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

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

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

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

Si creus que tens el millor pressupost,

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

Total cuina: 9.197€

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

Promoció
25% de descompte -1.450€ 7.747€

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

Finançament

0% d’interès
o des de 39€/mes

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

Promoció Grup Amida

Torna el

25% de dte.
addicional

en mobiliari fi ns al
31/10/2015
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ciutat

Els treballadors de Mataró Bus inicien
un confl icte col·lectiu

 
Festa al Cel Sí o No?
La ciutat opina

Bon inici de festival Vermut Sonat

Marc Duran, 
càmera i acció!

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

El CN Quadis empata 
amb el potent Terrassa

Inversions per valor de 150.000 euros 
al Miquel Biada 

ciutatciutat

culturacultura
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Mataró (Can Serra)OBRA NOVA

Tel: 93 510 8080

A partir de

395.000€
 Distribució i acabats personalitzats

2 minuts 
de Mataró Parc

20 minuts
de Barcelona

PARCEL·LES
D’ENTRE

400 i 700m2



Creus que el 27S avala 
la independència?

 L’ENQUESTA

LA PREGUNTA

Vota l’enquesta a 

davant de totdavant

Més enllà de la roba, del calçat o els complements, 
els canvis de modes i tendències s’acceleren avui més 
que mai en els àmbits més diversos. Tot té un catàleg 
de temporada, i qualsevol producte és susceptible de 
veure’s condemnat a una falsa obsolescència; es tracti 
d’una càmera o d’una bicicleta, ser d’una temporada 
anterior és una tara. Per contra, i paradoxalment, el 
concepte ‘temporada’ sembla haver desaparegut literal-
ment en el món de l’alimentació, i ara fruites i verdures 
ja no semblen entendre d’estacions.

En tot cas, però, la moda també ha trobat un camp 
adobat en un món tan íntimament lligat a la salut i, per 
tant, especialment sensible. No fa tants anys en tots els 
supermercats es desfermava una fal·lera malaltissa que 
els ha acabat convertint en una mena de parafarmàcies 
làctiques, dispensaris d’omegues-tres, bífi dus, esterols i 
elacaseis a l’engròs.

Com Murphy, però, la llei del pèndol és infal·lible 
i el sentit comú semblava imposar-se de la mà de 
l’alimentació ecològica. Tot i així, la fugacitat de la 

FIRMA
OPINIÓ ENGINYER DE TELECOMUNICACIONS

Quina nota poses als 100 
primers dies de Bote?

LLUÍS MARTÍ I GARRO

Artesans de proximitat ecològica
www.totmataro.cat

NÚM. 1692
DEL 9 AL 15 D’OCTUBRE DE 2015

CONFLICTE COL·LECTIU A
MATARÓ BUS

MATARÓ CAMINA PER 
L’ALZHEIMER

moda obliga a reinventar-se seguit i sovint per tal 
de persistir, i la reinvenció consistia a afegir nous 
ismes, noves etiquetes amb les quals marcar ten-
dència i exclusivitat. Proximitat. Kilòmetre zero. 
Casolà. Artesanal. A granel? Posa-li també! I anar 
fent.

Un aiguabarreig de conceptes que molts acaben 
considerant, falsament i absurdament, indisso-
ciables. I, en un gir encara més impressionant, 
associant-los directament amb qualitat. Com si 
ecològic -que certament pot ser equivalent a salu-
dable- impliqués tenir bon sabor. Com si la reducció 
de la distància entre el productor i el consumidor 
fos l’ingredient secret d’uns productes excepcionals. 
Com si en aquest món no poguessin existir artesans 
sapastres i destralers.

Lliurats a l’absurd, potser el més coherent acabi 
sent aquell conegut que diu consumir només pro-
ductes de proximitat perquè ho compra tot al xino 
de la cantonada de casa.

63,2%  No

35,6%  Sí.

1,1%  Ns/Nc.

 LA PLAÇA DE L’AJUNTAMENT VA ACOLLIR ELS ACTES DEL CORRELLENGUA,  LA PLAÇA DE L’AJUNTAMENT VA ACOLLIR ELS ACTES DEL CORRELLENGUA,  LA PLAÇA DE L’AJUNTAMENT VA ACOLLIR ELS ACTES DEL CORRELLENGUA,  LA PLAÇA DE L’AJUNTAMENT VA ACOLLIR ELS ACTES DEL CORRELLENGUA, 
AMB LA LECTURA DEL MANIFEST, GEGANTS O UN CONCERT PER ALS MÉS PETITSAMB LA LECTURA DEL MANIFEST, GEGANTS O UN CONCERT PER ALS MÉS PETITS

CASTIGAT  Es torna a fer patent la 
incomoditat del personal amb les 
seves condicions laborals. Caldrà que 
el confl icte no vagi a més. 

APLAUDIT  Tot i no arribar a l’objectiu 
de 5.000 persones, la caminada 
només pot ser considerada un altre 
èxit d’implicació i solidaritat. 

ALUART

tot davant 1692.indd   1 6/10/15   12:33
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obsoleta i que “poc té a veure amb 
la que s’utilitza a les empreses”, 
en paraules de la directora del 
centre, Fàtima Prat. L’Ajuntament 
feia cinc anys que no invertia un 
euro en l’institut i aquesta “posada 
al dia” afavoreix la competitivitat 
dels graus que oferirà el Biada, que 
no s’haurien de veure afectats per 
l’oferta formativa del futur centre 
d’FP i que es llegeix com una cla-
ra aposta per l’oferta formativa del 
centre.   

Els 150.000 euros que rebrà el 
centre educatiu es destinaran, prin-
cipalment, a renovar la maquinària 

El nou govern municipal comença a 
marcar prioritats i invertirà 150.000 
euros en l’institut Miquel Biada per 
actualitzar maquinària que havia 
quedat obsoleta i reemplaçar ma-
terial. Feia cinc anys que aquest 
institut, l’únic de titularitat muni-
cipal, no rebia cap inversió i això 
es tradueix en una aposta clara pel 
centre, cabdal en la formació pro-
fessional a la ciutat.

L’Ajuntament invertirà 150.000 
euros a l’institut Miquel Biada per 
renovar maquinària i materials, 
principalment relacionats amb la 
Formació Professional. La inversió 
és tot un gest per part del consistori, 
que fa notar així la seva aposta per 
l’únic institut de titularitat munici-
pal, amb el que treu pit per defensar 
l’actual oferta de cicles formatius 
del centre davant el futur Centre de 
FP integral. De fet, l’alcalde David 
Bote i el regidor d’Educació Miquel 
Àngel Vadell, van afi rmar que “el 
consens de ciutat en termes de for-
mació professional implica respectar 
l’oferta formativa del Miquel Biada”. 
La inversió econòmica permetrà al 
Miquel Biada actualitzar equips 
i maquinària, que s’havia quedat 

L’Ajuntament aposta per l’institut Miquel Biada 
i hi inverteix 150.000 euros

EDUCACIÓ
NOTÍCIA MIREIA BIEL

ciutatciutat

dels tallers dels cicles formatius in-
dustrials i el material de pràctiques 
de tallers i laboratoris. Aquestes 
dues actuacions ja sumen més de 
117.000 euros i falta sumar-hi els 
prop de 21.400 euros que es desti-
naran a la renovació dels ordinadors 
amb què el centre funcionava des 
de feia 12 anys. Els 11.200 euros 
restants s’invertiran en el muntatge 
d’una cabina de pintura per al cicle 
formatiu d’automoció i en renovar 
cadires, projectors i impressores. El 
darrer Ple va aprovar la modifi cació 
pressupostària que permetrà aques-
ta inversió extraordinària. 

www.totmataro.cat
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ACN

El govern vol garantir l’oferta 
formativa del centre, que és 
cabdal en FP a la ciutat   

 El centre entra al projecte InnovaFP

 L’institut Miquel Biada ha entrat a formar part del projecte de la Ge-
neralitat InnovaFP, mitjançant el qual entra a formar part d’una xarxa 
d’empreses i instituts que treballen colze a colze per desenvolupar 
projectes conjuntament i que, segons la directora de l’institut, Fàtima 
Prat, “signifi ca rebre un reconeixement que et posa al costat de grans 
centres com el de La Mercè de Barcelona”. 

 700 alumnes de FP

L’institut Miquel Biada compta amb 1.366 alumnes, la meitat dels 
quals cursa algun cicle de formació professional. El centre ofereix ca-
torze cicles entre grau mitjà i superior, la majoria dels quals formen 
part de la branca industrial, com el d’automoció, el de robòtica o man-
teniment de vaixells. 

tot ciutat biada.indd   1 5/10/15   18:31
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“Arriba a Mataró el nou concepte de botiga que 
estaves esperant. Productes escollits per a la 

teva llar a un preu d’escàndol”

9
OCTUBRE



AL CENTRE DE MATARÓ - C/ PUJOL, 9
GRAN OBERTURA

RELLOTGE 
VINTAGE

19‘90

26’90 -26  %

COIXINS
DES DE

6‘90

9’90 -30 %

FORN
PETIT 18L

44‘90

69’90 -36  %

PAELLA + 
TAPA 24 cm

24‘90

34’90 -28  %

JARDÍ ZEN
BAMBOO

3‘90

9’90 -40  %

DOBLE
TORRADORA

21‘90

39’90 -45  %

UTENSILIS 
CUINA

10‘90

19’90 -45  %

LLUM DE
TAULA

29‘90

39’90 -25  %

SET CAFÈ
6 TASSES

19‘90

29’90 -33  %

CASETA
PORTACLAUS

11‘90

19’90 -40  %

FREGIDORA
1.5L

36‘90

49’90 -26  %

ORQUÍDIA
ARTIFICIAL

39‘90

49’90 -20  %

CAFETERA
INDUCCIÓ 6T

13‘90

21’90 -37  %
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49‘90

69’90 -28  %
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OBERT ELS MIGDIES           93 638 68 26 OBERT ELS MIGDIES           93 638 68 26 OBERT ELS MIGDIES           93 638 68 26 

36 39

VINE A BUSCAR LA TEVA TARGETA 
DEL CLUB CASALLAR I GAUDEIX 

DELS SEUS AVANTATGES!!!



El Tecnocampus comença el curs amb prop 
de 3.000 alumnes 

El Tecnocampus arrenca el curs 
amb més alumnes que mai. Hi 
ha matriculats prop de 3.000 es-
tudiants, que es repartiran entre 
els 11 graus i quatre dobles titu-
lacions de grau que s’imparteixen 
en els tres centres universitaris del 
TecnoCampus: l’Escola Superior 
Politècnica, l’Escola Superior de 
Ciències Socials i de l’Empresa i 
l’Escola Superior de Ciències de la 
Salut, adscrites totes elles a la Uni-
versitat Pompeu Fabra. El centre 

universitari incorpora dues noves 
titulacions aquest any, la doble ti-
tulació de Ciències de l’Activitat 
Física i de l’Esport i Fisioteràpia i el 
grau en Business Management, que 
s’impartirà únicament en anglès.

Els 3.000 alumnes que inicien 
classes aquests dies suposen un 
augment notable respecte de les 
xifres del curs passat, quan hi ha-
via 2.500 estudiants. De fet, els 
alumnes s’han duplicat des que el 
Tecnocampus va començar a im-

EDUCACIÓ
NOTÍCIA

TEXT: MIREIA BIEL

és notíciaés www.totmataro.cat

FOTOS: ANNA ALUART

partir classes el curs 2010-2011 
i això signifi ca que el projecte s’ha 
consolidat. Així ho analitza Miquel 
Rey, president del Tecnocampus, 
que afirma que “si el nombre 
d’estudiants ha crescut entre un 10 
i un 20 per cent cada any és perquè 
la concepció del projecte és bona” 
i perquè s’ha treballat per “adaptar 
els plans d’estudis a allò que dema-
nen les empreses”. Les xifres parlen 
per si soles, ja que el 2010, el Tec-
nocampus oferia 6 graus i aquest 

Augmenta el nombre d’estudiants i presenta dues noves titulacions, una d’elles en anglès

havaneres
cançó marinera

mestre d’aixa
www.mestredaixa.com 605.68.62.69

Es noticia 1692.indd   2 7/10/15   13:18



El Tecnocampus comença el curs amb prop 
de 3.000 alumnes 
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any ja n’imparteix 11, adscrits úni-
cament a la UPF.

Més alumnes no maresmencs 
A més a més, segons dades facili-
tades pel parc tecnològic, el 50 per 
cent d’aquests alumnes provenen de 
fora de la comarca del Maresme, el 
que significa que el Tecnocampus 
s’està consolidant com un centre 
universitari català més, principal-
ment “l’oferta diferenciada”, com 
apunta Rey. 

A mitjans dels anys 2000, la UPC 
i la UPF consideraven els centres 
adscrits que tenien a Mataró un 
espai més on impartir els mateixos 
graus que ja s’oferien a Barcelona. 
Per tant, per a molta gent de Mataró, 
i rodalia, prop d’un 70 per cent, era 
molt més còmode cursar els estudis 
universitaris aquí. Avui, i segons 
Rey, “l’oferta és prou interessant 
perquè la gent es desplaci fins a Ma-
taró”, i això és el que ha permès que 
estudiants de tot el territori siguin 
alumnes del Tecnocampus. 

Ampliació 
Per fer front a l’augment d’alumnes, 
el Tecnocampus ha invertit 68.000 
euros, que han permès habilitar 
sis noves aules i dues sales per a 
seminaris o reunions en la zona de 
l’edifici universitari on hi ha Eure-
cat Mataró, que ha fet una cessió 
d’espai. Durant l’estiu també s’ha 
creat un nou espai denominat Punt 
d’Informació i Atenció a l’Estudiant, 
Les obres han contemplat altres ac-
cions, com l’adequació de la sala 
polivalent per impartir-hi el nou do-
ble grau en Fisioteràpia i Ciències de 
l’Activitat Física i l’Esport. 

