijos

Nuestro último verano en Escocia

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

16:00   19:20   21:05            [dv.,dll.-dj.] 22:30

17:35  22:45            [dv.,dll.-dj.] 20:15

20:20   22:40              [dv.,dll.-dj.] 20:15   22:30

16:00  18:00

20:15   22:30

18:00

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

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

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

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

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

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

cinemescinemes www.totmataro.cat/cinema

Cinema Foment

En tierra extraña (documental)

Aprendiendo a conducir

Señor Manglehorn

20:30 (2 d’octubre)

18:00   22:00 (3 d’octubre)
18:00 (5 d’octubre)

20:00 (3 d’octubre)
20:15 (5 d’octubre)

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

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

Regresión 

Hitman: Agente 47 

La importancia de llamarse Ernesto

Irrational man

El desconocido

Pinocho y su amiga Coco

Evento Van Gogh

Las bodas de Fígaro

Ático sin ascensor 

El corredor del laberinto: las pruebas

Everest

La visita

Ma Ma           [dll.-dm.+dj.] 16:00      Misión imposible 5

Anacleto: agente secreto

Atrapa la bandera

Ricki

Vacaciones

Inside out (Del revés)

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

12:00   12:30   16:00   17:00   18:15   19:15   20:30   22:00   
22:45   00:15   01:00             [dv.-diu.+dmc.] 20:10   18:45   21:15   23:30

12:15  16:00   18:10   20:20   22:30   00:40

[dj.] 20:15

18:05   20:25   22:30   00:35
[En català] 12:15   16:00

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

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

[dijous] 20:00

[dilluns] 19:45

[dll.-dm.] 22:10

12:15   16:00   18:10   19:15   21:15   00:00         [dv.-diu.+dmc.] 22:15

[En català] 12:10           [excepte dj.] 20:00   22:30
12:30   16:00   17:00   18:30   00:00              [dj.] 20:05   22:00
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00:40
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12:15   16:00   18:00           [dm.] 20:10
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22:30
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ges burgesos, criats i artistes i està 
protagonitzada per Adriana Ugarte 
i Àlex Garcia com a Teresa Brusés 
i Amadeu Lax, mentre que Bea Se-
gura és Violeta Lax, la néta dels 
protagonistes.

Rodatge el 2014
Aquesta minisèrie es va rodar a fi -
nals de l’any 2014 a Barcelona i  
també a la Casa Miró de Vilafranca 
del Penedès i s’estrenarà a l’estat a 
fi nals de novembre a Televisió Es-
panyola. Abans que això passi però, 
qui veurà ‘Habitacions tancades’ 
els propers dies 7 i 9 d’octubre, se-
ran els ciutadans de Tòquio, on es 
projectarà la minisèrie en el marc 
del Festival cinematogràfi c de ci-
nema llatí.  

Quina va ser la primera pel·lícula 
d’Emma Watson després 
d’abandonar Harry Potter?

Pregunta de la setmana:

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

Resposta del núm. 1689
‘Viven’

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 
Cesar Martin Valverde,
Emma Pañella Montlleo.

‘Habitacions tancades’ serà una minisèrie 

La novel·la de la mataronina Care 
Santos fa el salt a la televisió. ‘Ha-
bitacions tancades’ es convertirà 
en una minisèrie de dos capítols 
que estrenarà Televisió Espanyola 
a fi nals de novembre. A principis 
d’octubre, però, serà a Tòquio on es 
farà la primera projecció de la sèrie.

‘Habitaciones cerradas’ serà 
una minisèrie de dos capítols, co-
produïda per Televisió Espanyola i 
Televisió de Catalunya i dirigida per 
Lluís Maria Güell. No se’n saben gai-
res detalls, només que la narració fa 
entrecreuar personatges, sentiments 
i records de la Barcelona d’abans 
de la guerra. 

El llibre narra la història d’una 
nissaga familiar, la dels Lax, amb 
uns escenaris plens de personat-

CINEMA
NOTÍCIA REDACCIÓ

UNA SECCIÓ 
PATROCINADA PER

 Més cinema a: www.totmataro.cat

Concurs de Cine
2 entrades dobles

cinemescinemes NÚM. 1691
DEL 2 AL 8 D’OCTUBRE DE 2015

Pl. Santa Anna, 9 - Mataró. 
Tel. 937 963 779

Davant Pàrquing SABA 
Pça. Sta. Anna
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Les estrenes
Regresión

 

El detectiu Kenner investiga el cas 
de la jove Angela, que acusa al seu 
pare de cometre un crim inconfes-
sable. Quan ell, de forma inesperada 
admet la seva culpa, el reconegut 
psicòleg Dr Raines s’incorpora al cas 
per ajudar a reviure els seus records 
reprimits.
Direcció: Alejandro Amenábar 
Intèrprets:  Ethan Hawke, Emma 
Watson, Aaron Ashmore
106min

Marco Macaco

En Marc Macaco somia a resoldre 
algun dia un gran cas policial. Un 
important contratemps irromp al pa-
radís insular i trenca les il·lusions 
d’en Marco.
Direcció: Jan Rahbek 
Intèrprets Toke Lars Bjarke, Mille 
Lehfeldt.
80min

Hitman: Agente 47 

’Agente 47’ se centra en un assas-
sí d’elit que ha estat genèticament 
alterat per ser convertit en una 
màquina de matar perfecta i que 
és conegut pels dos últims dígits 
del seu codi: 47. El seu objectiu 
és acabar amb una megacorpora-
ció que vol revelar certs secrets. 
Direcció: Aleksander Bach 
Intèrprets: Rupert Friend, Zachary 
Quinto, Hannah War
96min

Jack

En Jack és internat en un centre 
del que escapa per tornar amb el 
seu germà Manuel i la seva mare. 
Ella desapareix i ells hauran de so-
breviure en un món adult aliè als 
infants, que portarà Jack a prendre 
una dura decisió. 
Direcció: Edward Berger 
Intèrprets: Ivo Pietzcker, Georg Arms
103min

Pan (Viaje a Nunca Jamás)

En Peter és un noi de 12 anys 
amb una irreprimible vena rebel. 
En l’ombrívol orfenat de Londres, 
aquesta qualitat no és precisament 
molt desitjable. En el curs d’una 
nit increïble, en Peter apareix en 
un món fantàstic de pirates, gue-
rrers i fades.  
Direcció: Joe Wright  
Intèprets: Levi Miller, Garrett Hed-
lund, Hugh Jackman  
111min

Lejos de los hombres

Enmig del dur hivern, en Daru, un 
professor francès reclòs, ha escor-
tat en Mohamed, un local acusat 
d’assassinat. Perseguits per cava-
llers i colons, els homes es rebel·len.  
Direcció:  David Oelhoffen
Intèrprets: Viggo Mortensen, Reda 
Kateb, Djemel Barekr  
101min
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reportatgereportatge

En la seva primera entrevista a El 
Tot deia que la gent pensava que 
era una persona “massa sensible, 
honesta i idealista” per ser polític. 
Encara ho pensa?
No, ja no ho penso. Crec que en 
aquests 100 dies hem demostrat 
que es pot compatibilitzar aquesta 
sensibilitat amb l’acció de govern. 
De fet, aquesta estrena és una de 
les coses que més destaco d’aquests 
primers 100 dies de govern.

En la nit electoral del 24M feia cara 
de no creure res. S’ho imaginava que 
seria alcalde?
Sí, sempre havia dit que guanya-
ríem. De fet, pensava que faríem 
algun regidor més dels que vam 
fer. La meva cara deia que arribar 
a aquell punt havia estat molt dur, 
vam fer molts sacrificis amb tot 
l’equip i, en aquell moment, era una 
barreja de moltes emocions.
 

POLÍTICA
ENTREVISTA FOTOS: ANNA ALUART

TEXT: MARTA GÒMEZ

El passat 21 de setembre l’Alcalde de Mataró, David Bote, 
va fer 100 dies a l’Ajuntament. La seva agenda atapeïda l’ha 
obligat a postposar-nos l’entrevista fi ns a aquesta setmana. 
Tot i això, Bote ha accedit a parlar, primer més tens després 
més distès, sobre com se sent a l’alcaldia i quines prioritats i 
accions hi ha al govern d’aquest mandat 2015-2019 que ell 
encapçala.

www.totmataro.cat/reportatge

NÚM. 1691
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Vostè és l’alcalde més jove que ha 
tingut Mataró. Creu que ser jove afa-
voreix una ciutat?
Jo vaig decidir ser candidat perquè 
em veia preparat i capacitat. Això no 
vol dir ni que sigui el millor ni que 
no n’hi hagi cap altre que ho pogués 
fer millor. Dins de les meves capaci-
tats, crec que la joventut és un valor 
afegit. Sobretot perquè ho he sabut 
acompanyar de l’experiència d’altres 
persones. He mantingut moltes con-
verses amb polítics amb experiència, 
amb persones que van teixir aquesta 
ciutat: en Joan Antoni, en Manuel, 
en Remi, en Fermín, l’Arcadi,... 
 
Dels 100 primers dies amb quin 
moment es queda?
En 100 dies crec que he dinat a 
casa 2 o 3 dies, sempre dino fora. 
Un d’aquests dies una senyora va 
demanar-me seure a la taula 
amb mi i vam estar parlant. La 

Entrevistem l’Alcalde de Mataró, David Bote, quan fa més de 100 dies que és a l’Ajuntament

  
“Des de fa 100 dies l’única cosa 
amb què penso és en Mataró”

Tot reportatge 1691.indd   1 30/9/15   13:27



cetemmsa.com937 419 100

Ara Cetemmsa som Eurecat!

CURSOS OCTUBRE - DESEMBRE
Últimes places

IDIOMES
Italià Bàsic   06/10/2015 a 17/12/2015 90   hores / dt i dj  de 15.00 a 19.10
Xinès Bàsic   06/10/2015 a 23/12/2015 240 hores / dl a dv de 9.00 a 13.30
Alemany Bàsic  13/10/2015 a 21/12/2015 150 hores / dl a dj  de 9.00 a 13.00
Anglès Bàsic   13/10/2015 a 21/12/2015 150 hores / dl a dv de 9.00 a 13.00
Anglès Conversa  19/10/2015 a 25/11/2015 90   hores / dl a dv de 9.00 a 13.00
Anglès Intermedi  26/10/2015 a 15/12/2015 110 hores / dl a dv de 9.00 a 13.00

TÈXTIL
Patronatge Assistit 
per Ordinador  28/09/2015 a 16/12/2015 40   hores / dl i dc  de 18.05 a 21.00

(Cursos subvencionats adreçats a persones joves entre 16 i 29 anys en situació d’atur)

cetemmsa.com937 419 100
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història que m’explicava és amb la 
foto que em quedo d’aquests 100 
primers dies. Ella viu una situació 
molt complicada amb el seu marit 
ingressat en una residència i una de-
pendència total. Em demanava que 
vetlléssim per les persones grans.
 
Quan encara era candidat va asse-
gurar que “Mataró necessitava un 
govern fort”. Creu que el té?
Sí. Absolutament. Crec que repre-
sentem bé a la ciutat. Per a mi és 
una qualitat molt important. Som 
representatius del que ara és Mata-
ró i des d’aquesta representativitat i 
amb uns objectius comuns avancem 
com els vaixells que trenquen el gel.
 
Hem passat les eleccions autonòmi-
ques al Parlament. Com creu que el 
resultat pot afectar a la ciutat?
Estic esperant saber qui serà el 
Conseller de Sanitat, qui serà el 
Conseller d’Educació, el de territo-
ri,... És important saber amb quina 
persona haig de seguir discutint el 
futur de la sanitat a la nostra ciutat, 
per exemple. Jo des de fa 100 dies 
l’única cosa amb què penso és en 
Mataró i en la meva tasca i respon-
sabilitat com a alcalde.

Però vostè està governant amb un 
partit independentista. No infl ueix?

Això ja va quedar molt clar en l’acord 
de govern, cadascú en aquest tema 
vota a la seva manera.

Parlem de la Festa al Cel. L’ha con-
vençut?
Sóc molt prudent. S’ha de pensar. 
M’hauria agradat tenir els informes 
defi nitius però encara no els tenim. 
Cada euro que paga un ciutadà amb 

els impostos és sagrat. Per tant, a 
l’hora de gastar-lo o invertir-lo s’ha 
de ser absolutament curós. Estem 
seguint tot el que vam dir: màxima 
transparència, hi haurà una publica-
ció exacta de la despesa de la Festa 
al Cel, s’explicarà a tots els grups 
municipals i a tota la ciutadania i hi 
haurà una anàlisi del retorn econò-
mic de la festa. 
  
Tenim data d’obertura per l’Angeleta 
Ferrer?
Esperem que es pugui fer el curs 
2016-2017 però tenim un grau 
d’incertesa en funció del període 

d’execució de les obres que ens po-
den situar cap al principi o el fi nal 
del curs. La veritat és que em sap 
molt de greu la incertesa amb què 
sotmetem als pares però estic con-
vençut que serà al curs 2016-2017.
 
Quan creu que El Corte Inglés ate-
rrarà a la ciutat?
Tant de bo ho sabéssim. Quan vam 
tenir l’entrevista amb el Director 
General, en Josep Miquel Abad, 
ell ens va dir que, si solucionàvem 
els problemes que tenim sobre la 
taula, podíem entrar en el pròxim 
pla d’inversions que es comença 
a redactar al febrer del 2016. 
Per tant, per a nosaltres és una 
data important arribar en aquell 
moment amb els problemes solu-
cionats. En aquest punt haig de 
dir que l’Ajuntament està posant 
tota la carn sobre la graella. Torno 
a demanar generositat a tothom, 
serem transparents en la gestió de 
l’Ajuntament de Mataró i també dels 
agents implicats.
 
El Pla Director Sociosanitari que van 
proposar redactar per solucionar la 
situació que es viu al Consorci Sani-
tari del Maresme, creu honestament 
que és la solució?
Vam demanar a la Generalitat que 
fes aquest pla perquè són ells qui te-

Una il·lusió personal 
seria inaugurar un 
centre de formació 
artística no reglada
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nen la competència per fer-ho. Vam 
dir-los que, a més a més, volem que 
el producte fi nal fos participat i que 
hi hagi els treballadors, els usuaris 
i els polítics. És important perquè 
el què ha de dir és exactament què 
necessita Mataró i què necessita la 
comarca. Si està ben fet, i per això 
hem creat aquesta comissió que 
vetllarà perquè així sigui, ens dirà 
des del punt de vista sanitari i no 
econòmic, quines són les nostres 
necessitats. Si tenim identifi cades 
les nostres necessitats, sabrem so-
bre què hem de barallar-nos. Per a 
mi és una eina molt potent.

Entre David Bote i Quim Fernández 
sembla que hi ha molt bona entesa, 
però a l’hora de la veritat no sempre 
és així. Ser socis de govern signifi ca 
anar a la una, o no sempre?  
Ser socis de govern signifi ca escol-
tar a la ciutadania. Les coses s’han 
de parlar, s’han de debatre i s’han 
d’acordar. Convergència i PSC són 
dos partits diferents i tenim vi-
sions diferents, però som capaços 
d’arribar a acords. I aquests acords, 
elevar-los a altres formacions po-
lítiques.
 

En l’acord de govern amb Con-
vergència hi feu constar, molt 
desglossadament 5 prioritats del 
govern. L’última prioritat és la de 
“un govern obert, honest i efi cient”. 
No creu que aquesta prioritat hauria 
de ser la primera?
Tirarem de matemàtiques. L’ordre 

QUÈ ÉS MÉS PRIORITARI? (1)
- Ampliació del CAP Cirera Molins

- El Centre d’FP del Rengle

- L’arribada d’El Corte Inglés

- L’equipament cultural de Can Cruzate

- La remodelació de l’estació de RENFE

- La figura del regidor de barri

- L’impuls pel Pacte per la Mobilitat

QUÈ ÉS MÉS PRIORITARI? (2)
- L’escola Angeleta Ferrer

    - El nou Teatre Monumental

    - La Casa dels Artistes

    - El Llibre Blanc de la Cultura

    - La tercera biblioteca pública

    - La Casa de Cultura Popular

    - La reobertura del Cafè Nou

Personalment què li faria més il·lusió?

És totalment personal i no ho he parlat ni consensuat, per això 
tampoc està en l’acord de govern. Per la meva època de professor 
i per l’estima que li tinc a la cultura, m’agradaria poder inaugurar 
a Mataró, algun dia, un centre de formació artística no reglada.

dels factors no altera els resultats. 
Per què està en última posició? La u, 
la dos, la tres i la quatre expliquen 
“què” vols fer i la cinquena recorda 
que no és important el “què” sinó 
també el “com”. Aquesta última 
posició és transversal a les quatre 
primeres. 

 Recupera tota l’entrevista a David Bote a totmataro.cat
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El Gremi de Constructors de Bar-
celona i Comarques preveu un 
creixement del sector en diversos 
àmbits. Al sector públic, assegura 
el seu president Joaquim Osorio, 
calen “inversions en infraestructures 
que Madrid no està fent”. Pel que 
fa al sector privat veu la construcció 
d’habitatges “clarament a l’alça” i 
entreveu un creixement també en el 
sector serveis: “Catalunya és un lloc 
molt apreciat a fora i molts inversors 
volen posar els seus diners aquí”. 
Pel que fa a la rehabilitació reconeix 

www.totmataro.cat/empentaamb empenta 1

que “encara ha de créixer més” i 
demana “ajuda de l’administració”.

El president del gremi recorda que 
les reivindicacions que sí que com-
parteixen el conjunt d’empreses del 
sector són les mesures per fer afl o-
rar l’economia submergida, que es 
calcula que és “almenys un 30%” 
del mercat. Els constructors volen 
un IVA més reduït en l’àmbit de la 
rehabilitació i les reformes, més con-
trols de l’administració i una millor 
coordinació dels cossos policials i la 

inspecció de treball.

El gremi també reclama “tenir cura 
de la formació” i lamenta que arran 
dels casos de corrupció apareguts a 
Andalusia relacionats amb el frau en 
els cursos de formació, s’hagi limi-
tat també l’acció dels constructors 
catalans. “Estem descuidats per 
l’administració i a més estem mal 
considerats”, es lamenta Osorio, que 
reclama que se’ls consideri com una 
“peça clau de l’economia i creació 
d’ocupació”.

Els constructors volen reformes 
per afl orar l’economia submergida

havaneres
cançó marinera

mestre d’aixa
www.mestredaixa.com 605.68.62.69
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L’estètica d’un mateix sovint és quel-
com que infl ueix en l’autoestima de 
cada una de les persones. Precisa-
ment això és el que ofereixen des 
del nou espai HG estilisme i belle-
sa de Mataró. Situat al Torrent de 
les Piques número 36 i des de fa 
només 20 dies, es focalitzen en fer 
que cada persona pugui tenir, a tra-
vés del seu cos, una bona carta de 
presentació. 

La propietària d’aquest nou espai, 
Raquel Díaz, assegura que cuidar 
l’estètica i la bellesa personal és “el 
motiu pel qual et fa sentir bé quan 

et lleves cada matí”. HG estilisme i 
bellesa ofereix tractament de cutis, 
massatges, assessoria d’imatge i ja 
estan preparant nous serveis que 
preveuen incorporar en pocs mesos 
gràcies al fi txatge de més profes-
sionals especialitzats del sector. 
Aquests nous serveis seran el de 
nutrició, dietètica o reiki. 

En aquestes dues setmanes ini-
cials, la coloració del cabell i el 
maquillatge han estat els serveis 
més demandats al centre. I és que 
creuen que “des de la punta del 
cap fi ns a la punta dels peus” és 

imprescindible que tothom “tregui 
la cara maca d’un mateix per po-
tenciar allò que en destaca: cara, 
mans, pell, roba, cabell, etcètera”, 
creu la Raquel. 

HG estilisme i bellesa busca que 
tots els usuaris “se sentin com a 
casa” i és per això que l’ambient 
està decorat amb fusta perquè 
“tothom es relaxi, es deixi anar i 
expliquin què busquen i què prete-
nen”, relata la propietària que veu 
clar que aquest nou espai se situa 
com a alternativa al ‘low cost’, i que, 
a més, no tanca al migdia

Estilisme i bellesa personalitzats 
per a tots els públics 
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L’Acadèmia Bull, amb seu a Ma-
taró, és coneguda per ser la que 
millor forma a Catalunya a perso-
nal especialitzat en seguretat com 
controladors d’accés, vigilants de 
seguretat, escortes privats o acre-
ditats per fer els protocols DEA i 
RCP de primers auxilis. L’agència 
està homologada per la Generalitat 
de Catalunya i és una de les més 
sol·licitades d’un sector amb àmplia 
demanda laboral.

Però la formació a Bull va més en-
llà d’aquests agents privats i ofereix 

www.totmataro.cat/empentaamb empenta 3

cursos de preparació per a oposi-
cions als diferents cossos policials. 
Es tracta de cursos que imparteixen 
professionals que treballen en els 
mateixos cossos i que són una ga-
rantia d’èxit davant la convocatòria 
de places a Mossos d’Esquadra, 
Guàrdia Urbana o Policia Nacional.

Bull Control és a la vegada una 
empresa amb una borsa de treball 
pròpia per a més de 300 persones 
i una acadèmia de formació. Treba-
llen a Eïvissa, Girona, Barcelona i a 
Mataró.  Com a acadèmia certifi cada 

per la Generalitat pot formar i exa-
minar en àmbits molt reglamentats 
legalment, en els quals la formació 
necessària per poder-ne treballar ha 
de passar per centres com l’obert 
a Mataró.

L’acadèmia és, doncs, una garan-
tia en formació i una porta fi able 
d’entrada al món laboral tant en 
la borsa pròpia com a través de 
l’aplicació dels aprenentatges que 
s’hi poden adquirir, amb rigor i un 
personal qualifi cat que et prepara 
per al dia de demà.

La millor garantia per preparar 
oposicions als cossos policials
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El món on-line s’ha convertit en el 
gran aparador de tots els negocis i 
cal saber-s’hi moure, dominar les ei-
nes i el medi. De cursos teòrics sobre 
el que cal saber per desenvolupar 
una idea n’hi ha de molts tipus. El 
que fa diferent, però, el programa 
que proposa Crealius a l’espai de 
Coworking Xammar és que en un 
mateix curs ajunta teoria i pràctica 
i, en nou mesos de durada, el qui 
cursa el curs surt del mateix amb 
tots els tràmits fets i tots els conei-
xements adquirits. Si nou mesos és 
el que dura un embaràs, es pot dir 
que de Crealius en surts amb la teva 
idea inicial convertida en una nova 
criatura on-line.

Dit i fet. Crealius combina setma-
nalment la teoria i la pràctica de 
manera que, per posa un exemple, 
la setmana que un dia s’estudia la 
forma legal de la futura societat el 
següent dia es porta a la pràctica i 
es crea aquest ens. Així amb tots 
els àmbits que cal dominar en un 
negoci a la xarxa, des de la idea de 
negoci al posicionament, la publici-
tat, la comunicació, el llançament 
o la publicitat. Teoria i pràctica van 
de bracet, setmana a setmana, fi ns 

al fi nal del curs quan hi ha el part 
i la idea de nou mesos enrere pren 
forma de nova empresa.

L’assessorament que permet aquest 
programa de tecnifi cació i creació 
de negocis on-line sota la direcció 
de Joan Boluda és singular perquè 
t’acompanya en tot el procés i fa for-
tes les potencialitats de la persona 
que, pel que sigui, vol tirar endavant 
una idea. Teoria i pràctica van juntes 
a Crealius. I resulta.

Un programa 
teòric i pràctic 
per dominar el 
negoci on-line 
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COMPRA  VENDA

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

COMPRA  VENDA  
IMMOBILIÀRIA

¿LE URGE VENDER su piso? disponemos 
del dinero al contado para comprarlo 
inmediatamente a partir de 3 días. F. 
escrituras y entrega de llaves. Cual-
quier zona. Su Casa 93.757.12.82 
VENC PÀRQUING. Avda. Recoder (co-
txe petit). 93.799.17.29 de 20 
a 22h. 
PREMIÀ DE MAR Venta piso. 110m2. 
Todo exterior. 4 habitaciones, 2 ba-
ños, salón c/terraza. Trastero. Buena 
zona. 210.000€. 677.727.829 
ARGENTONA. terreno rústico de 400m2. 
hay una casa edificada de 65m2. para 
reformar, junto la font picant, econó-
mico, 70.000€. 626.529.009
COMPRAMOS CASAS. Centro de Mataró, 
o garajes, locales, pequeños solares, 
etc. No importa estado. Buscamos 
cualquier sup. edificable para promo-
ción de viviendas. También Permutas, 
buscando la mejor rentabilidad para 
Ud. Máxima seriedad y discreción 
demostrada. Pago inmediato contado. 
Su Casa 93.757.12.82

TRASPASSOS 
LLOGUERS

ES LLOGUEN VIVENDES a diferents 
zones de Mataró, cases, naus in-
dustrials. Opcions de compra. 
607.444.232 
MATARÓ-CERDANYOLA. Pis en edifici 
nou, 1 habitació, balcó, calef., a.a., 
ascensor. 475€/mes 93.790.96.09 
MATARÓ-ROCAFONDA. Pis reformat, 
4 habitacions, calef., a.a., ascensor 
600€/mes 93.790.96.09 
MATARÓ-ROCAFONDA. Loft de 35m2 
en finca amb ascensor. 350€/mes 
93.790.96.09 
PREMIÀ DE MAR. Vendo o traspaso 
con opción a compra. Bar Churrería 
Rostisseria. Salida de humos. Ideal 
cualquier negocio. 610.228.097 
CERDANYOLA. Local de 80mts. econó-
mico, 230€. 626.529.009