 “Districte Tecnocampus”

El projecte universitari es va gestar durant els anys 90, quan va néixer la 
Fundació Tecnocampus (1999) arran de les conclusions del Pla Director 
per a la Societat de la Informació, que apuntaven cap a la necessitat 
d’acostar universitat i empresa. La construcció del parc tecnològic va 
tenir un cost de 52 milions d’euros i es va inaugurar el 2010, fent néixer 
així un parc on universitat i empresa s’interrelacionaven constantment. 
Avui, el viver d’empreses és ple i el creixement dels alumnes és constant. 
Vint anys després, el Tecnocampus ha esdevingut el gran projecte de 
ciutat dels últims temps i ara vol “beneficiar la seva àrea d’influència”. 
Per això, Rey assegura que “es treballarà perquè l’activitat de la univer-
sitat i les empreses es traslladi a la ciutat amb un augment del PIB” i 
el parc tecnològic es converteixi així en “el districte Tecnocampus, una 
eina clau pel desenvolupament de la ciutat”. 

EVOLUCIÓ DEL NOMBRE D’ESTUDIANTS PER CURSOS

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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La Riera 48:

Els cent primers dies de Bote: a l’expectativa

Han passat inadvertits, entre l’estiu i el setembre 
políticament tan intens que hem viscut, els cent pri-
mers dies del nou govern municipal i per tant també 
del socialista David Bote com a alcalde de la ciutat.
Precisament el passat dia 27 Bote va tenir un bon 
regal: tot i la victòria de les forces independentistes 
a la ciutat, Mataró va ser l’única població de les que 
tenen més de cent mil habitants del país, a banda 
de Barcelona i L’Hospitalet, on el seu partit va aug-
mentar mig miler llarg de vots en relació al 2012 
–tot i que l’amenaça que suposa Ciutadans entre els 
votants del PSC és absolutament clamorosa i podria 
condicionar cada cop més l’actitud dels socialistes-.
Seria absurd pensar que hi pot haver un efecte Bote 
tres mesos després que assumís la vara d’alcalde, 
però de moment sí que serveix per confi rmar que el 

OPINIÓ

nou alcalde de la ciutat o cau bé majoritàriament o no 
genera un especial rebuig, diguem-ho com vulguem. 
Això, probablement, és gràcies a l’omnipresència que 
ha desplegat en aquests tres primers mesos i també la 
prudència i senzillesa que exhibeix allà on va, encara 
que precisament la seva timidesa li faci males jugades 
en algun moment. En alguns moments sembla que en-
cara no hagi assumit del tot el que el nou càrrec suposa 
i es mou com un pop en un garatge.

Curiosament, a més, la seva corpulència l’afavoreix i 
serveix d’antídot contra la idea d’un alcalde primerenc, 
inexpert. Així, al costat de l’alcalde Mayoral de Granollers 
o de Juli Fernàndez de Sabadell, presentant el reforç del 
bus orbital, semblava un alcalde plenament “assentat”, 
encara que faci tan pocs dies que governa.

www.totmataro.cat
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JOAN SALICRÚ
article opinió

periodista

Bote va passar amb nota l’examen que suposa Les San-
tes per a qualsevol alcalde de Mataró: va fer el que se 
suposa que ha de fer un alcalde durant la Festa Major. 
Va ballar, va cridar, va deixar-se carregar a les espatlles 
dels momeroters el migdia del 28… i va sortir airós 
del No N’hi Ha Prou, un acte que ha agafat una forta 
càrrega nacionalista… que ell va aconseguir viure amb 
certa naturalitat enfundat dins una samarreta amb la 
bandera de Mataró del Rugby Club Mataró. Ja ho havia 
apuntat al pregó de Les Santes; la bandera de Mata-
ró com a punt comú de tots els mataronins -a Bote el 
debat sobre la independència i la temàtica nacional 
l’incomoda i molt-. Més aviat, el contrari, la Festa 
Major li va permetre presentar-se en societat, i fins i 
tot crear una certa connexió amb el Mataró Centre, al 
qual és aliè, a partir de l’anècdota de les seves ulleres 
vermelles, que s’han convertit en la seva millor icona, 
i que els membres de la colla de l’àliga van satiritzar 
amb elegància.

Durant el setembre Bote ja ha fet un cert canvi de xip 
i ha començat ja no tant a trepitjar ciutat sinó a fer 
més despatx. És moment de preparar les ordenances 
i els pressupostos de 2016, que necessiten un soci 
fora del govern –aquesta serà la primera gran qüestió, 
confirmar que Esquerra o algun altre grup els avali-. 
La primera prova de foc per provar la cintura política 
del nou alcalde i els seus col·laboradors més estrets 
en l’àmbit polític, tenint en compte el fragmentat pa-
norama del consistori –de moment, respecte d’això, 
a Bote li costa trobar el to entre magnànim i enèrgic; 
haurà de seguir-ho intentant-.

Abans d’aprovar els comptes per a l’any que ve, el 
nou executiu ja ha hagut d’anunciar una mesura per 
2016 que, retardada amb bonificacions durant tres 
anys, ara esclata amb tota la seva força: l’augment de 
l’IBI que notaran un 62 per cent de llars mataronines. 
Per altra banda, però, també s’han pogut començar a 
veure els primers indicis de cap a on pot anar la cosa 

en matèria d’inversions, realment. Fa tant temps que 
veiem un govern sense poder invertir pràcticament res a 
la ciutat, que la decisió d’on es destinen 150.000 euros 
és ja un gran què.

La cohabitació amb el soci de govern -CDC, encara que 
formalment segueix sent el grup municipal de CiU- ha 
estat correcta, exceptuant l’estira-i-arronsa de la Festa 
al Cel. Els enigmàtics missatges llançats a través de les 
xarxes socials pel mateix Bote durant l’acte afegeixen 
confusió en aquest sentit. Tampoc en una entrevista aL 
Tot divendres passat, aclareix res en aquest sentit, més 
aviat al contrari, malgrat l’èxit de públic que va tenir 
l’activitat. Caldrà dir el què ben aviat.

Passats aquests primers cent dies de cortesia, de fet, és 
hora de què Bote agafi el pinzell i comenci a dibuixar els 
traços gruixuts del que serà el seu mandat. És hora que 
comenci, sense por, a prendre decisions i a mostrar-se 
políticament. A definir prioritats i estratègies, a apuntar 
cap a on volem anar i com pretén fer-ho. A dir sí i a dir 
no. A fer política, en definitiva. A presentar resultats, 
especialment en la ja mítica assignatura de la “Vinguda 
del Corte Inglés”, que cap dels darrers alcaldes ha acon-
seguit superar amb nota. També és hora que comenci a 
donar respostes a les demandes que veïns i ciutadans 
li han fet aquests cent dies; com apunta un exalcalde, 
“a la segona vegada que passes pels llocs, comencen a 
passar-te llista del que et van demanar a la primera visi-
ta”. A dibuixar, doncs, el relat que la ciutat ha d’escriure 
aquests pròxims quatre anys. I l’actualització del progra-
mari que el maquinari Mataró necessita de forma urgent.

S’ha acabat el pròleg. Que comenci la funció, si us 
plau. 

ASSEGURANCES
DE SALUT
Des de 23€/mes

PER UNA VIDA MÉS TRANQUIL·LA

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

www.aliancamataro.cat
Plaça de les Tereses, 22   08302 Mataró
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4.100 persones caminen per recaptar 
fons per l’Alzheimer

   
 Un any més, i ja en van vuit, la Ma-
taró Camina per l’Alzheimer va ser 
un èxit de públic. La caminada que 
organitza l’Associació de Familiars 
de Malalts d’Alzheimer del Maresme 
va aglutinar aproximadament 4.100 
caminants, 3.606 adults i 434 nens 
que van tenyir de taronja bona part 
de la ciutat per una bona causa. 
Com a complement es van vendre 
500 ampolles de cava solidàries i 
cal destacar la participació de dues 
persones invidents, que van realitzar 
el recorregut curt sense cap tipus 
d’incidència. El participant més 
jove de tot va ser un nadó de dos 
mesos. Pel que fa als benefi cis, i a 
falta de realitzar el balanç de guanys 
i pèrdues, es calcula una recaptació 
bruta d’uns 30.000 euros, com a re-
sultat de les inscripcions, la venda 

de cava i els donatius rebuts.
Des de l’organització es fa un 

balanç molt positiu dels resultats 
obtinguts. “Ahir vam viure una gran 
festa. En general, la gent es mostra-
va molt positiva, satisfeta i agraïda 
i això ens omple d’orgull. Tret d’un 
mareig i alguna indisposició, no es 
va produir cap incidència signifi ca-
tiva. Finalitzar al Nou Parc Central 
sens dubte també ha estat tot un 
encert, tant a nivell organitzatiu com 
d’integració dels participants”, as-
senyala Joan Antoni Ciller, impulsor 
de la Mataró Camina per l’Alzheimer. 

Ciller, afegeix: “La Festa al Cel, 
el 27s, i la proliferació de camina-
des a la Comarca durant els últims 
anys podrien explicar que no hàgim 
assolit el repte d’enguany d’arribar 
als 5.000. Malgrat tot, estem real-
ment molt satisfets, ja que aglutinar 
4.100 persones en una caminada 
popular solidària i en un municipi 
com Mataró és més que satisfac-
tori”.  

PLE MUNICIPAL
NOTÍCIA REDACCIÓ
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L’atur no ha pujat en un mes de 
setembre i aquesta és la principal 
notícia de l’avenç de resultats ofert 
per l’Observatori del Mercat de Tre-
ball de Mataró. El novè mes de l’any 
havia comportat els darrers anys 
augments importants en el nombre 
d’aturats i aquest 2015 s’ha tan-
cat amb una variació mínima d’una 
sola persona menys desocupada. 
La variació relativa és, per tant, 
ínfi ma, del 0,01 per cent negatiu. 
Hi ha un total de 12.077 aturats a 
Mataró segons aquestes dades ofer-
tes per l’Ajuntament amb una taxa 
del 20,20 per cent, la més eleva-
da d’una ciutat de més de 50.000 
persones.

Un mes de tradició alcista
L’any passat, per exemple, el set-
embre va suposar 90 persones més 
a l’atur. Els augments van ser cons-
tants i importants, també, els anys 
precedents i cal anar fi ns al 2010 
per trobar un any en què el mes de 
setembre no suposés un augment de 
la xifra de desocupats.

Mataró segueix amb la taxa per so-
bre del 20 per cent –sols n’ha baixat 
en dos dels darrers 36 mesos– tot 
i que la tendència interanual és a 
la baixa.  

ECONOMIA
NOTÍCIA REDACCIÓ

L’atur no puja al setembre 
per primer cop en cinc 
anys    

Les dades queden quasi 
congelades amb un descens 
mínim d’una persona 

Èxit de la vuitena Camina, 
que recapta 30.000 euros i 
tenyeix Mataró de taronja 

ALUART A.A.

  Fan falta més voluntaris

Un altre aspecte que es vol potenciar de cara a les pròximes edicions 
és l’augment dels voluntaris, mitjançant la creació d’una bossa fi xa de 
voluntaris per col·laborar en la senyalització dels traçats, control de cruï-
lles i tancament i recuperació dels senyals. Qui estigui interessant, ja es 
pot posar en contacte amb l’organització a través de www.matarocami-
na.org. Enguany, n’han participat una quarantena de voluntaris, entre 
mossos d’esquadra, policia local i ajudants en tasques logístiques. 
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MATARÓ

CERDANYOLA
Barri de Cerdanyola:

Cerdanyola

Si Cerdanyola no formés part de Ma-
taró, si s’independitzés, formaria el 
segon municipi més poblat del Ma-
resme. Aquesta dada demogràfi ca, 
sumada al caràcter d’arrelament 
i a una certa autosufi ciència del 
barri confereixen arguments a tots 
aquells que, sovint, diuen que són 
de Cerdanyola i no de Mataró, que 

ho diferencien. El barri més poblat 
–l’Eixample quasi l’iguala– és a 
la vegada el més idiosincràtic, fi ll 
d’una època de creixement concret, 
variat socialment, d’acollida amb 
molta gent d’origen llunyà i obstinat 
en els seus serveis i la seva convi-
vència. Per això es pot dir, no és ben 
bé Mataró: és Cerdanyola.  

La ciutat dels 30.000
barri a barri
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Bon pa i millors dolços 
andalusos i extremenys

Un bon referent de productes dolços 
d’Andalusia, Extremadura i Múrcia 
el podem trobar a Aldafran. És el 
millor establiment  mataroní per 
tastar les perrunillas, mantecados i 
rosques tradicionals, casolanes, de 

llimona o anís. Encara que semblin 
productes d’hivern o relacionats 
amb el Nadal, a Aldafran en venen 
tot l’any, perquè han aconseguit 
sobreviure a la crisi econòmica pre-
cisament per no estacionalitzar el 

BARRI A BARRI
CERDANYOLA REDACCIÓ

seu producte. De fet, la demanda 
dels seus clients els porten a ven-
dre safates i safates de rosques 
cada dia. També fan repartiment a 
domicili cada dia, tant de pa com 
de pastisseria.

Si una cosa diferencia Aldafran 
de la resta de forneries, sobretot 
les que són cadenes o franquícies, 
és el punt artesanal i “de poble” 
que transmeten a tots els seus pro-
ductes. Darrere de la seva vitrina 
hi trobarem des de les magdalenes 
fetes amb la recepta tradicional de 
Sierra de Yeguas, fi ns als “molletes” 
de pa típic d’Andalusia, passant pels 
pastissos d’aniversari, la pastisseria 
i els pans de pessic. 