CENTRE LA RIERA. Piso semi-nuevo, 
tipo apartamento, 1h. comedor con 
cocina americana, baño, terraza 
de 20m2. amueblado y equipado, 
535€. 651.862.517
CENTRO-PLAYA. Piso de 2h. baño, 
cocina independiente, amueblado, 
510€. 626.529.009
CAFETERÍA-BAR-RESTAURANTE. Tras-
paso por no poder atender. En pleno 
funcionamiento. Muy buena cliente-
la. Entrar y facturar. 627.998.905 
SE TRASPASA BAR junto Vía Euro-
pa. 605.897.493 
ALQU I LO  HAB ITAC IÓN  mu je r . 
616.061.302 
ALQU I LO  HAB ITAC IÓN  seño r . 
634.741.131 
SE ALQUILA HABITACIÓN con derecho 
a cocina, nevera, lavadora, secadora, 
etc. Zona Residencial. Precio econó-
mico. 639.703.037 

TREBALL

EMPRESA EN EXPANSIÓN busca per-
sonas con buena actitud, no 
importa experiencia ni sector. 
93.173.36.25 Sr. Colmenero. 
IMPORTANTE EMPRESA sector Segu-
ros necesita incorporar Agentes plan 
de carrera. Formación especializada. 
Flexibilidad horaria. Retribución fija 
+ comisiones + cartera + interesan-
tes incentivos. 652.681.307 
CUIDO ANCIANOS SOLO noches 
300€/mes. Limpieza 8€/hora. 
602.366.645

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, can-
guro. Referencias. Experiencia. 
678.107.389
SE OFRECE SEÑORA cuidado ni-
ños. Zona Mataró y Argentona. 
685.193.495 
B U S C O  T R A B A J O  L I M P I E Z A . 
602.846.034 
BUSCO TRABAJO. EXPERIENCIA: 
Ay.restaurante, limpieza, hotel, agra-
rio, cuidado mayores. 631.203.437 
BUSCO TRABAJO limpieza, cuidado 
mayores. 627.016.335 
BUSCO CANGURO NATIVA en inglés. 
646.226.548 
CHICA LIMPIEZA, escaleras, plancha, 
cocinera... 631.128.068
LIMPIEZA ESCALERAS. 631.128.068

CLASSES

REFORÇ ESO, BATXILLERAT. Matemàti-
ques, ciències. 650.960.680 
MATEMÁTICAS, PRIMARIA, SECUNDA-
RIA. 674.466.523 
LLICENCIADA FA CLASSES d’anglès i 
alemany. omyas76@gmail.com

PROFESSIONALS

GRUP D’HAVANERES Mestre d’Aixa. 
Havaneres, cançó marinera. Festes 
majors, festes de carrer, privades, 
aniversaris, etc. Info sense compro-
m í s  6 0 5 . 6 8 6 . 2 6 9  ( w w w.
mestredaixa.com). havaneres@mes-
tredaixa.com 
CASAMENTS. SOPRANO posa el cant 
a la teva cerimònia. Fes que aquest 
dia tan especial sigui inoblidable. 
625.947.230 Rosa 
SE HACEN OJALES y se ponen boto-
nes. Tel. 93.790.82.32 
REFORMES DE LA LLAR AL MILLOR 
PREU. Cuines, banys, terres, etc. Un 
bon equip de professionals al millor 
preu. 677.592.739 
PAVIDNET: Neteja, manteniment i 
abri l lantats. Pressupost sen-
se compromís. 93.757.76.83 
/607.249.790 

TREBALL

 CENTRE: PUBLICITAT FERMALLI MARESME: Muralla Sant Llorenç, 2

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

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

             ESTANCO INDIANO: Carrer Roselló, 4

   NÚM. 1691

PER INSERIR ANUNCIS A: NO ET 
POTS DESPLAÇAR? 

TRUCA AL 93.796.16.42
T’HO POSEM FÀCIL!

 VIA EUROPA: 
             LLIBRERIA PAPERERIA MEDITERRANI: 

                                                                 Carrer Alemanya, 2
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MASAJE ORIENTAL 688.009.231 
TRABAJOS PALETA, PINTOR, mante-
nimiento. 10€/hora. Presupuesto. 
658.647.075 
PINTOR PROFESIONAL. Experiencia 
y Seriedad. Presupuesto Gratis. 
672.802.951 
ORDINADORS, TABLETS, SMARTPHO-
NES, reparem. 662.599.273 
M A S A J E  P E D E S T R E  Y  r e i k i 
662.077.281 
TRABAJOS VERTICALES económicos. 
691.670.122 
PALETA, PINTOR, LAMPISTA, fontane-
ro. Económico. 649.131.920 
MASAJE CON PIES ,  re la jante 
622.640.875 
INSTAL·LADOR DE PARQUET. Profes-
sional, econòmic, 698.254.647 
PINTOR ECONÓMICO. EXPERIENCIA 
responsabilidad limpieza. Excelen-
tes acabados. 629.988.598 
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 

TAROT  VIDÈNCIA...

TAROT MATARÓ 666.639.976 

VARIS

GRACIAS ESPÍRITU SANTO. AMG 
CASA PER COMPARTIR al centre Ma-
taró. 603.304.665

CONTACTES

MATARÓ NEGRITA CUBANA. Viciosa y 
morbosa. Ninfómana sin tabús, be-
sos sabrosos, 140 pecho, francés 
tragado, garganta profunda, grie-
go... Fiestitas largas. Salidas 24h. 
632.520.719 
LAIA 42 CATALANA. 687.072.165 
KATI 26 particular. 631.287.774 
ANDREA. 100 PECHO natural. Total 
discreción. 657.112.237 
PRECIOSA RUSA, SUPER cariñosa, 
simpática, sensual 722.595.521. 
Calella 
ASIÁTICAS, JOVENCITAS, GUAPAS. 
Nuevas en Mataró. 24h. Salidas 
domicilio. 688.566.964 
MASAJISTA RUBIA GUAPÍSIMA. Mata-
ró 667.955.000

PROFESSIONALS

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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La llimona, fruita típica del mediterra-
ni, es caracteritza per les excel·lents 
propietats depuratives. També afavoreix 
la digestió i és diürètica. És altament 
vitamínica i antioxidant i en destaca, 
especialment, la vitamina C, coneguda 
especialment per l’acció antioxidant i 
desinfectant i també per combatre els re-
fredats i reforçar el sistema immunològic.

La llimona és usada per prevenir 
l’acció de virus i de bacteris. També ajuda 
l’aparell respiratori a combatre infeccions 
i és útil per l’aparell a un bon funciona-
ment de l’aparell digestiu, ja que fa una 
funció reguladora. A més a més, calma 
l’acidesa estomacal i és eficaç per fre-
nar el vòmit.

La llimona també és beneficiosa per 
l’aparell circulatori, ja que té la particula-
ritat de rebaixar la hipertensió i estimular 
la formació de glòbuls vermells.

En l’ús extern, resulta efectiu prendre’l 
en gargarismes per les angines i la farin-
gitis. Aplicat sobre ferides desinfecta, 
talla l’hemorràgia i facilita la cicatrització.

Nutricionalment, per 100 grams de lli-
mona, obtenim unes 60 calories, un 4% 
de proteïnes i un 3% de fibra. La llimona 
també conté minerals, en especial, calci, 
magnesi i fòsfor.

A banda de les seves qualitats gas-
tronòmiques i saludables, la llimona 
també té altres usos, per exemple, en 
perfumeria.

La llimona
gastronomia i salut

                          tot granollers-amic
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a sumar esforços per una proposta 
que no es limita a menjar la tapa 
del bar i beure el quinto d’Estrella 
de torn: també proposa una votació 
popular per determinar la millor 
tapa local.

Tapes per a tots els gustos
Aquest any hi participaran un total 
de 19 establiments de la ciutat, 
ubicats a la zona centre i Eixample, 
que oferiran una varietat de tapes 
per satisfer tots els gustos: Antiga 
Casa Paco, Auto d’Ara, Bar El Ca-
sal, Casa Pepe, Desig, Eat 2 Eat, 
El Montadito, El Mundial, El Petit 
Racó/Can Joan, El Racó del Jabugo, 
Frankfurt La Plaça, La Morera, La 
Piazza, La Reforma, La Selva Cafè, 

Anar de tapes per bars i restaurants, 
xino-xano i poder degustar una tapa 
original i elaborada i beure una can-
ya o un quinto d’Estrella Damm. Per 
només 2,50 euros. És a dir que en 
un vespre en pots fer tres o quatre, 
a bars diferents, i així aprofi tes i 
coneixes com treballa la proposta 
gastronòmica cada establiment. 
Aquesta idea ben simple és en el 
que consisteix la ruta ‘Mataró va de 
tapes’ que de l’1 al 12 d’octubre 
celebra una segona edició marca-
da per l’èxit de fa un any. El Gremi 
d’Hostaleria i Estrella Damm tornen 

Mataró va de tapes per segon any
amb més oferta i més establiments

GASTRONOMIA
NOTÍCIA CUGAT COMAS

ciutatciutat

Mil 848, Néstor Tapes, Pecats 9 21 
i Sp9rt House.

Els 19 establiments participants 
competiran per emportar-se el Pre-
mi a la Tapa que millor marida amb 
Estrella Damm, i el premi a la Tapa 
Popular: els consumidors tindran la 
possibilitat de votar quina és la tapa 
que més els hi hagi agradat de la 
ruta dipositant la seva butlleta a les 
urnes que trobaran a cadascun dels 
establiments participants. A més, 
entraran en el sorteig d’un sopar per 
a dues persones en un restaurant 
d’Estrella Michelin.

Val la pena conèixer les tapes pro-
posades pels diferents establiments 
i repartir-se els dies fi ns al dilluns 12 
per optar a tastar-les totes.

www.totmataro.cat
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ACN

Els 19 establiments 
participants ofereixen canya i 
tapa per 2,50 euros

 La primera edició, un èxit espaterrant

L’aposta del Gremi i Estrella Damm, fa un any, per la primera 
Mataró va de tapes, va tenir un èxit espaterrant. Es van servir 
fi ns a 15.000 tapes comptabilitzades amb el corresponent 
vot, el que dóna una mitjana de 1.500 tapes diàries. La xi-
fra, òbviament, pujava en determinats dies de la setmana 
en què alguns establiments es van veure desbordats. Perquè 
això no passi els bars i restaurants participants han elaborat 
aquest any una proposta de tapes de preparació elaborada 
i primera qualitat però amb la recomanació que siguin més 
fàcils i ràpides de presentar i servir. D’aquesta manera tot 
apunta que la xifra de 15.000 serveis se superarà enguany. 
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cetemmsa.com937 419 100

Ara Cetemmsa som Eurecat!

CURSOS OCTUBRE - DESEMBRE
Últimes places

IDIOMES
Italià Bàsic   06/10/2015 a 17/12/2015 90   hores / dt i dj  de 15.00 a 19.10
Xinès Bàsic   06/10/2015 a 23/12/2015 240 hores / dl a dv de 9.00 a 13.30
Alemany Bàsic  13/10/2015 a 21/12/2015 150 hores / dl a dj  de 9.00 a 13.00
Anglès Bàsic   13/10/2015 a 21/12/2015 150 hores / dl a dv de 9.00 a 13.00
Anglès Conversa  19/10/2015 a 25/11/2015 90   hores / dl a dv de 9.00 a 13.00
Anglès Intermedi  26/10/2015 a 15/12/2015 110 hores / dl a dv de 9.00 a 13.00

TÈXTIL
Patronatge Assistit 
per Ordinador  28/09/2015 a 16/12/2015 40   hores / dl i dc  de 18.05 a 21.00

(Cursos subvencionats adreçats a persones joves entre 16 i 29 anys en situació d’atur)

cetemmsa.com937 419 100

JOSEP ARACIL I XARRIÉ
 PRESIDENT D’EUROSÈNIOR

Una nova classe

sèniors

joarxa@gmail.com

Segons els plantejaments marxistes 
la història de totes les societats, ha 
estat la història de la lluita de clas-
ses, en la que la classe més baixa en 
cap moment ha aconseguit el poder. 
És per això que l’enterramorts del 
sistema capitalista no serà el prole-
tariat, sinó una nova classe, basada 
segons el sociòleg A.W. Gouldner, 
en la intel·ligència de tècnics i 
intel·lectuals, com l’única classe 
habilitada per construir una nova 
societat basada en la racionalitat i el 
coneixement, centrada en les perso-
nes i no en els diners.
Una part signifi cativa del precariat, 
una nova classe, ni obrera, mitjana, 
ni d’economia submergida, que afecta 
sobretot a la joventut i als aturats 
majors de 40 anys, condemnats a no 

trobar feina estable, en l’actual model 
productiu regit per les lleis del mercat, 
s’està convertint en capdavantera 
de la classe de la intel·ligència, que 
mancada d’un futur esperançador, té 
poc a perdre i molt a guanyar “simple-
ment“ transformant la societat. Per-
sones, moltes d’elles joves i altament 
qualifi cades, que rebutjant les velles 
ideologies polítiques predominants, es 
poden convertir en constructores d’un 
nou sistema, amb un nou concepte del 
treball creatiu i alliberador, assimila-
ble al de la “liberactuació”, defensada 
pel moviment sènior, que persegueix: 
“passar-ho bé, amb molt de sentit 
de l’humor i creativitat, realitzant 
lliurement, activitats sense afany de 
lucre, per aconseguir l’autorealització 
personal, en un entorn individualista 
comunitari, per ser més amb els 
altres”.

A TÀCTIC 
NO FEM 
WEBS

FEM MÉS QUE WEBS

www.TACTIC.CAT
- 93 790 97 73 -
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Indemnització de 200.000 per 
diagnòstic erroni de càncer

   
El jutjat Contenciós Administra-
tiu número 17 de Barcelona ha 
condemnat el Servei Català de la 
Salut, la Corporació de Salut del 
Maresme i la Selva i l’Asseguradora 
Zurich a pagar 200.000 euros als 
familiars d’una pacient a qui no 
van diagnosticar correctament un 
càncer d’ovaris. El Defensor del Pa-
cient, que ha exercit la defensa de 
la víctima, explica que inicialment 
els metges van extirpar l’úter i els 
ovaris de la dona assegurant que es 
tractava d’un tumor benigne, però 
anys més tard es va demostrar que la 
infecció era maligne. Arran del nou 
diagnòstic, la pacient va ser inter-
vinguda per extirpar-li el tumor. Tot 
i el tractament de quimioteràpia, va 
morir mesos després.

La sentència recull que els met-
ges van extirpar els ovaris i l’úter 
de la pacient l’any 2004, concloent 
que es tractava d’un tumor benigne. 
D’aquesta manera, la dona no va re-
bre cap tractament de quimioteràpia 
ni cap control oncològic. Cinc anys 
més tard, però, va acudir a l’Hospital 
de Calella i diverses proves mè-
diques van constatar l’existència 
d’una “massa pèlvica”, de la qual 
va ser operada l’abril de l’any 2010 
i amb la que posteriorment els met-

ges van determinar que es tractava 
d’un tumor maligne. Després de di-
verses operacions, de ser traslladada 
a l’Hospital de Mataró i de rebre 
tractament a l’Hospital de Bellvit-
ge, la pacient va morir l’octubre del 
mateix any.

Error greu
Segons el magistrat, “s’imputa a 
l’administració l’existència d’un 
error greu de diagnòstic que va im-
pedir a la pacient el corresponent 
tractament oncològic des de l’any 
2004, quan es produeix l’error i fi ns 
al 2010, quan es produeix la defun-
ció”. Així, el jutge considera que el 
fet de no haver rebut cap seguiment 
mèdic després de l’extirpació inicial 
va provocar que “de forma inevitable 
i lògica el tumor anés creixent” fi ns 
que va ser detectat de forma exacta. 

La sentència determina així que 
els familiars de la pacient tenen 
dret a indemnització, que el jutge 
no qüestiona perquè diu que es 
tracta d’un cas “d’error” en què es 
va “privar la pacient dels mitjans 
necessaris per a la seva cura”. 
En concret, determina que hau-
ran de rebre una indemnització de 
200.000 euros, dels quals 160.000 
són pel marit de la víctima, men-
tre que cadascun dels fi lls té dret 
a 20.000 euros. Al mateix temps, 
pagar 21.000 euros per despeses 
judicials i retornar als afectats les 
taxes judicials. 

SALUT
NOTÍCIA REDACCIÓ -ACN
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Els Mossos d’Esquadra van detenir 
la nit del passat 22 de setembre 
el conductor d’un autocar amb 46 
passatgers per quadruplicar la taxa 
d’alcohol permesa mentre circula-
va per la C-32 al terme municipal 
de Mataró. El detingut és un home 
de 49 anys, veí de Barcelona i de 
nacionalitat espanyola. L’autocar, 
que es dirigia cap a l’aeroport del 
Prat, circulava fent ziga-zagues de 
l’autopista posant en risc els pas-
satgers, que van decidir fer parar el 
vehicle al voral de la C-32, al punt 
quilomètric 111.

Quan els agents hi van arribar, 
van prendre la decisió de dir-li al 
conductor que aturés el vehicle im-
mediatament, ja que estava posant 
la seva vida en perill i podia provo-
car un accident. Davant l’evidència 
que l’home conduïa l’autocar sota 
els efectes de l’alcohol, els mossos 
li van fer la prova d’alcoholèmia i 
va donar positiu amb una taxa pe-
nal de 0,69 mg/l d’alcohol en aire 
espirat, més de quatre vegades la 
taxa permesa legalment que és de 
0,15 mg/l. 

Per aquest fet, els agents van de-
tenir el conductor del vehicle com a 
presumpte autor d’un delicte contra 
la seguretat viària. 

SUCCESSOS
NOTÍCIA REDACCIÓ 

Detingut per conduir un 
autocar quadruplicant la 
taxa d’alcohol permesa     

Els 46 passatgers van fer 
parar el vehicle al voral perquè 
feia ziga-zagues

Els metges van extirpar-li 
l’úter i els ovaris assegurant 
que tenia un tumor benigne

CEDIDA TOT
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segona tanda va arribar una torre de 
8 folrada que ja està incorporada i 
assimilada, del tot, al repertori dels 
maresmencs. Tot i així després d’una 
bona carregada el dos es va estirar 
un pèl, res dramàtic però. El 4 de 8 
va servir per tancar tanda i el pilar 
de 6 va tornar a aparèixer en escena. 

Bons bàsics a la Paeria
L’actuació de diumenge a Lleida ve-
nia marcada per la jornada electoral 
i, en clau capgrossa, per la frustració 
plasmada a plaça en saber-se que no 
hi hauria envit de 9. Aquest cop es va 
optar pel 4 de 8 d’obertura, de bona 
factura, clarivident de cara a projec-
ció de pujar-lo un pis. La torre repetia 
lloc en segona tanda i tornava a oferir 
una versió allargassada, descompen-
sada d’alçades, sobretot a mesura 
que acumula segons de castell. 

El 3 de 8 final va demostrar 
qualitat i corda, demostrant que el 
plantejament del folrat no era cap 
farol. No hauria de tardar gaire, el de 
9 i el pilar de 6 va demostrar ofi ci i 
veterania. 

El doble clàssic de fi nals de set-
embre porta, any sí any també, els 
Capgrossos al Prat i a Lleida. A les 
portes d’un octubre convertit en la 
mare dels ous de la majoria de co-
lles, els blaus havien encaminat la 
seva preparació a la possibilitat de 
portar algun castell de 9, sobretot 
pensant en Lleida, ubicació propícia 
i plaça que històricament els permet 
bons punts d’infl exió. Finalment el 
castell de 9 no va arribar, no es va 
ni intentar, i la colla va conformar-
se a calcar la mateixa actuació tant 
dissabte al Prat com diumenge a 
Lleida. 

Dissabte, a El Prat, els Capgrossos 
van obrir amb un 3 de 8 nerviós i 
incòmode, sensacions que acabarien 
minvant la confi ança amb el seu ger-
mà gran que l’endemà no trauria el 
cap al Segrià. El 3 ha canviat de for-
ma recent la seva alineació buscant 
menys pes i més suavitat i les peces, 
dissabte, van grinyolar una mica. En 

CASTELLS
CRÒNICA CUGAT COMAS
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Sis castells de 8 
però cap de 9 

Els Capgrossos calquen la 
mateixa actuació al Prat i a 
Lleida 

Un nou festival de 
vermuts musicals en 
terrats particulars  

Quedar per fer el vermut en un te-
rrat particular de Mataró tot gaudint 
de concerts acústics de grups mu-
sicals emergents tant locals com 
nacionals. Aquest és el propòsit 
del nou festival Vermut Sonat que 
arrenca aquest dissabte a Mataró i 
que combinarà música en directe, 
gastronomia i cultura local. Els car-
tell es reparteix en tres dates: els 
dissabtes 3, 10 i 17 d’octubre a les 
12 del migdia. 

Els concerts es realitzaran en 
terrats privats, desconeguts fi ns a 
24 hores abans. El funcionament 
del certamen és el següent: els as-
sistents s’inscriuen a través d’un 
formulari a la web del festival i 24 
hores abans reben un correu elec-
trònic amb la localització exacta 
on se celebra el concert escollit. El 
Vermut Sonat representa també una 
nova manera de plantejar la cultura: 
més independent, autogestionada, 
comunitària i propera. Cultura qui-
lòmetre zero.

L’aforament als vermuts és limitat 
i l’entrada és gratuïta amb taqui-
lla inversa. Els manresans Jo Jet i 
Maria Ribot seran el primer grup 
protagonista d’un cicle que impulsa 
l’associació Reviu. 

MÚSICA
NOTÍCIA REDACCIÓ

Els interessats s’han d’inscriure 
a una web i es paga per taquilla 
inversa

CAPGROSSOS

  Aquest diumenge, a la Festa Major de Vallromanes

Els Capgrossos actuen diumenge que ve a Vallromanes al costat dels 
Xics de Granollers i els Castellers de Lleida abans de descansar, pel que 
fa a actuacions, el cap de setmana del pont del Pilar. 

tot cultura capgrossos.indd   1 29/9/15   12:05



T’agrada l’esport i encara  
no coneixes La Fosbury?

Llegeix-la des de  
qualsevol dispositiu a
http://revista.fosbury.cat

LA FOSBURY, Premi 2015 a la  
“Millor nova publicació de l’any”

Guardó entregat el dimecres 27 de maig  
a la Nit de les Revistes i la Premsa en Català,  

organitzada per l’APPEC, ACPC i AMIC.

LA REVISTA DIGITAL DE 
TOT L’ALTRE ESPORT



primers lligams musicals entre els 
pares i els fi lls. El taller es farà el 
24 d’octubre a Can Gassol.

La Xarxa Mataró, entitat que fa 
més de vint anys que organitza una 
programació estable d’espectacles 
familiars al Teatre Monumental, en 
programa tres fi ns a fi nals d’any. 
L’associació Circulant, circ en 
moviment presenta a la Sala Ca-
sal Aliança dos espectacles: el 4 
d’octubre els clowns de “La Bella 
tour” que servirà per iniciar el cicle 
Sortim en família i el 29 de nov-
embre “Instants” del Mag Edgard.

L’AA CC Maresme Titelles oferirà 
tres espectacles a la Sala Casal 
Aliança, amb el que es completa la 
gamma d’espectacles de la progra-
mació. 

Aquest diumenge comença la pro-
gramació de ‘Sortim en Família’, el 
cicle que uneix els espectacles fa-
miliars i que sumarà fi ns a 12 cites 
fi ns al 30 de desembre. El Teatre 
Monumental, Can Gassol i la Sala 
Casal l’Aliança seran els espais que 
acolliran les propostes sorgides del 
treball conjunt de la Direcció de 
Cultura de l’Ajuntament de Mataró, 
La Xarxa Mataró, Circulant, circ en 
moviment i AA CC Maresme Titelles. 
La novetat d’enguany és un taller 
musical per a nadons de 0 a 1 any 
que organitza la Direcció de Cultura 
i que vol donar recursos per crear els 

ESPECTACLES
NOTÍCIA REDACCIÓ
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Dotze espectacles familiars fi ns a 
fi nals d’any i un circ de Nadal

La setena edició de ‘Sortim 
en família reuneix la Xarxa, 
Circulant, AA CC i Cultura

L’actriu Jèssica Pérez al 
Teatre Tantarantana amb 
‘Cabaret diabòlic’

L’actriu mataronina Jèssica Pérez 
actuarà al teatre Tantarantana de 
Barcelona el pròxim mes de març. 
Ho farà de la mà d’un espectacle 
que coneix en profunditat, com és 
el ‘Cabaret Diabòlic’, que es va po-
der veure l’any passat a Can Gassol.

La Companyia Quatre Elements, 
doncs, estrenarà aquesta comèdia 
al Tantarantana de Barcelona en 
el marc d’una temporada que ve 
marcada per les complicitats entre 
diverses companyies de teatre. 

Comèdia desenfadada
L’humor, la màgia, la ventriloquia 
i els números musicals són els in-
gredients d’aquesta obra de Beth 
Escudé, que convida a una revisió 
del cabaret, a partir de cinc per-
sonatges procedents de diferents 
moments de la història.

Núria Palau, Meritxell Rodríguez, 
Marina Soteras i Jèssica Pérez, de 
la Cia. Quatre Elements, ja van es-
trenar aquest espectacle al Teatre 
de Ponent de Granollers i a l’espai 
teatral de Can Gassol de Mataró. 
Durant el mes de març, serà la Sala 
Àtic 22 del Teatre Tantarantana la 
que acollirà les diverses funcions 
d’aquesta obra.  