Una altra de les característiques 
és l’espectacular olor a pa acabat de 
fer que sempre tenen a Aldafran. De 
totes mides i formes el pa d’aquest 
establiment s’elabora durant la nit 
perquè sempre estigui al punt. 

www.totmataro.cat
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LAVANDERÍA AUTOSERVICIO

www.coladaplus.es

A l’espera de la nova entrada des de l’autopista

Mataró tindrà un nou accés directe 
des de l’autopista C-32 i aquest serà 
per Cerdanyola. El passat estiu van 
començar les obres que acabaran 
amb la connexió entre la C-32 i la 
C-60, de manera que amb una roton-
da i un nou vial a la zona paral·lela 
amb la Riera d’Argentona es farà un 
accés des de la C-32 fi ns al barri 
més poblat de Mataró, concretament 
a la zona del Sorrall. 

Aquest nou accés concorda amb 
la nova aposta per la dinamització 
d’aquest sector que, amb més fàcil 
accés, veurà multiplicar les seves 
capacitats comercials i industrials 
gràcies a aquesta empenta.

Les obres de remodelació de dos 
enllaços de la C-32 al tram Argen-
tona-Mataró costen 10,5 milions 
d’euros i abasten els accessos 99 
(enllaç amb la C-60) i 100 (Ma-
taró Oest). Pretenen millorar la 
connectivitat en aquest àmbit amb 
l’autopista, així com la fl uïdesa i la 
seguretat del trànsit. 

Està previst que les obres durin fi ns 
al segon semestre del 2016 –amb 
el compromís de mínima incidència 
en el trànsit rodat fi ns llavors. L’obra 
a l’enllaç amb la C-60 (carretera 
d’Argentona a Granollers) permetrà 
millorar l’accés al centre de Mataró 
des de l’autopista C-32 i l’actuació 
a Mataró Oest té com a objectiu 
descongestionar aquest punt, que 
dóna accés a l’hospital de Mataró 
i al centre comercial Mataró Parc. 

BARRI A BARRI
CERDANYOLA

El barri guanyarà connectivitat 
i la resta de tram guanyarà 
fl uïdesa

barri abarri Cerdanyola
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A l’espera de la nova entrada des de l’autopista

redacció

La nova entrada a Cerdanyola cal entendre-la en el marc de les obres als 
accessos nord de la ciutat i principalment a l’entrada de Mataró Oest. Allà 
a la calçada sentit Girona es projecta un nou vial que passarà per sota de 
la rotonda de França i conduirà el gruix de vehicles que es dirigeixen a 
l’Hospital i a Mataró Parc cap al Torrent de les Piques. D’aquesta manera, 
s’allibera aquesta rotonda de gran part del trànsit. Pel que fa al sentit Bar-
celona, es desdoblarà el ramal de sortida de l’autopista per evitar retencions 
i, a la rotonda de Gran Bretanya, es farà un nou ramal d’accés a la C-32

  En el paquet d’obres de Mataró Oest

www.totmataro.cat
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A l’espera del “nou Sorrall”

El Sorrall tal com el coneixem 
ara, com una zona en què sols 
l’equipament esportiu destaca, té 
els mesos comptats. Pròximament 
s’ha de convertir aquesta parcel·la 
en una extensió d’ofi cines i comer-
ços que enllaci amb l’autopista. El 
nou planejament preservarà els es-
pais lliures de la zona de garrofers i 
pinedes pròxima al turó de Cerdan-
yola i dotarà el barri de Cerdanyola 
amb un nou hotel a la ciutat, també 
com element revitalitzador.

El desenvolupament del sector de-
pendrà de l’impuls dels propietaris 
del sòl. Aquests propietaris, la ma-
joria de la zona dels garrofers, han 
bescanviat propietats per benefi cis 
en la nova zona a urbanitzar.

Aquest nou Sorrall, d’usos tercia-
ris, ha de ser un nou pol d’activitat 
econòmica a la ciutat i ha de ser 
respectuós amb la zona verda deli-
mitada. A la vegada serà una zona 

d’alta connectivitat pel nou accés 
a Cerdanyola des de la C-32. En 
paral·lel a aquesta nova entrada, el 
tram de carretera d’Argentona que 
correspon al terme municipal de 
Mataró, passarà a ser una via urba-
na que connectarà amb la rotonda 
on confl ueixen l’avinguda de Josep 
Puig i Cadafalch i les rondes de Be-
llavista i de Josep Tarradellas. La 
Diputació va traspassar la titularitat 
a l’Ajuntament i va fer una aporta-
ció econòmica de 470.000 euros 
per iniciar les obres de reconversió 
d’aquest tram de via en avinguda 
urbana. 
 
El nou planejament pretén dignifi car 
l’entrada de Mataró des d’Argentona 
i el Vallès Oriental. Les obres a 
realitzar en l’espai públic es con-
cretaran mitjançant el futur projecte 
d’urbanització. Amb l’aportació de la 
Diputació es preveu fer una primera 
fase d’urbanització del sector, con-
sistent en l’execució d’una rotonda 
a la C-1415c de fi nal de carretera 
i principi de la futura avinguda ur-
bana, i un vial de connexió amb la 
C-60 previst pel planejament.

BARRI A BARRI
CERDANYOLA

El sector canviarà per complet 
amb un hotel i ple de locals 
comercials i terciaris

barri abarri Cerdanyola

Tot Barri 5,6 sorrall.indd   2 7/10/15   17:36



A l’espera del “nou Sorrall”

redacció

L’Eurofitness El Sorrall s’ha convertit en el gran equipament esportiu de 
Mataró, gràcies a la seva extensa oferta en cursos i disciplines esportives, 
les seves instal·lacions acurades i una importantíssima nòmina de socis i 
practicants. D’aquesta manera, aquesta aposta per una piscina amb serveis 
complementaris, s’ha convertit, al cap de més d’una dècada, en el motiu 
pel qual més mataronins de la resta de barris van a Cerdanyola. El centre 
esportiu ha actuat, a més, de revulsiu per a la zona que a partir de la seva 
consolidació s’ha dinamitzat per complet.

  Eurofitness, un equipament global
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“Ja fa deu anys que no hi ha 
hagut obres i ja toca”

Quina és la teva vinculació amb 
el barri?
No hi visc però em sento d’aquí 
perquè ja fa 19 anys que hi tre-

ballo, primer a l’antiga Bazar El 
Regalo i després amb Aparatus, 
que ens dediquem a la venda 
d’electrodomèstics.

Què és el millor de Cerdanyola?
La proximitat de la gent, sense cap 
mena de dubte. Aquí ens tractem 
de tu a tu, amb naturalitat i un punt 

barri a barri
cerdanyola redacció

Parlem amb Aron Casals, 
que regenta Aparatus a la 
Plaça Isla Cristina

de ser de tota la vida. Hi ha altres 
zones comercials on el tracte del 
client amb el comerciant és molt 
més distant.

Com està comercialment el barri?
Cerdanyola és una zona comer-
cial molt potent però ens falta 
creure’ns-ho una mica i promo-
ció. I vida pròpia. No sé si ha de 
ser l’Ajuntament o qui, però veig 
que mentre al Centre es fan fi res 
o iniciatives, aquí pràcticament 
no es fa res per promocionar i això 
que fi ns i tot ve gent del Centre a 
comprar.

Què té d’especial la Plaça d’Isla 
Cristina, on hi ha Aparatus?
La podríem considerar el nucli co-
mercial i de vida del barri, sobretot 
després de les obres que la van con-
vertir en peatonal. Hi ha diferents 
establiments –moltes fl eques!– però 
d’aquí surt el carrer Rosselló i sobre-
tot hi ha molt d’anar i venir de gent.

Què li trobes a faltar al barri?
Trobo a faltar que s’inverteixi a Cer-
danyola igual que es fa en altres 
zones. Com en el cas de la diferèn-
cia de promoció comercial, aquí ja fa 
deu anys que no hi ha hagut obres i 
ja toca. No pot ser aquesta descon-
nexió i que la gent encara digui que 
“baixo a Mataró” quan va al Centre 
des d’aquí.

barri abarri Cerdanyola
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Els millors massatges del barri

Qui ha dit que un bon massatge, 
en mans d’un especialista, és un 
caprici que només es poden per-
metre les millors butxaques? ‘De 

cap a peus’ és una realitat que con-
tradiu, des de l’any 2007, aquesta 
creença i que ha esdevingut durant 
aquests anys el centre de referència 
a Cerdanyola-Peramàs amb la seva 
oferta completa de tractaments, 
tant relaxants com terapèutics. És 
un d’aquells casos en què el què és 

barri a barri
cerdanyola redacció

De cap a peus ofereix tot el 
ventall d’oferta, tant relaxants 
com terapèutics

tan important com el com, i el trac-
te personalitzat i proper dels seus 
tres professionals és el millor aval. 
Però De Cap a Peus va molt més 
enllà d’un centre de massatges. En 
aquests 8 anys ha anat sumant a 
la seva cartera una àmplia nòmina 
de serveis en estètica, depilacions, 
neteja de cutis o tot tipus de trac-
taments corporals. 

La seva especialitat segueixen 
sent els massatges però els seus 
usuaris –atrets per un bon boca-
orella– ja saben que, per exemple, 
poden confiar en aquest establiment 
en tractaments com la xocolateràpia, 
que consisteix en una exfoliació-
emboltura i un massatge corporal 
utilitzant el cacau com a base del 
tractament, amb beneficis tant a 
nivell de salut com de bellesa. 

També té maquinària d’última 
generació en diferents matèries 
de benestar i tractaments com la 
radiofreqüència o tot el necessari 
per sotmetre’s a un programa anti-
cel·lulític LPG. I tot això, al barri, 
permetent que qui hi entri se senti 
com a casa i l’acabi recomanant.

www.totmataro.cat
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Rosselló, 4
08303, Mataró

tel. 937 995 187

Expenedoria nº 22

JESÚS MARTÍNEZ 
MOTOS

TOTES LES MARQUES
REPARACIÓ I VENDA

Ronda Bellavista, 7 Mataró
Tel. 937 576 027

La Torre d’en Palauet, punt estratègic als peus de Burriac

Mataró conserva bona part de la seva 
història mitjançant edifi cis i un am-
pli patrimoni històric. Mercats com 
el del Rengle, edifi cis modernistes 
com la casa Coll i Regàs o les ma-
teixes ruïnes de Torre Llauder. Del 
segle XVI, tanmateix, es conserva, 
entre d’altres, la torre d’en Palauet, 
a la Ronda Tarradellas.

La seva silueta és una de les més 
conegudes de Mataró, ja que salu-
da bona part dels cotxes que entren 
o surten per aquella zona. Domina 
imponent sobre la Riera d’Argentona 
i, de fet, també és perfectament vi-
sible des del terme municipal del 
municipi veí.

Sovint poc coneguda i poc recone-
guda, es tracta d’una fortifi cació als 
peus del castell de Burriac que data 
de la dècada del 1560 i que es va 
construir com a punt de vigilància. 
En el segle XVI, els pirates i els ban-
dolers eren una forta amenaça per 
a la població i aquesta torre de vigi-
lància servia per tenir-los controlats. 

La torre es troba en un bon estat de 
conservació i bo i que està declarada 
patrimoni turístic, no se’n pot visitar 
l’interior, tot i que sí que és pública 
tota la zona de la casa adjacent, als 
peus de la qual la posició de de-
fensa és encara més espectacular 
i imponent. És cilíndrica i consta 
d’una planta baixa i tres pisos i es 
comunica amb la masia adjacent, 
que va fer construir la vídua Palau 
i que és propietat de l’Ajuntament.

BARRI A BARRI
CERDANYOLA

La fortifi cació es va construir 
per controlar l’arribada de 
pirates i bandolers 

barri abarri Cerdanyola
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La Torre d’en Palauet, punt estratègic als peus de Burriac

REDACCIÓ

La Torre d’en Palauet és, avui, un equipament municipal més o, almenys, 
un espai actiu quant a les activitats del barri de Cerdanyola. El CEMI hi 
organitza un festival de jazz, rock i blues cada any, un projecte musical 
ideat per Lluís Casals i que van tirar endavant els seus companys després 
de la seva mort. I la torre és també la seu de la Hermandad Divina Pastora. 
Nascuda el 1993, aquesta entitat treballa per a la divulgació i manteni-
ment de la cultura andalusa a Catalunya i de forma anual és present a la 
Feria de Abril de Catalunya i a la Romeria Rociera. 
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Peixos i Mariscs - Carns a la Brasa 
- Paelles - Tapes variades -  

Pollastres a l’ast 

barri abarri 
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Gescobar
Puig i Cadafalch, 181                      

Mediterrània Natural
Isla Cristina, 3

Difusió 9
Marathon, 10

Peluqueria Cristina
Av. Puig i Cadafalch, 181

Juliana, 
Estadi 25

Peliqueria Julissa
Ramon Berenguer, 97

Aldafran
Avda. Gatassa, 137Bones mans

València, 76

Assessoria Domingo
Lluís el Pietós, 32

Aparatus
Puig i Cadafalch, 224

Pili Luque 
Nàpols, 29

Oliva Automoció
Joan Maragall, 1

Jorge Matas
Jaume I, 40

Amara’s Moda i 
complements
Gatassa, 91

Clínica Veterinaria 
Gatassa 
Gatassa, 87

15

Motos Martínez, 
Carrer Gatassa, 19

Autoescola Mataró 
Puig i Cadafalch, 195

17

16

havaneres
cançó marinera

mestre d’aixa
www.mestredaixa.com 605.68.62.69
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18

19
20

Dietética · Nutrición 
Minerales · Cosmética
Dietas personalizadas

Dietética · Nutrición 
Minerales · Cosmética
Dietas personalizadas
Pza. Isla Cristina, 3 - Mataró
Telf. 93 757  80 71
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Ferri-Tot
Mare de deu de la Cisa 6-8                       

Colada Plus,
Carrer Major, 54

Jesús Martínez
Ronda Bellavista, 7

Challenge
Puig i Cadafalch, 274

Iluro Hogar
Major, 12

Notario, 
Ronda Cerdanya, 19

Tapizados  
Rocablanca
Ronda Rocablanca, 83

Clínica Dental Dents
Mare de Deú de Núria 1

Motos Godoy
Capellanets, 14

Ferreteria Rodesa
Ptge, Torre Palauet 1

Motos Martínez
Carrer Gatassa, 19

Villanueva 
Jaime I, 69

Rodamón
Major, 59

Taller Jimo
Girona, 5

Moto Racing
Rossellón, 41

Farmàcia Subirana
Roselló 43-45

Som la pera
Ramon Berenguer, 113

De cap a peus
Avinguda Gatassa, 44

Farmàcia Corona 
Subirana
Ramon Berenguer, 73-75

Ainails Extrem
Puig i Cadafalch, 180-182

16

17

18

19

20
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Un camp per l’AEiLL Cerdanyola 
i el Rugby Club Mataró

El Camp Municipal del Camí del 
Mig és un d’aquells equipaments 
que fan barri –en aquest cas a la 

BARRI A BARRI
CERDANYOLA REDACCIÓ

El Municipal del Camí del 
Mig és un dels equipaments 
esportius més vius

seva zona més baixa, o més al sud– i 
que a la vegada fan ciutat. Es tracta 
d’un equipament molt viu, força fre-
qüentat, que si bé ja no té un primer 
equip potent com el que havia estat 
la Unió Esportiva Cerdanyola, sí que 
és, setmana a setmana, testimoni de 
la bona feina que hi fa l’AEILL Cer-
danyola de Mataró. El plantejament 
que es va fer del futbol al barri, apos-
tant per la base, està rendint amb 
un club amb bona salut. 

Queden enrere en el temps aquells 
anys en què l’equip del barri, amb 
un camp força hostil al rival, s’havia 
arribat a fer respectar a Tercera Divi-
sió i tot, durant un temps per sobre 
del CE Mataró en categoria.

Ara és el rugbi, en canvi, qui ha 
agafat el relleu de l’esport sènior 
de competició i qui cada vegada 
estén més la taca d’aficionats i 
practicants d’aquest esport a casa 
nostra. El Rugby Club Mataró, que la 
setmana passada feia debutar el seu 
fi lial, atrau cada cop més afi cionats 
als seus partits. I, també en acabar, 
dels seus tercers temps. 

barri abarri Cerdanyola
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Dia: 
Diumenge 11 
d’octubre.

Horari: 
Sopar botifarres 21h.
Concerts 22h.

Lloc: 
Plaça de l’Ajuntament 
(Mataró)

Entrada:
Gratuït.

AUXILI I THE CABRIANS, 
BOTIFARRADA A LA HISPANITAT

El jovent independentista de Ma-
taró ja fa anys que programa en 
la vigília del 12 d’octubre la Bo-
tifarrada a la Hispanitat. Es trac-
ta d’un clàssic de la música en 
directe local i, més enllà del seu 
signe inequívocament polític, re-
presenta una d’aquelles cites amb 
la festa just darrere l’Ajuntament 
que bona part de públic espe-
ra. Per la Botifarrada han passat 
bona part dels grups de panorama 
festiu nacional i aquest 2015 la 
responsabilitat de fer ballar els 
que hi vagin recaurà en un dels 
principals grups emergents del 
reggae als Països Catalans, els 
Auxili i amb uns veterans de la 
música jamaicana 
de Mataró, grup 
quasi etern, els 
The Cabrians.

ACTES

guia culturalguia cultural

MÚSICA

7è Músics de Casa
Petit festival solidari en benefi ci de 
Càritas de Mataró. 
Divendres 16 octubre l 21h l Foment 
Mataroní (C. Nou, 11. Mataró) l Apor-
tacions voluntàries. 

TEATRE I DANSA

‘Anguilas’
Monòleg teatral d’Andrés Cavallín, amb 
grans dosis d’humor i drama.
Divendres 9 octubre l 22h l Cafeteria 
Alarona (Pl. Santa Maria, 6. Mataró) l 
Taquilla inversa.

Mamma Mia
Últimes representacions de l’espec-
tacle musical basat en les cançons 
d’ABBA. Dirigit per Antoni Blanch, 
amb Georgina Blanch (direcció musi-
cal) i coreografi es de Carla Pérez.
Dissabte 10 a les 21:30h i diumenge 
11 i dilluns 12 octubre 18:30h l Sala 
Cabanyes (La Riera, 110. Mataró) l 
Platea: 12€. Amfi teatre: 9€.

Mataró Dansa! 
Presentació del projecte de recupera-
ció dels balls tradicionals de Mataró. 
Hi participen: Colla de Gitanes, Ball 
de Bastons de Mataró, Esbart Dan-
saires d’Iluro i Pedretes de la Sala 
Cabanyes. 
Diumenge 11 octubre l 18h l Teatre 
Monumental (La Riera, 169. Mataró) 
l Preu: 3€.

‘La butaca’
Espectacle al voltant del 1714, a 
càrrec de la Cia. T-Atraco Teatre.
Diumenge 11 octubre l 19h l Teatre 
Principal d’Arenys de Mar (c/ de 
l’Església, 45-47). Taquilla: 12€. 
Anticipada: 10€.

Festival de grups de country 
de Catalunya
Les millors set bandes de country de 
Catalunya.
Divendres 16 octubre l 21h l Renegade 
Music Dance (Méndez Núñez, 37. Ma-
taró). Anticipada: 10€. Taquilla: 12€.

‘Animals de companyia’
Comèdia realista. Direcció: Estel Solé.
Divendres 16 octubre l 21h l La Sala 
d’Argentona (Pl. Nova, s/n. Argentona) 
l Taquilla: 13€. Anticipada: 10€.

www.totmataro.cat/agenda   

Auxili és un dels grups que ha 
contribuït a què l’onada de la música 
valenciana agafi  la força que té actu-
alment. Després d’Obrint Pas o La 
Gossa Sorda, la nova generació puja 
amb força i són ja realitats comen-
çant per aquest grup de reggae fes-
tiu que rep bona acollida de públic 
i també de crítica allà on va. L’altre 
plat musical seran els The Cabrians, 
amb aquell plus tan seu quan actuen 
a Mataró, fi dels a la seva manera de 
bogeria dins els cànons de l’ska i les 
seves variants. Pels qui els quedin 
més forces, ja de ple en el dia del 
Pilar, quedarà l’escudella barrejada 
de cançons que els The Fool Mon-
keys aporten a cada festa. Per ballar 
no serà.música jamaicana 

de Mataró, grup 
quasi etern, els 
The Cabrians.

keys aporten a cada festa. Per ballar 
no serà.

Espai patrocinat per

www.totmataro.cat/agenda
MÉS INFORMACIÓ
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INFANTIL

El Conte de la Rotllana 
“L’Agustina i el misteri dels núvols 
a Vallnord”, de Mar González, amb 
il·lustracions d’Emma Schmid.
Divendres 9 octubre l 17:30h l Bibli-
oteca Fundació Iluro (C. d’en Pujol 
19-25. Mataró).

Club dels Setciències: ‘L’edat 
mitjana’
Club de coneixements adreçat a nois i 
noies de 8 a 12 anys.
Divendres 9 octubre l 18h l Biblioteca 
Pompeu Fabra (Mataró)

Tallers a la bibio: ‘Petjapapers’
Activitat per a nens i nenes a partir de 
6 anys acompanyats d’adults.
Divendres 9 octubre l 18h l Biblioteca 
Pública Antoni Comas (Mataró). 

‘Juguem a defi nir la ciència’
Partida familiar de jocs de gran format. 
Dissabte 10 octubre l 11h l Biblioteca 
Mpal Ernest Lluch i Martín (C. Sta. 
Eulàlia, 66-80. Vilassar de Mar). 

‘Pugem al tren, xu-xu-à, xu-xu-à’
Activitat adreçada al públic familiar. 
Diumenge 11 octubre l 12h l Can 
Serra. Museu de Mataró (El Carreró, 
17. Mataró)   

‘El carreró de les bruixes’
Espectacle familiar musical de la Cia. 
PocaCosa Teatre; a partir de 4 anys. 
Diumenge 11 octubre l 18h l La Sala 
d’Argentona (Plaça Nova, s/n).  

‘La caputxeta i el llop’
Teatre infantil de la Cia Magatzem d’Ars.
Diumenge 11 octubre l 18h l El Casal 
de Llavaneres (Avda. Catalunya, 56. 
Sant Andreu de Llavaneres).

L’hora del conte
‘Nyam! Nyam!’. Narració de contes de 
menjar a càrrec de Carles Alcoy.
Dimarts 13 octubre l 18h l Biblioteca 
Pública Pompeu Fabra (Mataró).

L’hora del conte especial
Narració del conte ‘Els Gegants de 
Barcelona van de festa a Mataró’.
Dimecres 14 octubre l 18h l Biblioteca 
Pública Antoni Comas (C. Prat de la 
Riba, 110. Mataró).

Dijous a la biblio
L’hora del conte amb ‘En Zabre se’n va 
d’acampada’ de Brian Paterson.
Dijous 15 octubre l 17:30h l Bibliote-
ca Popular Fundació Iluro (Mataró)

Buc de contes
Contes de pirates: ‘El tresor!’
Dijous 15 octubre l 17:30h l Buc de 
Llibres (Muralla del Tigre 31. Mataró).

Espai patrocinat per

Cançons del repertori de cantautors 
folk nord-americans a càrrec de l’Isidre 
Caro, Xavier Rodon i Joel Rodon. Actu-
ació de la cantautora folk nord-ameri-
cana Kristen Graves. Actuació conjunta 
amb la Coral Primavera per la Pau.

CONCERT SOLIDARI

Concert prorefugiats

Dimarts 13 d’octubre l 20h l Foment 
Mataroní (C. Nou, 11. Mataró) l Preu: 
5€ (destinats a ACNUR). 

SORTIM EN FAMÍLIA

Titelles Vergés presenta aquesta adap-
tació del famós conte de Carlo Collodi 
“Le aventure di Pinocchio”. Espectacle 
familiar de titelles recomanat a partir 
de 3 anys. Organitza: AC Maresme 
Titelles.

‘Pinotxo’

Diumenge 11 d’octubre l 12h l 
Casal Nova Aliança (C. Bonaire, 25. 
Mataró) l Preu: 7€.
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RUTES I VISITES

Salve Iluro. La ciutat romana 
a través dels sentits
Visita guiada a la Mataró romana. 
Dissabte 10 octubre l 18h l Punt de 
trobada: Ajuntament de Mataró

XERRADES I LLIBRES  

‘Tombes, cases per 
l’eternitat’
2a sessió cicle de conferències “Mort 
al Nil”, a càrrec de l’egiptòloga Marta 
Villanueva. Organitza: Locus Amoenus.
Dimarts 13 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 “Memòria d’uns 
ulls pintats”, de Lluís Llach. Moderada 
per per Cristina Valls.
Dimarts 13 ocutbre l 19h l Biblioteca 
Pública Antoni Comas (Mataró)

‘Les joies de la Biblioteca 
Popular Fundació Iluro’
Conferència a càrrec d’Amaranda 
Castro (documentalista), Núria Fullà 
(directora del CCPBC) i Josep M. 
Clariana (cap de secció de l’Arxiu 
Municipal de Mataró). 
Dimarts 13 octubre l 19:30h l Ateneu 
Fundació Iluro (La Riera, 92. Mataró)

‘Els escorxadors a Catalunya. 
Un patrimoni entre l’oblit i la 
recuperació’
Conferència a càrrec de l’historiadora 
Gemma Domènech. Dins de l’Open 
Puig i Cadafalch.
Dimecres 14 octubre l 19:30h l Biblio-
teca Antoni Comas (Mataró)

Llegim!
Tertúlia literària adreçada a nois i noies 
a partir de 13 anys, amb Lola Casas. 
Dimecres 14 octubre l 17h l Biblioteca 
Pompeu Fabra (Mataró)

‘Aquest nen llegeix 
malament, té dislèxia?’
A càrrec de Maria Luz Simón, neurolo-
gopeda de la Fundació.
Dimecres 14 octubre l 19h l Fundació 
Hospital (C. Sant Pelegrí, 3. Mataró)

Llegeix amb nosaltres!
Trobada de lectura en català. Debat 
a l’entorn de l’obra ‘Mecanoscrit del 
segon origen’, de Manuel de Pedrolo.
Dimecres 14 octubre l 19h l Biblioteca 
Antoni Comas (Mataró)

‘Anxaneta, escola per a un 
temps de coratge i il·lusió’
Conferència a càrrec de Josep Gonzá-
lez Agàpito, catedràtic emèrit de peda-
gogia. 50 anys de l’Escola Anxaneta.
Dimecres 14 octubre l 19:30h l Sala 
d’Actes Fundació Iluro (C. Santa Tere-
sa, 61. Mataró)

‘Teresa Maria Roca i 
Vallmajor, una vida dedicada 
a l’esport’
Presentació del llibre de Ferran Rodrí-
guez Quiles, a càrrec de M. Roser Trilla 
(professora de l’IES A. Satorras).
Dijous 15 octubre l 19:30h l Ateneu 
Fundació Iluro (La Riera, 92. Mataró)

‘El mòbil del Poema’
Presentació del llibre d’Oriol Marfà, 
a càrrec del propi autor de l’obra i de 
l’escriptor Jordi Solé Camardons.
Dijous 15 octubre l 19:30h l Dòria 
Llibres (C. d’Argentona, 24. Mataró).

‘L’equilibri físic i emocional a 
través de la pràctica del ioga’

A càrrec d’Ivet Compañó, professora de 
ioga de l’equip de la Fundació.
Dijous 15 octubre l 19h l Fundació 
Hospital (C. Sant Pelegrí, 3. Mataró)

FESTES I FIRES

XIX Fira del Llibre Vell
Exposició i venda, tots els llibres a 1€.
Dies 11 i 12 octubre l De 10 a 14h i 
de 16 a 20h l El Casal de Llavaneres 
(Avda. Catalunya, 56. Sant Andreu de 
Llavaneres). 