TEATRE
NOTÍCIA REDACCIÓ

L’obra de Beth Escudé es podrà 
veure durant el mes de març a 
Barcelona

ALUARTCEDIDA

 Circ de Nadal al Monumental

El cicle es tancarà amb una nova edició del Circ de Nadal, una copro-
ducció entre la Direcció de Cultura i Camaleònica Produccions que es 
farà del 27 al 30 de desembre al Teatre Monumental. Enguany es po-
dran veure tres espectacles de destacats clowns i humoristes. Encetarà 
el cicle un clàssic de l’humor, Pepe Viyuela amb la seva nova creació, 
“Encerrona”. El seguirà “Sabanni & Circ Pistolet”, un espectacle fresc, 
variat, il·lustratiu i divertit ple d’equilibris acrobàtics d’alt nivell tècnic: 
cèrcol aeri, diàbolos, verticalisme, quadrant coreà i equilibris acrobàtics 
de mà a mà, que faran vibrar a grans i petits. El Circ de Nadal es tan-
carà el dia 30 de desembre amb un dels clowns més internacionals de 
casa nostra: Leandre amb els Barcelona Clarinet Players, presenta un 
espectacle que combina clown i música.  
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Horòscop per DHANNA ASTRÒLOGA Diplomada per l’Associació d’Astrologia de Catalunya.

Àries (21/3 al 20/4)

Abans de reaccionar compta fi ns 
a deu. Estaràs una mica atabalat i 
pots reaccionar de manera un xic 
agressiva. Tot i així pots trobar 
alguns oasis de pau amb la parella. 
Dies romàntics.

Taure (Del 21/4 al 20/5)

Podries tenir algun moment de 
tensió amb persones de la família, 
especialment del sexe femení. 
Procura ser assertiu a l’hora de 
comunicar-te. Et tocarà posar 
ordre al lloc de treball.

Bessons (21/5 al 21/6)

Estàs una mica capritxós en 
l’àmbit sentimental. Ara sembla 
que algú ha tornat a encendre 
el teu foc interior. Estaràs molt 
comunicatiu. Has après algunes 
coses i vols fer-te escoltar.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

Qüestions laborals ocupen el teu 
cap en aquests dies. Sembla que 
has d’enfrontar alguna situació 
que no et fa massa gràcia. Surt al 
cinema o a veure algun espectacle 
que et faci somniar.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

Dies de relaxament i trobades amb 
amics que et faran passar-ho bé. 
A la feina és moment de preparar 
estratègies que funcionin. En cas 
que hagis de negociar és necessari 
tenir un pla B.

Verge (Del 24/8 al 23/9)

Ja ha començat la tardor i no et 
ve gaire de gust sortir al carrer. 
Aprofi tes per posar la teva llar al 
dia i començar aquell llibre que 
tenies pendent. Penses a anar 
al gimnàs.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Possibilitat que facis una escapa-
da de cap de setmana. Et ve de 
gust veure altres paisatges. Entres 
en un període refl exiu que t’anirà 
molt bé per estructurar millor la 
teva vida.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Has passat uns mesos complicats 
i ara comences a veure la llum. 
Moment de gaudir de la vida i de 
la parella, si en tens. Un familiar 
d’edat avançada sembla que deixa 
aquest món en pau.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

Renoves algunes qüestions perso-
nals com la teva fi losofi a de vida o 
les creences. T’estàs tornant més 
terrenal i tens noves eines per 
gestionar el teu dia a dia. Tindràs 
l’agenda plena.

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

Algú està interessat en tu i t’ho 
farà saber. Si no tens parella, és 
possible que li donis una oportuni-
tat per conèixer-vos millor. Trobes 
noves maneres de relaxar-te i 
desconnectar.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

Retrobament amb algú del 
passat amb qui us posareu al 
dia. Moment de treball i poca 
compensació econòmica. Però 
sembla que aquest és el camí per 
anar cap on vols. No defalleixis.

Peixos (Del 20/2al 20/3)

Gestions relacionades amb 
l’habitatge. Podria ser que es trac-
ti de reformes o d’una redecoració. 
Potser hauràs d’esquivar alguna 
fl etxa enverinada, protegeix-te 
dels malintencionats.

Sagitari 
Renoves algunes qüestions perso-
nals com la teva fi losofi a de vida o 

Lleó 
Dies de relaxament i trobades amb 
amics que et faran passar-ho bé. 

www.facebook.com/dhannaastro dhannaastro@hotmail.com
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‘El Festival Senseportes torna a la 
seva cita anual. Aquesta serà la 
quarta edició i tindrà lloc aquest cap 
de setmana a la vila d’Argentona. 
Seguint fi del al seu nom, tots els es-
pectacles del Festival seran d’accés 
gratuït, sense portes. El Sensepor-
tes 2015 proposarà 11 espectacles 
que es desenvoluparan a diferents 
espais de la vila: Can Doro, Plaça 
de l’Església, Terrassa de l’Església, 
Plaça Nova, La Sala i el pati de 
l’Escola Bernat de Riudemeia. 

A la programació hi ha teatre, 
titelles, espectacle de Mapping, pa-
llassos, música en directe com jazz 
i boleros o un correfoc dels Diables 
d’Argentona o una sortida dels ge-
gants. Durant dos dies, doncs, els 
espectacles es van succeint per tota 
la vila i es recomana no perdre’n de-
tall seguint el programa que es pot 
trobar a internet o físicament en 
establiments i punts d’informació 
de la vila.

Fira ‘Fet a Tarragona’
Enguany el Festival comptarà de nou 
amb la col·laboració d’Argentona Es 
Mou, que per segon any consecutiu 

CULTURA
NOTÍCIA ARGENTONA COMUNICACIÓ

Programació variada i 
completa la tarda i vespre de 
dissabte i diumenge al migdia

argentonaargentona www.totmataro.cat/argentona

El Festival Senseportes arriba a la seva quarta edició 
aquest cap de setmana

portaran a terme la Fira “Fet a Ar-
gentona”. Es tracta d’una mostra de 
productes de proximitat on tothom 
podrà fer un tast de productes 
d’Argentona a la plaça de Vendre 
per complementar l’oferta artística.

El Festival Senseportes és una 
iniciativa ciutadana que organit-
za l’Associació Senseportes i que 
compta amb la col·laboració de la 
regidoria de Cultura de l’Ajuntament 
d’Argentona. Aquesta activitat es fa 
de manera totalment altruista i de 
fet l’entitat fa setmanes enrere va 
fer una crida a sumar més vilatans 
a participar com a Voluntaris del 
Festival. 

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: NATALIA MARIÑO RODRÍGUEZ

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

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

Paraula invertida: Adreça web del banner invertit:

www.artgalery.es

+

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

35€ * 35€ *
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100.000 euros d’ingressos pel 
porta a porta de brossa orgànica

L’Agència de Residus de Cata-
lunya ha anunciat a l’Ajuntament 
d’Argentona l’aportació de 100.250 
euros en concepte de la bona ges-
tió de la fracció d’orgànica durant 
el 2014. Aquesta quantitat millora 
en més d’un 4% l’ingrés obtingut 
l’any 2013 i és resultat de la millora 
de la qualitat de la brossa orgànica 
recollida i el seu posterior aprofi ta-
ment, mitjançant tractaments com 
el compostatge que transformen 
l’orgànica en adob agrícola, entre 

d’altres. Aquests diners que obté Ar-
gentona amb el sistema porta a porta 
permeten a l’Ajuntament equilibrar 
les despeses en el tractament i la 
recollida de la brossa i fan possible 
que la taxa d’escombraries que han 
d’abonar els veïns i veïnes del muni-
cipi s’hagi mantingut estable en els 
darrers anys. L’Ajuntament agraeix 
i felicita el bon comportament i 
conscienciació de la gran majoria 
de la ciutadania i esperona a seguir 
mantenint i millorar, si és possible, 
els bons resultats que situen Argen-
tona com a un dels municipis de 
referència a la comarca en la reco-
llida selectiva. 

Premi per la bona gestió de la 
recollida selectiva de l’Agència 
de Residus

Junts pel Sí guanya a 
Argentona amb el 48,3 
per cent dels vots

Espectacular pujada de la 
participació, que s’enfi la fi ns 
al 81.71 

JuntsxSí va ser la força més vota-
da a Argentona a les eleccions al 
Parlament de Catalunya del 27 de 
setembre, en una jornada amb una  
participació del 81,71%, gairebé 
nou punts per sobre de la registra-
da el 2012. Amb 3.590 vots, el 
48,3% del total, JuntsxSí ha ocupat 
la primera posició al municipi, per 
davant de Ciutadans, que ha obtin-
gut el 14,3% dels suports; la CUP, 
tercera amb el 10,72%, el PSC, amb 
el 9,07% i el PP amb el 8,01%. 

CULTURA
NOTÍCIA REDACCIÓ

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

comajuan@comajuan.com

www.comajuan.com
Especialistes immobiliaris

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

REF. 3924. MATARÓ: Nau industrial 
en venda en polígon industrial de 
molta activitat. Apte per a ram tèxtil, 
bugaderia, etc..

REF. 5402. CANET DE MAR: Nau 
industrial en venda de 725m2, d’obra 
nova amb llum natural. Bones comu-
nicacions. Facilitat per a càrrega i 
descàrrega. Informi’s..
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DIMARTS 2DIUMENGE 30televisiótelevisió m1tv

20:00 EN JOC
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 L’ENTREVISTA
22:30 DE TEE A GRENN
23:00 PANTALLA OBERTA
00:00 LA SETMANA
00:30 L’ENTREVISTA
01:00 RESUM SETMANAL
02:00 L’ENTREVISTA

07:00 NOTÍCIES EN XARXA
09:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 RESUM SETMANAL
11:00 GAUDEX LA FESTA
11:30 CREURE AVUI
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 ADOLESCENTS.CAT
17:30 TELÓ DE FONS
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 CARRETERES
08:30 L’ENTREVISTA
09:00 RESUM SETMANAL
10:00 INFORM. 24H. MARESME
10:30 CARRETERES
11:00 LA BARCA DE L’ANDREU
11:30 RESUM SETMANAL
12:30 CREURE AVUI
13:00 ADOLESCENTS.CAT
13:30 INFORM. 24H. MARESME
14:00 RESUM SETMANAL
15:00 GAUDEIX LA FESTA
15:30 PANTALLA OBERTA
16:30 INFORM. 24H. MARESME
17:00 CARRETERES
17:30 DIADA CASTELLERA DEL  
 MERCADAL. DES DE REUS
22:00 PANTALLA OBERTA
23:00 TELÓ DE FONS
23:30 L’ENTREVISTA
00:00 SET DIES
01:00 RESUM SETMANAL
02:00 GAUDEIX LA FESTA

07:00 DE TEE A GRENN
07:30 L’ENTREVISTA
08:00 CREURE AVUI
08:30 GAUDEIX LA FESTA
09:00 CAMINANT x CATALUNYA
09:30 L’ENTREVISTA
10:00 RELIGIONS
10:30 CREURE AVUI
11:00 MISSA DE MONTSERRAT
12:30 FUTBOL EN JOC
14:30 WATERPOLO
CN Mataró Quadis – CN Terrassa
15:30 REUSM SETMANAL
16:30 LA FÀBRICA
18:00 1MÓN.CAT

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 DOSOS AMUNT
17:30 ADOLESCENTS.CAT
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
 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 ADOLESCENTS. CAT
17:30 LA SETMANA
18:00 CARRETERES
18:15 ESTUDI 3

18:30 112 EMERGÈNCIES
19:00 NOTÍCIES EN XARXA
19:30 ESPORTS EN XARXA
20:00 CARRETERES
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 CAMINANT x CATALUNYA
21:30 112 EMERGÈNCIES
22:00 INFORM. 24H. MARESME
22:30 LA FÀBRICA
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 LA FÀBRICA
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 LA FÀBRICA
16:30 INFORM. 24H. MARESME
17:00 AVENTURA’T
17:30 GAUDEIX LA FESTA
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 TELÓ DE FONS
00:00 INFORM. 24H. MARESME
00:30 LA SETMANA
01:00 NOTÍCIES EN XARXA
01:30 ESPORTS 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 LA SETMANA
17:30 112 EMERGÈNCIES
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

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

89.000€ 115.000€

45.000€

CB11265-ROCAFONDA MOLT BO!!  

Primer pis de 65m2 de 3habitaci-

ons. Ideal inversió, més econòmic 

que llogar. 

99.000€

CB12438-CAMÍ DEL MIG. Pis molt 

exterior, 3 habs, amb ascensor, cuina 

i bany reformats.  Ocasió!!

149.000€

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. 

CB5154-MOLINS. Planta baixa 

única. Tot reformat juvenil, tres 

habitacions + vestidor!!