Fira de Brocanters
Organitza: Associació Col·leccionisme 
Nou i Vell (Crisàlide).
Diumenge 11 maig l De 10 a 15h l 
Davant del CC Calisay (Arenys de Mar)

‘Vine a fer l’indi’
Acte solidari a benefi ci de la Fundació 
Vicente Ferrer. Sopar indi, balls de 
Bollywood, tòmbola i testimoni de 
Bhavani Marella.  
Dissabte 17 octubre l 21h l Casal 
l’Aliança (C. Bonaire, 25. Mataró) l 
Entrada: 20€ (anticipada al cafè La 
Selva i a Escola de dansa ASRAI).

SARDANES

Aplec del Remei
Sardanes amb la Cobla Premià.
Diumenge 11 octubre l 9h l sortida del 
Calisay fi ns al Remei (Arenys de Mar)
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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

CONFERÈNCIA

Conferència a càrrec de Giovanni C. 
Cattini, professor d’història contempo-
rània de la Universitat de Barcelona. 
Commemoració 75è aniversari de la 
mort de Lluís Companys.

‘Lluís Companys, polític 
republicà i catalanista’

Dijous 15 d’octubre l 20h l Saló de 
Sessions de l’Ajuntament de Mataró 
(La Riera, 48. Mataró)

Visita teatralitzada de Recrea-Accions 
Culturals. Acompanyats de diversos 
personatges de fi cció, ens traslladarem 
als anys 40 del passat segle XX, per 
conèixer el procés de producció del gè-
nere de punt i fets rellevants de l’epoca.

VISITES GUIADES

‘Un passeig per Can Marfà’

Divendres 9 d’octubre l 18 i 19h l 
Can Marfà (Passatge Can Marfà, 1, 
Mataró). Reserva: 93.741.29.30.
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exposicionsexposicions

‘Re-Cycle’
Exposició d’Andreu Pérez (Tete Ji). 
Casa Gòtica (Plaça de l’Església, 4. 
Argentona) l Inauguració: divendres 
9 d’octubre a les 20h. Fins al 27 
d’octubre.

Sussi Vilaseca: ‘Terra’
Collage fotogràfi c sobre fusta.
Sala de l’Associació Sant Lluc l Casal 
Nova Aliança (C. Bonaire, 25. Mataró) 
l Inauguració: dissabte 10 d’octubre a 
les 19:30h. Fins al 30 d’octubre.

Sala UEC Mataró (C. Nou, 
29. Mataró).
46è Concurs Continuat de Fotografi a.
Del 10 al 31 d’octubre.
‘Figures’: Joan Torrento i Joan Marlet.
Del 15 d’octubre al 2 de desembre. 

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

‘Salvador Castellà’
Exposició de pintura.
Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes 
Tècnics (Pl. d’en Xammar, 2. Mataró) l 
Fins al 24 d’octubre. 

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

Isabel García
Dibuixos i pintures de l’artista.
Les Esmandies Casal (Ronda 
O’Donnell, 94. 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 12 d’octubre.

‘Back to Santes’
Fotografi es d’Anna Aluart.
El Públic Cafè (Can Xammar, 6. bis. 
Mataró) l Fins al 30 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.

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.

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. 

www.totmataro.cat/exposicions

NÚM. 1692
DEL 9 AL 15 D’OCTUBRE DE 2015

Can Serra-Museu de Mataró (El 
Carreró, 17. Mataró). Inauguració: 
divendres 9 d’octubre a les 19:30h. 
Fins al 21 de febrer. 

EXPOSICIÓ

‘Arts i Ofi cis 1886-1960. 
Una escola a la memòria’

L’exposició comissariada per l’historiador 
Víctor Ligos analitza el paper de l’Escola 
d’Arts i Ofi cis de Mataró des de la seva 
creació, l’any 1886, fi ns al 1960.

 Per enviar informació 

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

VINE EN GRUP!FINS UN

 DE DESCOMPTE

35%
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ACTIVITATS

Aules Sènior d’extensió 
universitària de Mataró 
BIOGRAFIA: “El president Josep Puig 
i Cadafalch”. A càrrec de Esteve Mach 
i Bosch (Exdirector General Patrimoni 
Artístic de la Generalitat. Expresident 
Asociació d’Amics de Puig i Cadafalch).
Dimecres 14 octubre l 18h l Foment 
Mataroní (c/ Nou, 11. Mataró). 1r 
trimestre. Acte exclusiu per a socis.

CASALS

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 (di-
jous). Jocs taula: billar, cartes, domino.

UDP. Casal de gent gran 
Les Santes-Escorxador. 
C. Floridablanca, 118. Mataró. Telf: 
93.790.36.72. 
• Excursions: dimecres 14 d’octu-
bre, L’Escala. • Sopar-Ball, penúltim 
dissabte de cada mes, a les 20,30h. 
• Activitats:Tai-Txi (Dilluns i dimecres 
matí). Mandales (Dimarts). Patchwork 
(dilluns i dimecres), Labors i manuali-
tats (Dimecres). Mitja, ganxet i puntes 
de coixí (dilluns tarda). Exercicis de 
relaxació (Dimarts i divendres). Petanca 
(Dill, dmt, dimc i div). Bingo (Dijous 
tarda). Ping-pong (Dmt i div matí). In-
formàtica (dill., dmt. i div.). Play Back 
(dijous matí).

Associació de gent gran la 
Gatassa. Av. de La Gatassa, 25. 
Mataró. Telf: 93.757.87.30.
• Actuacions: Actuació Grup de Play 
Back ‘Gatassa’. Dissabte 10 octubre 
a les 17:30h al Foment Mataroní. Ac-
tuació del Grup Independent de teatre 
amb l’obra “El senyor Josep falta a 
la dona”, Diumenge 11 d’octubre a 
les 17h. • Excursions: 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 

gent grangent gran
www.totmataro.cat/gentgran
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 Per enviar informació 

email: agenda@totmataro.cat 

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. 

Casal de gent gran Jaume 
Terradas. c/ Argentona, 59. int. 
93.757.99.52. Mataró.
• Dissabte 31 d’octubre, Castanyada. 
Sopar, castanyes, panallets, etc (tiquets 
al casal). • Ball, diumenges de 17 a 
20h al local Iris. • “Juguem tots”, cada 
dimecres a les 16h. • Melé de petanca, 
cada diumenge de mes, de 10 a 13h.

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

Gent Gran 1692.indd   1 7/10/15   17:38
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  x

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

JOSEP ARACIL I XARRIÉ
 PRESIDENT D’EUROSÈNIOR

Alternatives (1)

sèniors

joarxa@gmail.com

Defensar l’existència d’alternatives vàli-
des i possibles al sistema capitalista, té 
com a resposta no saber quines són o 
si més no, que són utòpiques. En cap 
moment es té en compte, que no hi ha 
res més impossible, més quimèric, més 
utòpic que intentar reformar un sistema 
capitalista obsolet, que ja ha cobert el 
seu període històric i no serveix per 
solucionar els problemes que ell mateix 
origina. Tot i que una revolució no és 
viable, sí que és possible apostar per 
un procés evolutiu continu, de petits 
canvis socials centrats en les persones 
i no en els diners. És per això que en 
aquests moments no fan falta revolu-
cionaris, sinó constructors. Persones 
innovadores i creatives, que tinguin les 
idees clares sobre la pèrdua de temps, 
d’intentar una regeneració capitalista, 
en lloc de dedicar-lo a la creació d’un 
nou sistema, basat en el fort creixement 
d’una societat civil autogestionada i en 
una reducció dels aspectes econòmics 
i polítics, al servei d’una minoria de 
psicòpates que persegueixen ser cada 
cop més rics.

Les eines necessàries per superar la 
infl uència d’aquesta banda minoritària 
depredadora, no poden ser altres que les 
del pensament i la raó, considerant que 
si amb els actuals avenços de la ciència, 
amb una humanitat connectada global-
ment per Internet i amb l’ús creixent 
de les noves energies renovables, no 
sorgeix una minoria il·lustrada, capaç 
d’obrir, a poc a poc, nous camins allibe-
radors, estem condemnats a viure com 
esclaus, incapaços de lluitar per poder 
viure amb plenitud i dignitat.

  jpatuel@copc.cat

apunts psicològicsapunts psicològics

La negativitat és un principi mínim 
de convivència. És totalment ne-
cessari per bé que no és suficient 
i tampoc satisfactori per una con-
vivència de pau i creixement. Però 
és l’inici de la maduresa. Qui té la 
capacitat de dir no, tindrà també la 
capacitat de dir sí. I qui té la capaci-
tat de dir sí, ha de tenir la capacitat 
de dir no. Això fa madurar.

Un pas més en aquesta Regla d’Or 
és passar a la forma positiva. Neces-
sària i suficient, però, tal volta, no 
satisfactòria per a la convivència. I 
així ho trobem en certes religions:

12. “Tracteu els altres tal com 
voleu que ells us tractin” (Evangeli 
Lluc, 6,31).

13. “Cap de vosaltres no és ve-
ritablement creient fins que no vol 
per al seu germà allò que vol per a 
ell mateix.” (Mahoma).

14. “Considera el guany del teu 
veí com el teu guany i la pèrdua 
del teu veí com la teva pèrdua” 
(Taoisme).

15. “Tracta els altres com et trac-
tes a tu mateix” (Hinduisme).

16. Epicur, que és un filòsof, en 
el seu llibre “L’ ètica de la reciproci-
tat” explica que aquesta reciprocitat 
consisteix a donar èmfasi en mini-
mitzar el dany o dolor dels altres, 
per així maximitzar la felicitat de 
tothom.

L’aspecte positiu, que és fer, 
construeix i també demana un es-
forç. El negatiu no construeix, però 
demana un esforç important. És 
intens. Demana molt del món inte-
rior: Autocontrol. Va contra el famós: 
“Sóc així”... I el positiu demana una 
altra mena d’esforç, però més satis-
factori. I aquí hi entra una motivació 
amagada: Per què ho faig o vull fer-
ho? La qual cosa inclou renúncies, 
despreniments, sacrificis. I és així 
el procés de creixement humà. No 
hi ha rosa sense espines.

(continuarà)

JAUME PATUEL I PUIG
PEDAPSICOGOG - PSICOTERAPEUTA

La regla d’or (3/6) 
la forma positiva
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           IGUALTAT A L’AIGUA
El Quadis CN Mataró comença la lliga 
empatant a casa amb el CN Terrassa
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Més de 20 anys d’Experiència i Qualitat

ésésésésésésésésésés
Ferreteria, banys, cuines, parquet, paviments...

/m26,50€

TRIA EL TEU 
TERRA DE
Porcel .lànic 1a qualitat

Per tant sols

Més de 100 models en stock per escollir

45X45

portada ete 1397.indd   1 7/10/15   17:36



minut zero 2esportel esport www.eltotesport.com

Suplement col·leccionable 
d'informació esportiva

2a època
num.1397

redaccio@eltotesport.com
www.eltotesport.com

Gàlia Dvorak
Gran actuació de la palista del 
CN Mataró a l’europeu, contri-
buint a l’ascens a la màxima 
categoria de la selecció estatal.

Ok Lliga Femenina
El femení del CH Mataró co-
mença la seva segona tem-
porada a la màxima categoria 
estatal rebent l’Igualada. 

 AGENDA STAFF    EL TOT ESPORT

COORDINADOR DEL TOT ESPORT

ELOI SIVILLA

En les darreres temporades el Plat-
ges de Mataró, ara Mataró Feimat, ha 
estat lluitant per mantenir-se a Copa 
Catalunya i fi ns i tot ha arribat a jugar 
la fase de permanència. Però aquesta 
campanya, amb un equip renovat i amb 
Marc Guillem a la banqueta, l’equip 
ha començat com un coet i fi ns ara ha 
guanyat els tres partits que ha disputat, 
dos d’ells fora de casa. 

Per ara la cosa pinta bé, després 
d’uns anys en hores baixes i veient com 
l’altre equip de la ciutat, el Mataró 
Parc Boet jugava dos anys seguits les 
fases d’ascens per jugar Lliga EBA, els 
grocs semblen haver despertat i aquest 
any volen lluitar per pujar un esglaó i 
almenys jugar les fases d’ascens a EBA 
on no fa tants anys l’equip jugava. 

Tot acaba de començar, però la ve-
ritat és que les sensacions que dóna 
l’equip són bones, després ja veurem 
on acaba, però el que està clar és que 
feia anys que l’equip groc no comença-
va el campionat amb tres victòries 

consecutives. Ni tan sols la temporada 
2011-12, quan l’equip va acabar cam-
pió de lliga regular de Copa Catalunya, 
havia tingut un inici tan bo. Aquell any 
l’equip acabava de baixar a Lliga EBA 
i es va voler reivindicar emportant-se 
el títol de lliga regular, però després es 
diria adéu a l’ascens després de perdre 
a les fases d’ascens davant el Lluïsos 
de Gràcia. 

Jugar les fases d’ascens i intentar 
pujar a EBA a priori és l’objectiu de 
l’entitat groga, tal com va expressar el 
club el dia de la presentació del nou 
patrocinador del sènior masculí, el Grup 
Feimat Mataró. Fa molts anys el Mataró 
va jugar a Primera Divisió, i fi ns i tot a 
Europa, ara tot això queda molt lluny i 
és totalment inviable, però el que sí que 
és possible és jugar a EBA i, perquè no, 
repetir l’èxit de la temporada 2009-10 
quan el Platges de Mataró es va pro-
clamar campió de lliga del seu grup de 
Lliga EBA i es va quedar a les portes de 
jugar a LEB. 

Els grocs tornen a somriure
    Gran inici de temporada del Mataró Feimat que porta tres de tres

OPINIÓ
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 PERSONATGE  FET DESTACAT   

CASA

WATERPOLO
DIVISIÓ D’HONOR MASCULINA. QUADIS CN MATA-

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

WATERPOLO
DIVISIÓ D’HONOR FEMENINA. LA SIRENA CN 

MATARÓ - CN TERRASSA. Dissabte a les 14:30 
hores al CN Mataró.

HANDBOL
1A ESTATAL.  JOVENTUT HANDBOL MATARÓ - 

MARISTAS ZARAGOZA. Dissabte a les 18 hores al 
Pavelló Teresa Maria Roca.

HOQUEI
OK LLIGA FEMENINA.  CH MATARÓ - CH IGUALADA. 

Dissabte a les 18:15 hores al Pavelló Jaume 
Parera.

T.TAULA
SUPERDIVISIÓ . QUADIS CN MATARÓ FEMENÍ - ZA-

RAGOZA I QUADIS CN MATARÓ MASCULÍ - ESCALA. 

Diumenge a les 11 hores al CN Mataró.

FUTBOL
PRIIMERA CATALANA. CE MATARÓ - MOLLET. Diu-
menge a les 17 hores al Camp del Centenari.

TERCERA CATALANA. MATARONESA - LA LLÀNTIA. 

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

BÀSQUET
COPA CATALUNYA. MATARÓ FEIMAT - GRANOLLERS. 

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

COPA CATALUNYA FEMENINA. PLATGES MATARÓ - 

BARÇA. Diumenge a les 16:30 hores al Palau 
Josep Mora.
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1A JORNADA 3 OCTUBRE

Canoe - Rubí  . . . . . . . . . . . . . .7-5
Sant Feliu - Sabadell . . . . . . 4-16
MATARO - Terrassa . . . . . . . . .6-6
S. Andreu - CN Barcelona . 9-10
Catalunya - Navarra . . . . . . . . .9-8
Barceloneta - Mediterrani . 14-4
CLASSIFICACIÓ. Sabadell, Bar-

celoneta, Canoe, CN Barcelo-
na, Catalunya 3; QUADIS CN 
MATARÓ i Terrassa 1; Navarra, 
Sant Andreu, Rubí, Mediterrani 
i Sant Feliu 0.

3A JORNADA 10 OCTUBRE

QUADIS CNM - Navarra 
Sant Feliu - Terrassa
Canoe - CN Barcelona
Rubí - Sabadell
Catalunya - Barceloneta
Sant Andreu - Mediterrani

Rival molt assequible
El Quadis Centre Natació Ma-
taró després d’haver jugat entre 
setmana a Sants, sense que 
poguem donar aquí el resultat 
en el moment de tancar l’edició, 
torna a jugar a casa el dissabte 
(12:45 hores) rebent un equip 
assequible a priori, que en 11 
visites només ha pogut treure 
un empat la temporada 2011-
12.  

Signen taules per començarSignen taules per començar

QUADIS CN MATARÓ. Mario Lloret (9 aturades), Ra-
miro Veich, Pau Bernabé, Marc Corbalán (1), Víctor 
Fernàndez (1), Pol Barbena, Pau Bach, Àlex Codina, 
Thomas Lucas, Robin Lindhout (1), Pau Schnizler (3), 
Albert Merino, Xavier Casabella (ps). 

CN TERRASSA.  Iñaki Aguilar (13 aturades), Serra, 
Granados (1), Alarcón (1), Óscar Aguilar (1 de p.), 
Chico, Fran Sànchez (3), Pericas, Jordi Pérez, Galeev, 
Oriol Rodríguez.

PARCIALS. 2-2, 2-1, 1-1, 1-2.

El passat dissabte es va jugar el primer partit de 
la Divisió d’Honor de waterpolo que va enfrontar, 
ni més ni menys, que el Quadis, subcampió de 
la temporada passada, contra el Terrassa, que 
havia estat primer de la fase regular. I es va 
tornar a viure un partit vibrant, com sol passar 
entre aquests dos equips, que va acabar en 
taules després que el Quadis deixés escapar un 
avantatge de dos gols que tenia a punt d’acabar 
el tercer quart. 

El partit va començar amb un Terrassa molt 
agressiu en defensa i rebent moltes exclusions, 
però tot i això van mantenir el marcador igualat 
al fi nal del primer quart. A l’inici del segon 

DIVISIÓ D’HONOR MASCULINA

WATERPOLO    
DIV. D’HONOR MASC.

CRÒNICA REDACCIÓ

El Sabadell 
primer líder

CN MATARÓ 
QUADIS

CN  
TERRASSA6 6

quart Víctor Fernàndez fent un “coast to 
coast” va posar per davant els locals, amb un 
avantatge que es mantenia al descans (4-3).    
   
Els porters i les defenses manen
A la represa el partit es va trencar per uns 
moments i, després d’una gran aturada de 
Mario Lloret, Pau Schnizler va marcar a la 
contra posant un 5-3 ja ben avançat el tercer 
quart. L’equip visitant va començar a trobar 
l’actuació estel·lar d’Iñaki Aguilar que va 
posar la persiana. També Mario Lloret estava 
bé, però en la darrera jugada del 3r quart, 
la defensa va badar i Fran Sànchez ho va 
aprofi tar per palmejar el 5-4.

Al darrer quart alguns jugadors del Quadis 
van perdre una mica el control i el Terrassa 
ho va aprofi tar per capgirar el marcador amb 
un altre gol de l’ex-Quadis Fran Sànchez i un 
penal transformat per Óscar Aguilar, després 
que l’àrbitre expulsés Lucas per haver molestat 
el llançament. 

Però a la jugada següent Pau Schnizler, 
convertit en el salvador del seu equip, va tornar 
a superar amb un xut per baix el gran porter 
visitant i va establir l’empat a 6. Quedaven quatre 
minuts però els porters van estar bé, els atacs 
nerviosos i el marcador no es va moure.   

3A JORNADA 4 OCTUBRE

Cerdanyola - Premià Mar . . . .6-1
Parets - FUTSAL ALIANÇA .0-4
Sagarra - Lloret  . . . . . . . . . . . .4-1
Sant Joan - Vilassar Mar . . . .3-2
Montsant - Pineda . . . . . . . . . .7-4
Centelles - Ràpid . . . . . . . . . . .6-2
Lliçà - Arrels  . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Penya Johan - Arenys Munt .3-4

El Futsal Mataró és sisè amb 6 
punts, a tres punts del líder que 
és el Cerdanyola. Aquest cap 
de setmana no hi ha lliga.  

FUTBOL SALA    
3A DIVISIÓ ESTATAL

Segon triomf 
consecutiu

Victòria solvent del Futsal Aliança a Parets
FUTBOL SALA
NOTÍCIA REDACCIÓ

FS        
PARETS

FUTSAL 
ALIANÇA0 4

FUTSAL MATARÓ.  Paquito Pares, Raul Pulido, Abdyck 
Gómez, Marc Caballeria (1), Cristian Villarin, Javier 
Cano, Cristian Sevilla, Josep Requena, Eric Izquierdo 
(2), Carlos Villarin, Miki Rodríguez (1)

La primera part va estar marcada pel bon joc, 
però alhora per l’habitual manca de punteria 
dels mataronins. Marc Caballeria va avançar 
els vermells (0-1) gràcies a una bona jugada 
d’estratègia. Un minut més tard, una acció pràc-
ticament calcada al primer gol feia augmentar 
l’avantatge dels visitants al marcador. Aquest 

cop, però, seria Èric qui superava amb un fort 
xut al porter local (0-2).

A la segona meitat la tònica seria pràc-
ticament la mateixa. Després d’uns minuts 
on la manca d’encert i l’habilitat del porter 
local van frenar els mataronins, Èric veuria 
porta per segona vegada després de recollir 
un refús de la defensa local. Dos minuts més 
tard la connexió entre Pakito i Miki donava 
bon resultat. Passada en llarg del porter i 
control orientat amb el pit de Miki, que amb 
una vaselina superava amb classe la sortida 
del porter local (0-4).  
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Aquesta setmana és el torn de 
La Sirena CN Mataró 

WATERPOLO
DIVISIÓ D’HONOR FEMENINA REDACCIÓ

Després de l’inici la setmana passada de 
la Divisió d’Honor masculina, ara arriba 
el torn dels equips femenins, i entre ells 
el del Centre Natació Mataró que hi juga 
per onzena temporada consecutiva des-
prés de l’ascens aconseguit l’any 2005 
a Saragossa. 

El CN Sabadell, que ja ha recollit dos 
títols en dues setmanes (la Copa Catalana 
i la Supercopa), totes dues superant el CN 
Sant Andreu, evidentment torna a ser el 
gran favorit, amb l’equip mataroní de La 
Sirena CN Mataró com a gran aspirant a 
discutir-li el títol, en un “joc de trons” 
que fa 5 temporades que només coneix 
el domini sabadellenc i on els altres fan 
gairebé de comparses, això sí amb La Si-
rena, que ja porta també cinc segons llocs 
consecutius a la fase regular, amb el rang 
de principal antagonista d’una lliga que 
també, com la masculina, està clarament 
dominada pels equips catalans, tot i que 
aquí és més alt el percentatge d’equips 
no catalans.

Poques novetats hi ha a la competició, 
que torna a tenir només deu equips, i tot 
i això hi ha grans diferències entre els 
primers i els últims que solen provocar 
resultats molt escandalosos, tenint en 
compte que és la màxima competició 
estatal. L’única novetat és el WP Navarra 
que torna, substituint el Concepción de 
Madrid.

El debut de La Sirena CN Mataró es 
produirà el dissabte a les 14:30 hores, 
després del partit del Quadis contra el 
Navarra, i el rival serà el CN Terrassa, 
que la temporada passada va acabar en 
sisena posició i que, a part del Sabadell, 
va ser l’únic equip capaç de puntuar aquí 
traient un empat, cosa que no creiem que 
ara succeeixi.

1a jornada (10 d’octubre)
QUADIS CN MATARÓ - Terrassa
Mediterrani - WP Saragossa
Sabadell - WP Navarra
Moscardó - Dos Hermanas
Sant Andreu - Rubí

La plantilla de La Sirena  
L’equip que prepara Florin Bonca, que 
també tornarà a participar en l’Eurolliga, 
ha patit les baixes de la portera Amy 
Carlson i la boia Alyssa Turza, però arriben 
una altra portera estatunidenca com és 
Elisabeth Keeve, la mexicana Marcela 
Ríos que momés jugarà a Europa i la 
grega Alikistis Benekou, i la gran notícia 
és que torna la Roser Tarragó, tot i que de 
moment encara no ho pot fer, ja que està 
en període de recuperació d’una operació 
al canell. La plantilla queda així: Elisa-
beth Keeve i Mireia Nedderman porteres; 
Arianna Gragnolati, Marcela Ríos, Roser 
Tarragó, Alba Bonamusa, Clara Cambray, 
Ciara Gibson, Marta Bach, Ona Meseguer, 
Laura López, Alikistis Benekou, Aina 
Bonamusa, Júlia Soler i Júlia Nieto.  
  

Aquest cap de setmana es posen en 
marxa quatre dels cinc equips que la 
nostra ciutat té a la màxima categoria 
estatal, i entre ells els dos que el Quadis 
CN Mataró té a la Superdivisió Estatal 
de tennis taula.

L’equip femení hi participa des de la 
seva creació la temporada 1999-2000 i 
per tant aquesta temporada arribarà a la 
17a presència consecutiva a la màxima 
categoria de la que, recordem-ho, va 
ser campió les temporades 2003-04 i 
2005-06, i també segon classifi cat tres 
vegades, les temporades 2002-03, 2004-
05 i la temporada passada 2014-15. A 
més ha aconseguit 5 vegades el 3r lloc, 
4 el 4t lloc i 2 el 5è lloc, que és el més 
avall que ha quedat.

La primera jornada ens porta aquí a 
Mataró dos partits que en principi han 
de ser assequibles per a l’equip de Flora 
Khassanova: el dissabte reben a les 17 
hores el Falcons de Sabadell i el diumen-
ge a les 11 hores una de les novetats de 
la temporada que és l’School Zaragoza.

La resta d’equips participants són: 
Cartagena, Vic, Balaguer, Priego, Linares, 
Calella, Arteal Santiago, Irún i Las Rozas. 

L’equip masculí hi participa per quarta 
temporada consecutiva. Fins ara ha as-
solit dues sisenes posicions i una setena 
la temporada passada, això sí, igualats 
amb el sisè classifi cat. La primera jornada 
porta també aquí, al complex Joan Serra, 
a una de les novetats de la competició 
masculina com és l’Escala. Per tant la 
competició comença amb derbi català. 

La resta d’equips són: Priego, Borges, 
Burgos, Arteal Santiago, San Sebastián 
de los Reyes, Cartagena, Irún i Rivas, El 
Àlamo i Hispalis de Sevilla. 

Les dues plantilles
L’equip femení aquesta temporada no 
presenta jugadora estrangera i l’equip 
el formaran: Gàlia Dvorak, Paula Bueno, 
Elena López (del Falcons de Sabadell), 
Maria Pérez (de Canàries), Cati Zamorano.

L’equip masculí tindrà un jugador fran-
cès, Romain Ruiz, i a part cinc jugadors 
de la casaw, que són Xavier Peral, Yordi 
Jason Ramos, Toni Prados, Jordi Fradera 
i Oriol Lario. 

Comença l’11a temporada de 
l’equip femení del CN Mataró a la 
màxima categoria estatal

Arrenquen les 
Superdivisions estatals 
de tennis taula

TENNIS TAULA
SUPERDIVISIÓ REDACCIÓ
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2A JORNADA 3 OCTUBRE

SJ Despí - Montcada . . . .26-32
OAR Gràcia - Esplugues .27-29
Bonanova- Granollers B . .19-29
S.Cugat - Palautordera . . .24-27
Lleida Pard.- JOV. MAT.  . .24-32
Maristas Zar. - Gavà. . . . . .35-28
S. Martí Adr.- Sant Quirze .29-26
Sarrià - SE Sesrovires . . . .29-26
CLASSIFICACIÓ. Granollers B, 

Sant Martí Adr., Salle Montcada, 
Sarrià, JOVENTUT MATARÓ 
4; Esplugues i Maristas Za-
ragoza 3; Sant Quirze, Gavà, 
Palautordera  2; ; Sant Cugat, 
Salle Bonanova, OAR Gràcia, 
Sesrovires, Sant Joan Despí, 
Lleida Pardinyes 0.