70.000€

CB12266-CENTRE ¡OCASIO!! Pis 

que disposa de 2 habitacions, tot 

exterior i amb ascensor.

CB10951-MOLINS. Primer pis amb 

terrasseta, 3 habitacions, exterior, 

estat molt bó!!

178.000€

CB11725-CAMÍ SERRA. Pis gran, 

100m2  4 hab, bany i lavabo,cuina office, 

menjador 30m2 + parking. Oportunitat! 
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tua al nucli d’una família tradicional 
catalana, amb les seves contradic-
cions al voltant del que creuen ser i 
el que realment són.

Repartiment de luxe 
Jordi Casanovas dirigeix una dotzena 
d’actors i actrius que conformen una 
família que es reuneix cada any per 
la Festa Major de Vilafranca. Aquest, 
però, podria ser el darrer dinar que 
fan plegats amb el patriarca de la 
família que, malalt, els obliga a 
prendre decisions que fi ns ara no 
s’havien plantejat mai: surten se-
crets, retrets i possibles renúncies.
Una història que compta amb al-
guns dels millors actors de l’escena 
teatral catalana com David Bagés, 
Marta Angelat, Vicky Luengo, Lluïsa 
Castell o Manel Barceló. I tot plegat 
acompanyat d’una banda sonora dol-
ça de la mà d’Anna Roig i l’ombra 
de Ton Chien. 

identitat catalana, com ja van fer els 
dos muntatges que la precedeixen, 
‘Una història catalana’ i ‘Pàtria’. En 
aquest darrer espectacle, la recerca 
i posada en qüestió identitària se si-

La temporada estable del Teatre Mo-
numental segueix amb força i aquest 
dissabte a les nou del vespre pre-
senta ‘Vilafranca, un dinar de Festa 
Major’, una obra que s’endinsa en la 

CULTURA
NOTÍCIA REDACCIÓ

culturacultura www.totmataro.cat
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Un retrat de la identitat catalana
Vilafranca, un dinar de festa major’, arriba al Monumental 

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

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

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

95.000€
LOCAL COMERCIAL

REF. 12075 JUNTO AVDA. DEL PERÚ. Mag-
nífi co local de 150 m2 totalmente diáfano sin 
columnas. Tiene una fachada de 8 mts.2 per-
sianas a la calle que posibilitan el poder divi-
dirlo en 2 locales. Cuarto de aseo. Suelos gres. 
Local con grandes posibilidades de negocio 
junto avenidas principales.

T

148.000€
EXCELENTE COMPRA

REF. 12072 AVDA. ROCABLANCA. Oportuni-
dad!! Perfectamente orientado a mar. Muchas 
horas de sol. Vivienda 80m2 presencia y mo-
derna edifi cación. Estado impecable. 3 dorm. 
Salón comedor 20m2 indep .Cocina equipada 
mob. roble. Baño completo +aseo con ducha.
Calefacción. Suelos gres.

T

260.000€
OCASIÓN ESPECIAL

REF. 12176 URB. LA CORNISA. Excelente 
oportunidad. Bonita casa unifamiliar a 3 vien-
tos, parcela 400m2.Excelente orientación, vis-
tas despejadas y máxima tranquilidad. 5 dorm. 
Salón comedor con chimenea. Excepcional co-
cina offi ce. 2 baños completos+ Aseo. Terracita 
/Solarium. Garaje. Pequeño ascensor. Jardín.

T
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EXCLUSIVES

MATARÓ-CERDANYOLA. Pis de 90m2, 3 
habitacions, bany,  saló-menjador de 25m2, 
cuina, galeria, calefacció, a.a., ascensor i 
plaça de parquing. Semireformat, excelent 
distribució. Oportunitat única!

ARENYS DE MAR. Pis amb impressionants 
vistes al mar i al poble! Semireformat, 3 habi-
tacions, bany, saló-menjador, cuina separada, 
2º sense ascensor. Totalment exterior. A 5 
min del centre.

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

96.000€

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

Núm. Col·legiat: A10078

La manera més efi cient de vendre el seu pis

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

Punt de venda Barcelona: Travessera de les Corts, 122

70.000€

85.000€

MATARÓ-ROCAFONDA. Pis de 75m2, refor-
mat al 2015, 3 habitacions, bany, saló-men-
jador amb sortida al balcó, cuina de 10m2, 
galería, 2º sense ascensor. Molt asolellat!

70.000€

DESTACATS

1P GORRIZ.indd   1 29/09/15   10:37
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L’Arxiu Comarcal del Maresme té 
nou director. L’historiador i arxiver 
maresmenc Alexis Serrano ha pres 
el relleu de Rosa Almuzara, després 
que aquesta es jubilés fa uns mesos. 
En aquesta nova etapa, Serrano vol 
donar a conèixer l’important fons 
documental que l’Arxiu custodia. Ho 
vol fer promovent la seva presència a 
internet i a les xarxes socials i, tam-
bé, seguint una política de “portes 
obertes” que faciliti la visita a l’Arxiu 
dels col·lectius que hi estiguin inte-
ressats i, en especial, dels escolars 
de la comarca.  Alexis Serrano Mén-
dez (1982) és llicenciat en Història 
per la Universitat de Barcelona i Gra-
duat Superior en Arxivística i Gestió 
de Documents per la Universitat 
Autònoma de Barcelona. 

Les seves apostes
El nou director de l’Arxiu Comarcal 
del Maresme considera que el futur 
de l’arxivística implica posar la do-
cumentació a l’abast de tothom. En 
aquest sentit, ha avançat que una de 
les línies de treball anirà encamina-
da a donar a conèixer la riquesa del 
patrimoni documental de l’Arxiu. Ho 
farà facilitant les visites col·lectives 
a Can Palauet, en especial de grups 
escolars, i impulsant la presència 
on line de tanta documentació com 
sigui possible amb la seva correspo-
nent descripció. 

MARESME
SOCIETAT REDACCIÓ

Alexis Serrano, nou 
director de l’Arxiu 
Comarcal del Maresme

Vol tenir una política de 
“portes obertes” i la consulta 
on-line

Canet acomiada ‘Joc de Trons’ amb 
un impacte mínim

El rodatge de la sèrie ‘Joc de Trons’ 
ha passat per Canet de Mar com el 
‘mister Marshall’ de Berlanga que 
va travessar Villar del Río a la gran 
pantalla. De moment, l’impacte ha 
estat “molt mínim”, ja que el ro-
datge no ha trepitjat el carrer i s’ha 
concentrat a l’interior del Castell de 
Santa Florentina. El Castell de Santa 
Florentina serà, a la fi cció de ‘Joc de 
Trons’, la Casa Tarly. Les escenes en 
què apareix aquest castell de Canet 
de Mar es van rodar el passat cap 
de setmana i no es veuran per tele-
visió fi ns, com a mínim, la pròxima 
primavera quan s’emetin els nous 
capítols d’aquesta sèrie de culte. 
“No sabem quanta estona sortirem 
perquè l’hermetisme de la produc-
tora és total”, explica la regidora de 
Promoció Econòmica de Canet de 
Mar, Coia Tenas. Serà, però, quan es 
vegin les localitzacions que Canet de 
Mar quan espera poder començar a 
aprofi tar l’èxit de la sèrie en benefi -
ci propi. Des que es va conèixer que 
algunes escenes de ‘Joc de Trons’ 
es farien a Canet de Mar, les visites 
al castell de Santa Florentina s’han 
multiplicat exponencialment aquest 
estiu. Ara, diu Tenas, cal “aprofi tar 
les visites perquè els turistes vin-
guin a veure el poble”. En aquesta 
primera fase de promoció, coincidint 
amb el rodatge, l’impacte social al 
poble ha estat més aviat discret. Per 

CANET DE MAR
SOCIETAT REDACCIÓ - ACN

L’Ajuntament espera 
arrossegar turisme quan 
s’emetin els nous capítols 

tal de potenciar les visites, des de 
l’Ajuntament fan una crida als co-
merciants a innovar amb la creació 
de productes específi cs de ‘Joc de 
Trons’ i es compromet a treballar 
amb el sector hoteler i amb la ciu-
tat de Girona. Al Maresme, recorda, 
“disposem de 40.000 llits i les 
pernoctacions són d’una setmana. 
Podem crear coses conjuntes”.

Potenciar el modernisme
Un dels actius que pretén potenciar 
Canet de Mar és el modernisme i la 
fi gura de Lluís Domènech i Mon-
taner: “Volem que darrere de ‘Joc 
de Trons’ vingui el modernisme i el 
turisme cultural”, exclama Tenas. 
A altres indrets per on ha passat el 
rodatge de l’exitosa sèrie, el turisme 
s’ha disparat entre un 20 i un 100 
per cent.

Galetes de ‘Joc de Trons’
Ara per ara, un dels pocs comer-
ços que aposta decididament per 
la promoció comercial aprofitant 
l’efecte ‘Joc de Trons’ és My Sweet 
Dreams Cupcakes, una petita botiga 
de dolços artesans que ha creat una 
col·lecció de galetes inspirada en les 
principals cases protagonistes de la 
sèrie. La seva propietària, Serena 
Cantieri, explica que ha dissenyat 
“una galeta per a cada casa”. Can-
tieri assegura que rep comandes de 
diversos punts de la geografi a espan-
yola i apunta que el ‘top vendes’ són 
les galetes cruixents de xocolata de 
la casa Lannister.  

Tot maresme 1691.indd   1 29/9/15   10:21



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: 80.000€

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€
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72.000€

T

Ref. 2174: ZONA PUIG I CADAFALCH: 

Reformado, nuevo a estrenar. 3 hab. 

Reformado, nuevo a estrenar. 3 hab. 

Reformado, nuevo a estrenar

Cocina indep. con galería, 1 baño 

con ducha, balcón exterior a la calle, 

suelos de porcelanato. No le falta ni 

un detalle, y lo mejor su precio!!!

95.000€

Ref. 2159: ZONA ROCAFONDA: Piso 

de mediana altura en edifi cio con 

ascensor y de grandes dimensiones. 

4 hab. (2 dobles), cocina refor. amplio 

salón comedor con balcón tipo terracita, 

1 baño completo. Para entrar a vivir.

T

106.000€

Ref. 2171: ZONA HAVANA-ESCOR- 

XADOR: Piso de mediana altura, 

en comunidad reducida.  3 hab., 

cocina indep. con galería, 1 baño, 

suelos de gres, puertas de xapelly. 

Bien distribuido sin pasillo, exte-

rior y soleado.

T

130.000€

Ref. 2175: ZONA CERDANOLA 

NORTE: Planta baja en comunidad 

reducida y pequeño patio a nivel. 4 

hab. (3 dobles), amplio salón comedor, 

cocina indep. reformada y galería, 1 

baño con ducha, pre-instalación de 

aire acond. y posibilidad de quedar 

amueblado.

T

Ref. 2169: Z.CERDAÑOLA: Último piso 

en edifi cio con ascensor de grandes 

dimensiones. 4 hab.(2 dobles), amplia 

terraza de 30m2 con estudio, 2 baños, 

cocina indep., suelos  gres, calefacción. 

Completamente exterior y soleado 

en comunidad reducida.

96.000€

T

Ref. 2161: ZONA PLAZA CUBA: Piso 

alto con ascensor exterior y con 

buena distribución. 3 hab. (2 dobles), 

cocina o�  ce indep., salón comedor 

con salida a balcón tipo terracita, 

baño con ducha. Oportunidad por 

precio y zona.

99.000€

T

158.000€

Ref. 2166: ZONA CENTRO: Reciente 

construcción y terraza de 50m2 a 

nivel. Dispone de 3 habitaciones (2 

dobles), cocina o�  ce independiente, 

2 baños. Piso exterior y soleado.

T

199.000€

Ref. 2130: ZONA CENTRO: En aveni-

da principal, 110m2. 4 habitaciones, 

salón comedor con balcón/terracita. 

Cocina o�  ce independiente con ga-

lería, 2 baños. Calefacción, ascensor.

T

Ref. 2163: ZONA PARQUE CAN TUÑI: 

Piso todo reformado mejor que nue-

vo. 2 hab. salón comedor con balcón, 

cocina idep. con galería, 1 baños, ven-

tanas aluminio, suelos gres, calefac-

ción. Comunidad reducida y zona 

muy tranquila.
muy tranquila.

131.000€

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 30/09/15   16:20
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70.000€

¡SI QUIERE ALQUILAR O VENDER SU PISO, LLÁMENOS!

110.000€

175.000€

REF. 4385 ROCABLANCA. ÁTICO EXTERIOR MUY LUMINOSO CON TERRA-
ZA. Piso 75m2, ascensor, tiene 3 habitaciones (2 dobles), cocina 
baño completo y aso, trastero 15m2, a.a. y calefacción, pk incluido.

€

205.000€

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

47.000€ 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. 3157 ZONA CABA-
NELLAS/ESPERANZA. 
OPORTUNIDAD. Piso re-
formado   exterior con 
mucha luz, 2 hab.,  baño 
completo con ducha, 
exteriores de aluminio, 
semiamueblado.