3A JORNADA 10 OCTUBRE

JOVENTUT MAT.- Maristes Zarag.
L’equip mataroní rep l’únic 
equip de fora de Catalunya. 

2A JORNADA 3 OCTUBBRE

Canovelles-JOV. MATARÓ 25-18
Cardedeu - Ascó . . . . . . . . 25-18
Igualada - Lleida Pard. . . . 25-23
Gavà - S. Vicenç . . . . . . . . . 18-23
Tortosa - Vilanova Camí . . 24-26
Vilamajor - OAR Gràcia B 25-23
Sant Quirze - Sesrovires. . 25-26
CLASSIFICACIÓ. Vilamajor, Sant 

Vicenç, Sesrovires 4; Carde-
deu, Canovelles, JOVENTUT 
MATARÓ, Ascó, OAR Gràcia B, 
Gavà, Igualada, Vilanova Camí 
2; Lleida Pardinyes, Tortosa, 
Sant Quirze 0.

Aquesta setmana s’ajorna el 
partit amb el Cardedeu.

ALTRES RESULTATS. 2a Cat. 
JHM B - Aula 24-20; 3a Pre-
ferent: JHM Atlètic - Cornellà 
B 36-12; Juv. masc.: JHM - 
Les Franqueses 29-26; Ca-
det masc. JHM - OAR Gràcia 
30-23; Infantil masc.: JHM 
- Safa Gavà 32-31; Infantil 
fem: JHM - Palautordera 14-13. 
1a Cat. Femenina: Llavaneres 
Maresmeweek - Les Franqueses 
18-15. 3a Catalana masc.: Lla-
vaneres - Tortosa B 23-33.  

JOVENTUT MATARÓ.  Pol Gavañach i Dani Torvisco 
porters; Jan Bonamusa (1), Dani Aguilera (5), Oriol 
Vaqué (1), Bernat Muñoz (7), Berenguer Chiva (3), 
Toni Busquets (4), Roc Segarra (6), Josep Juàrez, 
Marc Castilla (1), David Pedragosa, Èric Martínez (1), 
Àlex Bosch, Bernat Bonamusa (3).

PARCIALS. 2-0, 3-4, 3-7, 6-7, 7-12, 9-15 descans; 
12-19, 14-21, 18-24, 20-27, 21-29, 24-32.

El Joventut Handbol Mataró no va tenir excessius 
problemes per sumar la segona victòria a la 1a 
Estatal en partit jugat a la “terra ferma” davant 
el Lleida Pardinyes, equip debutant a la cate-
goria que en aquest partit volia oferir la primera 
victòria a la seva afi ció, però que es va trobar 
amb un rival molt sòlid que no li va donar opció.

L’equip lleidatà, molt motivat, va sortir 
fort i s’avançà 2-0, però l’equip mataroní va 
ajustar la defensa i va capgirar ràpidament el 
marcador amb autoritat amb un parcial d’1-7 i 
fi ns al descans va posar la directa per anar als 
vestidors amb avantatge de sis gols (9-15). A la 

1A ESTATAL MASCULINA

HANDBOL    
1A DIV. ESTATAL MASC.

HANDBOL   
LLIGA CATALANA FEM.

CRÒNICA REDACCIO

represa, amb l’equip molt sencer gràcies a les 
rotacions que s’havien fet, es va gestionar bé 
l’avantatge, i l’equip local mai va poder dispu-
tar el partit als homes d’Hèctor del Pino, que 
van sumar així dos punts més, destacant la 
tasca golejadora dels tres esquerrans (Muñoz, 
Busquets i Segarra) que van sumar 17 gols, la 
de Pol Gavañach a la porteria (16 aturades) i 
el debut del juvenil Dani Torvisco. 

Els favorits ja 
estan a dalt  

Hi ha tres líders

LLEIDA 
PARDINYES

JOVENTUT 
MATARÓ24 32

L’equip mataroní va espatllar el debut 
lleidatà a casa a la 1a Estatal 

Victòria amb 
autoritat ferma

JOVENTUT MATARÓ. Laia Argelich i Marta Espejo 
porteres; Cristina Arteaga, Sandra Cariteu (1), Isa 
Latorre (6, 3 de p.), Mar Gómez, Aïna Rossell (3), 
Tinna Falconi, Roser Villalba (1), Laia Nonell, Saray 
Romero (7, 1 de p.).

El Joventut Handbol Mataró femení va caure 
derrotat clarament a la pista del Canovelles en 
el segon partit de la temporada, en una pista 
on la temporada passada havia guanyat i en un 
partit que al descans ja estava molt defi nit amb 
el 16-8 del marcador.

Va ser un partit molt fl uix en defensa per 
part mataronina, sobretot en comparació amb 
la contundent defensa 6:0 de l’equip local que 
va posar les coses molt complicades a l’atac  del 
Joventut, que va acusar, a més, tres baixes im-
portants i va fer atacs precipitats i sense idees 
defi nides, cometent 28 errades de llançament 
i 12 pèrdues de pilota, i això és molt per poder 
guanyar un partit.  

HANDBOL
LLIGA CATALANA FEMENINA

REDACCIO

 Fan un partit fl uix

HANDBOL 
CANOVELLES

JOVENTUT 
MATARÓ 25 18

LLAVANERES. Gisela i Mercè, porteres; Mònica, Núria 
Palacios, Júlia, Irene, Roser, Diana, Àurea, Marta 
i Clara. Núria Gil lesionada va ser a la banqueta.

El sènior femení del Llavaneres Maresmeweek 
va començar la lliga amb un treballat i impor-
tant triomf contra el jove equip de Les Franque-
ses. El partit va començar de cara (3-0) però 
les visitants van recuperar el terreny empatant i 
portant a un tram de partit amb molta igualtat. 
Però un bon tram fi nal de primera meitat de les 
maresmenques, va permetre marxar al descans 
guanyant 10 a 7 gràcies a una gran defensa i 
molt encert a la porteria.

Però la mitja part no va anar gens bé. A la 
represa, les imprecisions i errades i el gran 
ímpetu de les vallesanes, va permetre a les 
verdes posar-se per davant 10 a 12. Temps 
mort per recol·locar les coses, i amb una gran 
defensa es va saber recuperar el domini d’un 
matx amb pocs gols.  

HANDBOL
PRIMERA CATALANA REDACCIO

 Estrena victoriosa

CH   
LLAVANERES

HANDBOL 
FRANQUESES18 15
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3A JORNADA 4 OCTUBRE

Sant Josep - Sant Adrià . .84-81
Cerdanyola - Alpicat . . . . .65-53
Granollers - Castellar  . . . .69-53
Artés - Vic . . . . . . . . . . . . . . .68-75
Terrassa - Sant Cugat . . . .60-72
Sedis - Minguella . . . . . . . .44-67
MATARÓ PARC - Bisbal . .79-86
Círcol - MATARÓ FEIMAT 69-72

CLASSIFICACIÓ. Sant Josep, 
Sant Cugat i MATARÓ FEI-
MAT 6; Granollers, Minguella 
i Cerdanyola 5; Cícrol Catòlic 
Badalona, Artés, La Bisbal, Vic, 
Sedis i Terrassa 4; MATARÓ 
PARC BOET, Sant Adrià, Alpicat 
i Castellar 3.

Després d’aquesta valuosa 
victòria el Mataró FEIMAT en-
capçala la classifi cació empatat 
a punts amb el Sant Josep de 
Badalona i el Sant Cugat.

4A JORNADA 11 OCTUBRE

MATARÓ FEIMAT - Granollers
Minguella - MATARÓ PARC BOET

El Mataró Feimat juga diumen-
ge a les 18:30 hores a casa i el 
Mataró Parc juga diumenge a 
les 19:30 hores a Badalona.   

3A JORNADA 4 OCTUBRE

Sant Nicolau - PLATGES .45-53
Barça - Valls . . . . . . . . . . . . .64-41
Geieg - Gramenet . . . . . . .60-50
Sant Fruitós - Vilanova . . .56-61
ARENYS - Granollers . . . .48-54

CLASSIFICACIÓ. Geieg i Barça 
6; ARENYS, Granollers i Valls 5; 
PLATGES MATARÓ, Gramenet 
i Vilanova 4; Sant Nicolau i Sant 
Fruitós 3.

4A JORNADA 11 OCTUBRE

PLATGES - Barça
Vilanova - ARENYS

Diumenge a les 16:30 hores el 
femení del Platges de Mataró 
rep la visita del Barça que fi ns 
ara ho ha guanyat tot.  

Tres de tres del Feimat

BOET. Quim Franch (5), Pau Ruzafa (20), David 
Viñas (7), Marc Hermoso (17), Marc Forcada (17) 
cinc inicial; Albert Llanos (8), Sergi Homs (5), Joan 
Navarro, Marc Arnau.

MARCADOR. 19-13, 38-34, 57-68, 79-84.

El Mataró Parc Boet va patir la primera derrota 
de la temporada després de perdre a casa 79-64 
davant el Sol Gironès Bisbal Bàsquet. 
Va ser una derrota inesperada, ja que els 
taronges, que són un dels equips favorits per 
lluitar per l’ascens, van caure davant un dels 
nouvinguts a la categoria. Tot i això, hem de 
recalcar que el Boet encara té algunes baixes 
importants per lesió, i molts dels jugadors que 
van actuar ho van fer després d’estar moltes 
setmanes de baixa.

En el primer quart els mataronins, amb una 
gran intensitat defensiva, es van imposar 19-

COPA CATALUNYA FEMENINA

BÀSQUET    COPA CAT.

COPA CATALUNYA FEM

Derrota inesperada dels taronges a 
casa que cauen després de fer una 
mala segona part

13. En el segon quart els gironins van millorar 
en atac i al descans el Boet només guanyava 
de 4 punts (38-34). A la represa el matx va 
canviar radicalment i els visitants van capgirar 
el marcador i es van emportar el triomf després 
d’anotar 50 punts a la segona part davant 
un Boet que va donar massa concessions en 
defensa.   

PLATGES. Rafa Prats (5), Nacho Ariño (16), David 
Romero (13), Marc Coll (4), Sergi Ventura cinc inicial; 
Iker Guallar (8), Santi Serrataco (6), Jordi Costa (16), 
Gerard Colome, Ferran Tardio, Amen Osayade (4).

MARCADOR. 19-10, 35-30, 53-55, 69-72.

Nou triomf del Mataró Feimat que després 
de tres jornades de lliga de Copa Catalunya 
compta tots els seus partits per victòries. Els 
mataronins aquesta setmana van guanyar 69-72 
a la sempre complicada pista de La Plana del 
Círcol Catòlic de Badalona. 

El conjunt groc va haver de remuntar el 35-
30 advers amb què es va arribar al descans. Els 
mataronins es van emportar el tercer període 
18-25 i van arribar al darrer quart dos punts a 
dalt (53-55). En els últims deu minuts l’equip 
mataroní va jugar amb cap i va saber adminis-
trar el seu petit avantatge davant un Círcol que 
va lluitar fi ns al fi nal.  

El Feimat Mataró 
no fallla

 Treuen el cap

Els mataronins guanyen a una de 
les pistes més complicades

MATARÓ PARC 
BOET

SOL GIRONÈS 
LA BISBAL79 84

COPA CATALUNYA MASCULINA

Primer triomf

PLATGES. Sandra Martínez (11), Maria Cordón (5), 
Núria Talavera, Teresa Gómez (8) i Sara Fernández 
(12) cinc inicial; Esther Murat, Carolina del Santo (5), 
Tania Hurtado, Sandra López (3), Baye Dixon (9).

MARCADOR. 13-13, 18-26, 34-35, 45-53.

A la tercera va la vençuda. Això és el que devien 
pensar les jugadores del Platges de Mataró 
després de guanyar 45-53 a la pista del Sant 
Nicolau de Sabadell. Després d’un primer 
quart molt igualat que va acabar amb empat a 
13, les mataronines van posar la directa en el 
segon període i van marxar al descans guanyant 
18-26. Però a la represa l’equip mataroní es va 
encallar en atac i va veure com al fi nal del tercer 
període les locals s’acostaven a només un punt 
en el marcador (34-35). En els darrers minuts el 
Platges va recuperar l’efectivitat en atac i amb 
una gran defensa es va acabar aconseguint el 
triomf 45-53..  

El femení del Platges guanya 
gràcies a un brillant darrer quart

SANT 
NICOLAU

PLATGES 
MATARÓ45 53

Primera derrota de 
la temporada

BÀSQUET
COPA CATALUNYA REDACCIÓ

CC     
BADALONA  69 72 MATARÓ   

FEIMAT
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5A JORNADA (4 OCTUBRE)
VILASSAR MAR - Lloret . . . 1-1
Girona B - Tona . . . . . . . . . . . . 0-2
Vic - CE MATARÓ . . . . . . . . . 1-0
Molletense - Avià . . . . . . . . . . 2-4
Mollet- L’Escala . . . . . . . . . . . . 0-0
Manresa - Andorra . . . . . . . . . 0-2
Sants - Martinenc . . . . . . . . . . 4-0
La Jonquera - Farners . . . . . 0-0
Horta - Abadessenc . . . . . . . 1-0
CLASSIFICACIÓ. Horta 11; Vic, 

Sants 10; Mollet, Avià, Tona 9; 
L’Escala 8; La Jonquera 7; Man-
resa, Lloret, VILASSAR DE MAR 
6; Andorra, Farners, Martinenc 5; 
CE MATARÓ, Girona B, Abades-
senc 4; Molletense 1.