74.000€

145.000€

138.000€

REF. 4209 ZONA ROCA-
BLANCA. Planta baja 
con entrada indepen-
diente, patio de 15m2 
y hab. tipo trastero 
más terraza sup. 8m2, 
3 hab.  2 dobles, baño 
con ducha reformado, 
a.a con bomba calor.

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

REF. 6176 ZONA MOLINOS/

CAN TORNER. Solar  edi-
fi cable 3 viviendas con 
el proyecto aprobado 
OPORTUNIDAD INVERSO-

RES. 

158.000€

REF. 5077 CIRERA. Re-
formado con terraza a 
nivel de 50m2, 3 hab. 
dobles,  salón de 40m2 
con cocina americana, 
calefacción, una co-
munidad reducida, en 
zona muy tranquila.

REF. 6173 CAMÍ DE LA 
SERRA. Piso alto con 
ascensor, pk y trastero 
incluido, 3 hab. antes 4, 
2 baños completos, co-
cina offi ce, calefacción. 
TOTALMENTE REFORMA-
DO. 

162.000€ 199.000€

C.E. en trámite C.E. en trámite

C.E. en trámite C.E. en trámite

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

158.000€
C.E. en trámite

145.000€
C.E. en trámite

C.E. en trámite

REF. 3160 RDA. CERVAN-
TES. PISO ECONÓMICO. 
ECONÓMICO. OPORTUNI-
DAD. Para reformar a su 
gusto consta de 3  hab., 
baño completo, cocina in-
dependiente formica con 
galería anexa.

REF. 2408 Z. EIXAMPLE. 
OCASIÓN.Piso alto con 
ascensor ubicado en 
excelente zona y bien 
comunicada, 3 hab., 
baño completo, cocina 
fórmica, galería anexa, 
calefacción.

C.E. en trámite

¡FINACIAMOS TU COMPRA 100% + GASTOS!

1P C&M.indd   2 30/09/15   10:51



Les experiències que toquen de 
primera persona són les més trans-
formadores. Viure de molt a prop 
una malaltia com l’Alzheimer et fa 
canviar de perspectiva i, en el cas 
de la M. Àngels Fradera, la presi-
denta de l’Associació de Familiars 
de Malalts d’Alzheimer del Mares-
me, la va fer iniciar un voluntariat 
adreçat a ajudar tots els afectats per 
aquesta malaltia. Pocs dies abans 
de la vuitena edició del ‘Camina 
per l’Alzheimer’, Fradera desprèn 
il·lusió, però també responsabilitat. 
La lluita contra l’Alzheimer ho té tot, 
però mai és fàcil. 

M. Àngels Fradera va viure de 
molt a la vora la malaltia, quan la 
seva mare la va patir durant molt 
temps. Era un moment en què 
“es considerava que la gent tenia 
un mal dolent i no se’n parlava”. 
L’experiència la va fer adonar, un 
cop “la meva mare ja no hi va ser”, 
que la podia aprofi tar amb altres 
persones. 

I és que és imprescindible rebre 
una ajuda i “una orientació que no 

sigui mèdica” i que busqui la part 
més humana i del dia a dia, de la 
convivència amb la malaltia, un dels 
màxims de l’AFAM, perquè “les fa-
mílies se senten soles, es queden 
molt tancades”, segons remarca. Per 
això, hem de remuntar-nos al 1990 
per saber com va néixer l’AFAM. Ho 
va fer en un context en el qual la 
malaltia era, encara, molt desco-
neguda i poc acceptada en el si de 
la societat i va obrir la porta al suport 
a les famílies. 

Per a Fradera, que hi és des del 
primer dia, “és una entitat molt 
útil, sobretot per a les famílies, que 
arriben a l’associació molt desorien-
tades, i sense saber ben bé què han 
de fer”. L’entitat, que viu de les do-
nacions dels usuaris i que funciona, 
principalment, gràcies a voluntaris 
com Fradera, dóna suport al llarg de 
tota la malaltia, “el procés de la qual, 
desgraciadament, és molt llarg”, la-
menta Fradera. Per ella, és la seva 
manera de posar el seu granet de so-
rra, de donar la mà a aquells que ara 
viuen una situació difícil. 
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Defi neix-te
Optimista, malgrat tot 

Un llibre
Qualsevol que parli de la malaltia

Una pel·lícula 
‘Siempre Alice’ de Richard Glatzer 

Un viatge
M’encantaria visitar Etiòpia

Un referent
La meva família

Un repte
Arribar als 5.000 participants diumenge

solidaritat inequívoca
M. Àngels Fradera, 

PRESIDENTA DE L’AFAM

Ajuda constant

“Com més s’exercita el cervell, 
més triga a morir-se i treballem 
per estimular-lo al màxim”, re-
marca Fradera 
 
Les tasques de l’associació, però, 
cada vegada van més enllà. For-
men part de la federació catalana, 
de l’espanyola i, indirectament, de la 
internacional. L’AFAM ofereix, avui en 
dia, l’opció als malalts d’assistir a un 
“centre de dia terapèutic que treballa 
la memòria o el moviment, entre al-
tres”, explica Fradera. A més a més, la 
bona acollida de les seves tasques els 
ha permès arribar a Calella, on el ge-
ner van inaugurar un centre, la Unitat 
d’Estimulació Cognitiva, especialitzat 
en malalties neurodegeneratives com 
l’Alzheimer. Com diuen els metges, 
“com més s’exerciti el cervell, més 
trigarà a morir-se”. I a partir d’aquesta 
premissa, són capaços de moure cel 
i terra. 

Tot perfil 1691.indd   1 30/9/15   12:55



T1.50733 - Mataró - Cirera.  1er pis 80m², 3 habit. 
dobles, 1 bany compl, cuina equip., saló menj., 
balcó- terrasseta, galeria, tanca. d’alumini, ex-
cel.lent ocasió!!!!                                                                   92.300€ 

T1.50733 - Mataró - Cirera.  1er pis 80m², 3 habit. T1.50733 - Mataró - Cirera.  1er pis 80m², 3 habit. T1.50733 - Mataró - Cirera.T1.50364 - Mataró - Els Molins. Pis de 75m², 3 
hab., Bany complet, cuina totalment equipada, 
galeria, balco, tancaments alumini, traster co-
munitari ¡¡Vistes a mar!!!                      79.000€

Vendes

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

T1.03531 - Mataró - Avda. América. Impressio-
nant àtic de 110m² de superfície,  amb terrassa a 
nivell de 120m²!! Ascensor, amb 4 habitacions, 2 
Banys, calefacció. Increibles vistes!!! Per entrar a 
viure!!             Abans 250.000€  Ara 167.260€ 

T1.03531 - Mataró - Avda. América. Impressio-
nant àtic de 110m² de superfície,  amb terrassa a 

Impressio-
nant àtic de 110m² de superfície,  amb terrassa a 

Impressio-

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

T 93 757 83 83
www.fi nquescastella.com
info@fi nquescastella.com
 Valoracions immobiliàries
 Hipoteques al 100%
 Lloguers en 24 hores
 Gestió de lloguers
 Agents d’assegurances
 Administrador de comunitats

  

OPORTUNITAT
DE LA SETMANA

T1.50702 - Mataró - Centre. Pis de 65m²,  amb 2 
habit., 1 bany complet, cuina americ, AA/CC, te-
rres de parquet, tancaments d’alumini, ascensor, 
traster, plaça de parking per cotxe i 2 motos. Bona 
distribució i molt lluminós !! !                   149.500€

T1.50703 - Mataró - Cerdanyola. Planta baixa 
singular 110m², 3 habit+ despatx, 1 bany complet, 
cuina offi ce, salo menjador 25m², galeria, tanca-
ments d´alumni, traster, terrassa de 20m² molt 
asolellat !! Oportunitat !!!!!!                  116.000€ 

T1.50100 - Mataró-Centre. Pis de 80m² de 
superfície, disposa de 3 hab., Bany complert, 
cuina offi ce, galeria, balcons, aa/cc, terres de 
gres, traster ¡¡amb vistes!!                 160.000€

T1.50368 - Mataró- Centre. Exclusiva. Pis de 70 
m², disposa de 3 habitacions, bany complet, terres 
de parket, tancaments alumini, aa/cc, ¡¡totalment 
reformat!! Molt assolellat!!                        157.500€

T1.50401 - Mataró - Centre.  Magnifi c àtic du-
plex més centric impossible, Riera de 75m² 1 
habit.+ estudi, cuina, terres de marbre, fusteria 
de alu fusteria d’alumini, balcó, amb parking 
opcional.¡¡Acabados d’alt nivell !!            157.260€

T1.50699-Mataró-Centre. Immillorable situació. 
Planta baixa de 80m², de 3 habitacions, 1 bany, 
cuina offi ce, galeria, jardi de 20m² moltes posibi-
litats a reformar al gust!!                         147.300€
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T1.50733 - Mataró - Cirera.  1er pis 80m², 3 habit. 
dobles, 1 bany compl, cuina equip., saló menj., 
balcó- terrasseta, galeria, tanca. d’alumini, ex-
cel.lent ocasió!!!!                                                                   92.300€ 

  1er pis 80m², 3 habit. 

T1.03531 - Mataró - Avda. América. Impressio-
nant àtic de 110m² de superfície,  amb terrassa a 
nivell de 120m²!! Ascensor, amb 4 habitacions, 2 
Banys, calefacció. Increibles vistes!!! Per entrar a 
viure!!             Abans 250.000€  Ara 167.260€ 

Impressio-

Vendes

Gran cartera de pisos a totes les zones de Mataró

T1.50741 - Mataró -Centre. Pis reformat de 80m², 
3 habitacions, 2 banys complets, cuina offi ce amb 
sortida a pati interior, saló menjador, galeria, bal-
có, aa/cc, tancaments d’alumini, ascensor, molt 
lluminós tot exterior!!!                              177.300€

T1.50425 - Mataró-Camí de la Serra.  Piso de 80 
m², 3 habit., 2 Baños compl., Cocina office total equi-
pada, galeria, balcón - terracita, calefacción, cerram. 
Aluminio, ascensor, garage i trastero ncluidos ¡¡vis-
tas a mar y montaña!!!                                181.300€

T2.50094 - Mataró. Vista Alegre. Casa parell. 
270m², 3 habs. dobl, 2 banys, 1 lavabo, cuina off., 
terres gres, calefacció, tanc.alumini, balco, galeria. 
Estudi  30 m², tssa 20 m², vistes mar/muntanya. 2 
trasters i parquing.! Gran i lluminosa!!     313.000€

T2.50094 - Mataró. Vista Alegre. Casa parell. 

T1.50350 -Mataró-Centre. Pis de 90m² de superfí-
cie, 4 habitacions, bany complet, aseo, la cuina total-
ment equipada, amb galeria, terrasseta, calefaccio, els 
tancaments exteriors d’alumini, amb ascensor, traster, 
pati comunitari ¡¡Molt assolellat!!!                  188.000€

Si vol vendre, comprar o llogar el seu pis, no esperi més, truqui’ns!

T1.50724 - Mataró - Centre. Pis alt amb vistes 
espectaculars de 110m², 4 habitacions (3 do-
bles), 1 bany complet, cuina offi ce, saló menja-
dor amb sortida a balcó ampli, galeria, calefac-
ció tancaments d’alumini, ascensor, tot exterior i 
molt assolellat!!                                                   167.300€

T1.50329 - Mataró- Centre. Pis de 95m² superficie, 
de 3 hab., Bany complet, cuina office totalment equi-
pada, galeria, aa/cc, terres parquet, tanc. alumini. 
Totalment reformat!!                                       172.500€

T1.50559 -Mataró Centre. Pis de 95m2 de su-
perfi cie - 3 Habitacions - 1 bany. Aire condicio-
nat, Calefacció, Cuina equipada, Cuina Offi ce, 
Terres de Gres / Ceràmica, Forn, Safareig, Bal-
cons, Porta blindada, Ascensor!!            207.300€

T2.50145 - Mataró. Vista Alegre. Preciosa casa 
280m², 4 habitaci. (2 dobles), 3 banys (2 com-
plets), cuina offi ce, galeria, balcó, tssa, AA / CC, 
tacaments d’alumini, traster, garatge de 100m², 
ESTUDI 30m² amb llar de foc!!!               350.000€

T2.50138- Mataró.Centre.  Casa de poble al costat 
plaça de cuba de 210 m², 6 habitacions + estudi, 
bany complet, lavabo, cuina, galeria, balcó terrassa 
de 20 m², amb dret a vol, jardí de 80 m² ¡¡Per refor-
mar al seu gust!!!                                       367.500€

T1.02589 - Mataró. Z. Hotel Ciutat de Mataró. 
Dúple pocs anys, 100m²!! 3Hab + estudi, calefaccio, 
gres, 2 balcons, gran terrassa 22 m², possib. Parking 
en lloguer.                       Abans 342.000€  Ara 202.300€

T1.50368 - Mataró- Centre. Exclusiva. Pis de 70 
m², disposa de 3 habitacions, bany complet, terres 
de parket, tancaments alumini, aa/cc, ¡¡totalment 
reformat!! Molt assolellat!!                        157.500€ T1.50198 - Mataró - Centre. c/Argentona. Pl. baixa 

de 100 m², 2 hab. + Sala polival. 25 m², cuina americana 
totalment equipada, bany complert i aseo, aa/cc, tanc. d’ 
alumini, terrassa de 10 m²!!!!                                 194.260€ 

T1.50699-Mataró-Centre. Immillorable situació. 
Planta baixa de 80m², de 3 habitacions, 1 bany, 
cuina offi ce, galeria, jardi de 20m² moltes posibi-
litats a reformar al gust!!                         147.300€

T1.50345 - Mataró - Via Europa. Pis 70m² de su-
perfi cie, disposa de 2 habitacions, un bany com-
plet, cuina totalment equipada, calefaccio, els 
tancaments d’alumini, ascensor, garatge i traster 
¡¡Terrassa de 70m² !!                             189.000€

T1.50345 - Mataró - Via Europa. Pis 70m² de su-
perfi cie, disposa de 2 habitacions, un bany com-
T1.50345 - Mataró - Via Europa.
perfi cie, disposa de 2 habitacions, un bany com-
T1.50345 - Mataró - Via Europa.
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Lloguers

Més de 40 anys d’experiència al seu servei

Truqui’ns: 93 757 83 83
T1.10189  Mataró. Centre. 2º piso sin ascensor 
de origen de 70m², 3 habitaciones, 1 baño, cocina 
offi ce reformada, muy luminoso !!!        450€/Mes

T1.09811 Mataró. El Rengle. Zona Tecnocam-
pus. Apartamentos de 40 m² con 1 hab. (Doble) 
baño, pequeña cocina - todo amueblado y equipa-
dos - parking y trastero y piscina - fabulosas vis-
tas - ideal cortas estancias - estudiantes, ejecu-
tivos y adaptados para mayores !!!!  470€/Mes

1.10178 Mataró. Vista Alegre. Planta baja refor-
mada de 65m² de superfi cie, con 2 habitaciones, 
cocina americana, baño con ducha, suelos gres, 
cierres de aluminio y PATIO!!!!               490€/Mes

T1.10182 Mataró. Cerdanyola. Piso de 75m² de 
superfi cie, 3 habitaciones + estudio, 1 baño com-
pleto, cocina, calefacción, carpintería de alumi-
nio, parking, BUENOS ACABADOS!!       500€/Mes

T1.10156 Llavaneres. Apartamento de 50m² de 
superfi cie, amueblado, 1 suitte, baño completo 
con bañera, comedor salón de 20 m², cocina ame-
ricana totalmente equipada, lavadero, con ascen-
sor. Terraza con impresionantes vistas al mar!!! 
Piscina comunitaria, zona deportiva y parking!! 
TOTALMENTE EXTERIOR!!!                         500€/Mes

T1.50553 Arenys de Munt. Piso 60m², 2 hab., 1 
baño completo, salón com., cocina americana, 
balcón, climatización frío y calor, cerram. alumi-
nio, ascensor, parking opcional, BUENA DISTRIBU-
CIÓN Y MUY SOLEADO !!!                         500€/Mes

T1.09857 Argentona. Planta baja de 40m² con 1 
habitación, 1 baño, cocina americana, calefac-
ción, cierres de aluminio y patio. COMPLETAMEN-
TE AMUEBLADO !!!!                                  520€/Mes

T1.50552 Arenys de Munt. Dúplex de 90m² de su-
perfi cie, dispone 2 habitaciones, 1 baño completo, 
salón comedor con cocina americana con salida 
al balcón, climatización frío y calor!!     550€/Mes

T1.10190 Premià de Mar. Piso de 75m² consta de 
2 habitaciones grandes, 1 baño, cocina offi ce, aa/
cc, suelos parquet, cierres de aluminio, armarios 
empotrados, galeria, ascensor. Preciosa terraza y 
vistas al mar!!!!                                        660€/Mes

T1.10102 Caldetes. Centre. PISO de 100m² de 
superfi cie,  SIN AMUEBLAR, dispone de 4 habita-
ciones (2 dobles) 2 baños, cocina offi ce, calefac-
ción, cierres de madera, lavadero, 2 TERRAZAS DE 
15m². PISO MUY SOLEADO!!!                   680€/Mes

1.10183 Sant Andreu de Llavaneres. PISO RE-
FORMADO de 90m² de superfi cie, de 3 habit. do-
bles, 2 baños completos + 1 de servicio, cocina, 
salón comedor con salida a balcón, galería, ca-
lefacción, carp. ext. aluminio. Piso muy luminoso, 
está entrar a vivir !!                                 690€/Mes

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

T1.06961 Mataró. Zona Can Gassol. Piso de 115 
m² consta de 3 habitaciones, 2 baños, calefac-
ción, parquet y balcon grande!!! Parquing opcio-
nal - Oportunidad!!!!                                750€/Mes

T1.08565 Sant Andreu de LLavaneres. En 1ª linea 
de mar, pisos obra nueva 80 m², 3 hab, 2 baños, 
zona com. piscina y parking !!!!             800€/Mes

T1.10007 Sant Andreu de LLavaneres. Precioso 
piso anueblado, 135 m²con 4 habs., 2 Baños, 1 
aseo, cocina refor. y equipada, aa/cc, suelos gres, 
balcon 20m², ascensor. 2 Pl.parquing incl. y pisci-
na comunitaria!! Muy soleado!!!!          800€/Mes

T1.10160 Mataró. Parc Central.  Piso alto de 100 
m, 3 habitaciones, 1 baño, cocina offi ce, salón co-
medor con salida a balcón, calefacción, suelos de 
parquet, carpintería de aluminio, ascensor, tras-
tero, amueblado y muy soleado!!!         850€/Mes

T1.10188 Mataró. Eixample. Piso de 130m² de 
superfi cie, dispone de 4 habitaciones, 2 baños, 
cocina offi ce, AA / CC, armarios empotrados, ga-
lería, suelos de parquet, carpintería de aluminio, 
parking, semiamueblado, balcon tipo terracita 
con madera teka de 12m² !!                     950€/Mes

T1.08131 Sant Andreu de Llavaneres. Tocant el 
mar, espectacular baix d’obra nova 78m2 + tssa 
89,05 m2, 3 habitacions, 2 banys. Zona comuni-
tària amb piscina i acabats de primera qualitat. 
A 2 minuts de la platja i l’estació. Impressionants 
vistes al mar i al port!!!                         1.200€/Mes

T1.10184 - Mataró. Centre. Piso de origen de 
90 m² consta de 4 habitaciones, 2 baños, coci-
na offi ce, balcón, galeria, cierres de aluminio, 
ascensor, con parking incluido!!       700€/mes

T2.02735 - Mataró. Vallveric. Espectacular torre, 
340m², 5 habit.dobl, 4 baños, cocina offi ce, salón 
com. Chimenea, aa /cc, carp.Aluminio, ascensor, 
parking, amueblada, 3 tzas, jardin 320m² , pisci-
na, vistas a mar y montaña!!!           3.200€/Mes

T2.00758 - Òrrius. Casa bien conservada, 225 
m² edifi c, 4 hab, chimenea, terraza, trastero, 
garage, fabuloso jardín en parcela semi plana 
de 700 m² !!! Venga a verla !!!       1.100€/mes

T1.01648 - Mataró. Centre. Apartamento de 
35m² de superfi cie, tipo loft, con cuina offi ce, ga-
leria, es todo elèctrico, con aa/cc frio y calor, tiene 
ascensor y patio!!                                   425€/Mes

T1.01655 -  Mataró. Centre. Fantastico piso para 
estudiantes, 100 m² 4 habitaciones, 2 baños, coci-
na offi ce, salón con balcón, calefacción,ascensor. 
Amueblado y parking incl!!!                    850€/mes

T1.01655 -  Mataró. Centre. Fantastico piso para 
estudiantes, 100 m² 4 habitaciones, 2 baños, coci-

T1.08709 - Arenys de Mar.  Pisos de 1 y 2 habi-
taciones , tiene un baño, cocina americana, con 
calefación, A/a, amueblados y con parking - Tiene 
oodos los gastos incluidos !!!!               450€/Mes
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Judicials

MATARÓ - Camí Serra R 15732

Pis amb excel·lent imatge de 4 habs, 
gran saló, balcó, pk i traster. C.E. T   
187.500 €

MATARÓ - Eixample R 14941

En edifi ci amb ascensor, 3 habit., cuina 
independent, totalment reformat. C.E. T 

81.000 €

MATARÓ - Jutjats R 15545

Planta baixa amb entrada independent, 
gran terrassa i parking, 3 habs. C.E. T 

195.000 €

MATARÓ - Pl. Fivaller R 15767

Dúplex amb terrassa 20m2, vistes 
panoràmiques. Assolellat. C.E. T
205.000 €

MATARÓ - Havana R 12798

A 1 min. platja. Assolellat pis 3 hab, bany, 
cuina indep saló + balcó. C.E. T
79.000 €

MATARÓ - La Cornisa R 40704

Excel·lent casa vistes, habs dobles. 
Parcel. 1000m2 amb piscina. C.E. T
299.000 €

MATARÓ - Z. Marítima

Pis increïble amb gran terrassa de 50m2, 
104m2, 3 habs dobles. C.E. T

R 13310

Tenim els lloguers més econòmics de Mataró

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

MATARÓ - 1ª línia de mar

Pis reformat de 80m2, terrasseta amb 
vistes a mar, 3 habs i pàrquing. C.E. T
215.000 €

R 14634

E
C

O
N

Ò
M

IC
SMATARÓ - Centre R 40458

Casa d’estil anglès 330m2, 4 habitacions 
+ estudi, terrasses i garatge. C.E. T
334.000 €

MATARÓ - Molins R 15281

Edifi ci familiar 3 vents. 1er pis de 3 hab., 
cuina indep. i ampli saló. CE. T 

89.000 €

MATARÓ - Pl. Granollers R 15935

8º Pis d’altura, ascensor, 4 habs, saló 
amb terrasseta. Exterior. C.E. T
155.000 €

MATARÓ - Z. Havanna R 15917

Espectacular pl. baixa dúplex disseny, 3 
habs, 2 banys, gran cuina. C.E. T
185.000 €

L
L

O
G
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E

R
S

289.000 €
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Mataró
C/Unió, 59 bis
Plaça Illa Cristina, 4 

Premià de Mar
C/De la Mercè, 74

Arenys de Mar
Riera Pare Fita, 30

Barcelona
C/Còrsega, 603

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

R 15998MATARÓ - Via Europa

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

MATARÓ - Cerdanyola R 14689

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

MATARÓ - Cirera R 11023

50.000 €

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

MATARÓ - Cerdanyola R 15585

58.000 €

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

MATARÓ - Cirera R 12701

59.000 €

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

MATARÓ - Centre R 14756

69.000 €

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

MATARÓ - Rocafonda R 15256

70.000 €

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

E
C

O
N

Ò
M

IC
S Pis de 4 habitacions, cuina i banys 

reformat, saló amb balcó, lluminós. 

66.000 €

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

50.000 €

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

45.000 €

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

Ronda Prim, 82

L
L

O
G

U
E

R
S

14.900 €

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

MATARÓ - Rocafonda R 22812

525€/mes

Pis moblat al centre de Mataró. Té 
50m2. de superfície, 2 habitacions, 
cuina office. 

MATARÓ - Centre R 22822

Pis de 90m2 de superfície, amb 2 habs, 
2 banys, acabats de 1a qualitat, balcó, 
nou a estrenar. 

MATARÓ - Molins R 22859

Pis de 4 habitacions, 2 banys, terres  
de parquet, amb calefacció, a/a, amb 
plaça de pàrquing. 

MATARÓ - Rda. Alfons X R 22866

Espectacular pis amb terrassa, disposa 
de 3 habitacions, 2 banys, amb piscina i 
jardí, té plaça de parking. 

MATARÓ - Vallveric R 22852

Casa de disseny, situada en parcel·la 
800m2, amb jardí amb piscina privada, 
té 5 habitacions.

MATARÓ - Vallveric R 22828

ES TRASPASSA 
CENTRE MÈDIC

ESTÈTIC
Z. CENTRE -  

AJUNTAMENT

Amb llicència per  
activitat:  

Osteopatia, Físio,  
Clínica Dental...

GRAN OPORTUNITAT!!
TOTALMENT NOU!!

3.200€/mes

950€/mes

900€/mes

750€/mes

625€/mes

Pis seminou de 85m2, amb 3 habs, 2 banys, gran saló 24m2 amb balcó, 
cuina àmplia+galeria, a/a i calefacció. Pàrking per cotxe i moto. C.E. T

OCASIÓ! 189.000€
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