6A JORNADA (11 OCTUBRE)
CE MATARÓ - Mollet

Arriba un imbatut
Aquest diumenge el CE Mataró 
rep, a les 17 hores, un altre dels 
equips de la zona alta, el Mollet, 
que és, junt amb el líder, un 
dels dos equips imbatuts de la 
1a Catalana i que també és un 
dels que han rebut menys gols 
(només 3 en els 5 partits jugats).
La darrera visita del Mollet, 
que no s’ha de confondre amb 
el Molletense, es va produir la 
desgraciada temporada 2010-
11 a Preferent (aquella en la 
qual el Mataró no va acabar) 
i la victòria va ser per a l’equip 
visitant per un contundent 0-4.
Ara el Mataró necessita obte-
nir el primer triomf a casa de 
la temporada després d’una 
derrota davant del Manresa i 
un empat davant del Vilassar 
de Mar, que haguessin pogut 
ser empat i victòria. 

Mereixien puntuar a VicMereixien puntuar a VicMereixien puntuar a VicMereixien puntuar a Vic

CE MATARO EF. Pol Andiñach, Willy, Hèctor Urbano 
(Antonio Pérez 80’), Isma, Aitor, Parri (Sergi Sànchez 
80’), Fiti, Cristian (Ousman 60’), Uri (Sergi Urbano 
60’), Rodri (Izar 70’) i Marc Aranyó.

GOL. 51’ Peque de penal (1-0).

El CE Mataró va caure derrotat per un mínim 1-0 
al bonic camp d’un dels equips capdavanters 
de la categoria com és el Vic, que va mostrar 
força qualitat però que només va poder marcar 
de penal a poc de començar la segona part. Altra 
vegada l’equip de José M. Polo va demostrar 
estar al nivell de la nova categoria, però li va 
mancar sort per poder portar algun punt cap a 
la nostra ciutat.

Des de bon començament es va veure que 
els dos equips volien controlar la situació però 
sense prendre riscos, i durant la primera part 
hi va haver poques ocasions de gol. Per part 
local sobretot un xut des de dintre de l’àrea de 
Macías en el qual Pol es va lluir, i ja cap al fi nal 

PRIMERA CATALANA

FUTBOL    
PRIMERA CATALANA

CRÒNICA REDACCIO

Després de rebre gol de penal el 
Mataró va tenir clares ocasions per al Mataró en una pilota penjada a la qual 

Isma, en immillorable posició, no va arribar 
per molt poc.

L’únic gol des del punt de penal
A la represa el Vic va sortir amb més empenta 
i Adri va ser desequilibrat dins l’àrea i l’àrbitre 
va assenyalar penal que Peque va transformar 
en el que seria el gol de la victòria osonenca. 

A partir d’aquí el Mataró va dominar i va 
tenir grans ocasions de gol. Després d’un còr-
ner directe d’Aitor que quasi entra, va arribar 
la millor jugada del partit en una combinació 
entre Sergi Urbano i Aitor per l’esquerra que 
va acabar amb centrada del segon i rematada 
a boca de canó del primer que el porter local 
Reig va salvar de forma increïble. I a la sortida 
del còrner, fruit d’aquesta jugada, Parri va 
engaltar un xutàs des de la frontal que es va 
estavellar al pal. 

I poc després Ousman va engaltar un altre 
gran xut que el porter local va aturar volant 
fins a l’escaire. També hi va haver jugada 
polèmica quan Isma va ser travat dins l’àrea 
però el col·legiat no va voler assenyalar el 
possible penal. Llàstima, perquè el Mataró va 
merèixer l’empat. 

L’Horta líder 
solitari

UE            
VIC

CE MATARÓ1 0

FUTBOL    
1A ESTATAL JUV.

Europa - CE MATARO . . . . . 3-0

L’equip juvenil ha baixat fi ns a 
la 14a plaça amb 6 punts. Demà 
dissabte (17:30 h) el CE Mataró 
rep el Reus, que té un punt més 
que els locals i davant del qual 
buscaran el triomf.  

ÀLEX GOMÀ

Remuntada groga

PLA D’EN BOET. Jairo, Carlos, Pera, Valencia, Ruben 
Cabezas, Youness, Palau, David Cabezas, Tomas 
Montes (Donoso, 65’), Valle (Fernandez, 65’).

Gran inici de campanya del Pla d’en Boet que, 
tot i ser nou a la categoria, després de cinc 
jornades és quart. Els visitants es van avançar 
a la primera part, i no va ser fi ns al minut 73’ 
de joc quan Youness va fer l’empat. Tot seguit 
Marc Palau en el 82’ i novament Youness en 
el 88’ van culminar la remuntada local. 

CE PLA D’EN 
BOET

TURÓ        
PEIRA3 1

TERCERA CATALANA
CRÒNICA REDACCIO

Triomf del Pla d’en Boet que 
continua a la zona alta

LIVERPOOL. Xavier, Sogo, Albert (Fouad, 55’), 
Cano, Alonso (Eric, 66’), Artero (Cristian, 46’), 
Muñoz, Jebari (Bakhou, 55), Matute, Nil, Sissoko 
(Carrasco, 66’)..

El Liverpool va perdre a casa 1-3 davant del 
Premià de Dalt que va saber administrar el gol 
que va aconseguir en el minut 2’. Després del 
0-2, en el 75’ Fouad va escurçar diferències 
donant esperances a la parròquia local, però 
poc després el Premià va fer el defi nitiu 1-3. 

CF 
LIVERPOOL

PREMIÀ DE 
DALT1 3

TERCERA CATALANA
CRÒNICA REDACCIO

Després d’encaixar el 0-1 en el 2’ el 
Liverpool sempre va anar a remolc

Derrota a casa
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5A JORNADA (4 OCTUBRE)
SJ Montcada - Gramenet  . . 2-1
Hermes - Tecnofutbol . . . . . . 4-3
PREMIÀ M. - CIRERA . . . . . 2-0
Guineueta - Besos BV . . . . . 3-2
Martinenc B- Lloreda . . . . . . 1-2
Carmelo - Canyelles . . . . . . . 3-0
LA LLANTIA - Montcada . . . 4-4
SANT POL - MATARONESA 1-1
Llefi à - Europa B  . . . . . . . . . . 1-2
CLASSIFICACIÓ. Europa B 13, 

Llefi à,  MATARONESA, PREMIA 
MAR, Hermes, SJ MOntcada 
10; Besós BV 9, CIRERA, Gui-
neueta, Carmelo, SANT POL 
7; Gramenet, Tecnofutbol i LA 
LLÀNTIA 5; Lloreda 4; Canyelles, 
3; Montcada 2; Martinenc B 0.

6A JORNADA (10 OCT)
CIRERA - Llefi à
MATARONESA - LA LLÀNTIA

Dos grans partits
Aquesta setmana tenim dos 
grans partits amb un derbi local, 
ja viscut la temporada passada 
a 3a i la visita d’un dels equips 
de la zona alta. 

Partit espectacular amb vuit golsPartit espectacular amb vuit gols

Empat agredolç

AD LA LLANTIA. Dani Sànchez, Sergio Carmona 
(Juanjo 64’), Uri Llop, Artero, Delfín (Sergio 60’), 
Sergio Cobo (Ibrahima 74’), Isra, Oumar, Ferran, Aitor 
i Antoni (Mamadou 74’).

GOLS. 14’ SERGIO COBO (1-0); 16’ Encinas (1-1), 
20’ Encinas (1-2); 35’ Pacheco (1-3); 38’ ISRA 
(2-3); 58’ OUMAR (3-3); 73’ OUMAR (4-3); 80’ 
Roberto (4-4).

L’AD La Llàntia continua sense guanyar a casa, 

SEGONA CATALANA

FUTBOL    
SEGONA CATALANA

CRÒNICA REDACCIO

L’equip llantienc va empatar davant 
un històric que havia estat a 3a però almenys va aconseguir un punt davant 

d’un equip històric com és el Montcada que 
havia arribat a jugar a 3a, després d’un partit 
espectacular amb vuit gols, i a més amb moltes 
alternatives que van fer vibrar els afi cionats.

Va començar marcant La Llàntia, però els 
visitants van capgirar el marcador per posar-
lo en un preocupant 1-3. Per sort, abans del 
descans, van reduir els llantiencs i això va 
donar ales per a la segona part, en la qual 
l’equip local va recuperar l’olfacte golejador 
de la temporada passada i també amb un 
parcial de 3-0 es va posar amb avantatge al 
marcador. Però quan ja es tastava el triomf els 
montcadencs van tornar a igualar. 

UD MATARONESA. Rafa, Alvero, Hassan, Jurado 
(Joan Albert, 65’), Diego (Manolo, 79’), Palanco 
(Ito, 79’), Alejandro, Tavero, Comas, Musta (Issac, 
65’), Joel (Zaka, 79’), Pedro.

GOLS.  79’ Palanco de penal (0-1) i 86’ Shuta (1-1).

La Mataronesa va treure un punt de la seva 
visita al camp del Sant Pol, un resultat que 
no va satisfer al conjunt mataroní que es va 
avançar en el 79’ amb un gol de penal de 
Palanco, però que va veure com els locals, 
amb un home menys, empataven en els darrers 
instants de partit. Tot i això els arlequinats es 
mantenen a la zona alta.

La primera meitat va ser molt igualada sense 
que cap dels dos equips arribés a la porteria 
rival i amb molt de joc brut que l’àrbitre del 
matx no va saber aturar. A la represa el matx va 
canviar i tots dos equips van tenir ocasions i ja 
amb l’un a un, Zaka va estar a punt de donar els 
tres punts però el porter local ho va evitar. 

El líder posa la 
directa

AD LA 
LLANTIA

CD MONTCADA4 4

FC         
SANT POL

UD 
MATARONESA1 1

SEGONA CATALANA
CRÒNICA REDACCIO

L’equip santpolenc va empatar 
quasi al fi nal amb un home menys

UD CIRERA. Carrion, Franc, Deivis, Isaac (David 
83’), Albertito, Ibu (Outman 65’), Rubio (Cristian 
80’), Pau (Gascón 65’), Augusto (Carlos Gómez 
65’), Peque, Oscar.

GOLS.  53’ Julio (5-3); 82’ Xavi (2-0).

La UD Cirera va rebre la primera derrota a camp 
contrari de la temporada en perdre a Premià 
de Mar amb un resultat força injust, ja que 
l’equip mataroní va disposar de moltes més 
ocasions de gol que l’equip local i va portar 
quasi sempre la iniciativa.

A la primera part ja va dominar el Cirera, 
disposant de quatre ocasions de gol davant 
del porter local i frustrades pel desencert 
dels davanters.

A la represa el partit anava pel mateix camí, 
fi ns que a la sortida d’un córner van marcar els 
premianencs i ja en el tram fi nal van marcar 
el gol de la seva tranquil·litat amb una altra 
jugada a pilota aturada. 

PREMIÀ 
ESPORTIU

UD     
CIRERA2 0

SEGONA CATALANA
CRÒNICA REDACCIO

El Cirera va manar però sense 
encert davant de porteria

Mala sort a Premià

5A JORNADA (4 OCTUBRE)
PLA BOET - Turó Peira . . . . 3-1
Arenys Mar - Alella . . . . . . . . 1-3
Canyelles B - Argentona . . . 0-6
Districte O30 - La Florida . . 3-2
Singuerlín - L’Empenta . . . . . 2-4
Cabrera - Fund. Grama . . . . . 0-2
Llavaneres - Vilassar dalt . . . 6-4
Pineda - Cabrils . . . . . . . . . . . 1-3
LIVERPOOL - Premià Dalt . 1-3
CLASSIFICACIÓ. Argentona i 

Districte 030  CE 12;. Fund. 
Grama 11; PLA D’EN BOET 
10; Llavaneres 9; Turó Peira i 
Cabrils 8; LIVERPOOL, Singuer-
lín, Cabrera, Pineda, l’Empenta 7; 
Premià Dalt 6; Arenys Mar 5; La 
Florida, Canyelles B i Alella 3; 
Vilassar Dalt 2.

6A JORNADA (10 OCT.)
Premià Dalt - PLA D’EN BOET
L’Empenta - LIVERPOOL 

FUTBOL    
TERCERA CATALANA

L’Argentona 
continua líder
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bon tram de natació va patir problemes 
físics en el tram de bicicleta que van fer 
que abandonés quan començava el tram 
de cursa a peu. 

Aquest cap de setmana el CN Mataró 
participarà en el Triatló de Vilanova, 
que serà el penúltim triatló d’aquesta 
temporada, abans de competir en el 
Campionat d’Espanya de llarga distància 
que se celebrarà a Eivissa el pròxim 26 
d’octubre.  

Comença aquest dissabte al Pavelló 
Jaume Parera l’OK Lliga femenina amb 
la participació, per segona temporada 
consecutiva, de l’equip de Club Hoquei 
Mataró que tan bona campanya va fer la 
passada temporada fi nalitzant en cinque-
na posició, esplèndida per ser el debut. 
Només van quedar per davant Palau de 
Plegamans, Voltregà, Manlleu i Gijón. I 
cal destacar també que a la Copa de la 
Reina van ser capaces d’eliminar el Palau 
de Plegamans, que posteriorment seria el 
campió de l’OK Lliga, abans de caure a 
semifi nals davant el Manlleu.

La primera jornada d’aquesta tem-
porada ens porta a Mataró la visita de 
l’Igualada, equip que la temporada 
passada va caure derrotat aquí per un 
ajustat 4-3 i que va finalitzar la lliga 
en vuitè lloc amb 8 punts menys que el 
conjunt mataroní.

1a jornada (10 octubre)
S.M. Pilar Madrid - Cerdanyola
Voltregà - Alcorcón
Las Rozas- Bigues i Riells
Vilanova - Gijon
Palau Plegamans - Sfèric Terrassa
CH MATARÓ - Igualada
Manlleu - Girona. 

Les novetats són Cerdanyola i Las 
Rozas i l’únic descens va ser el del Sant 
Cugat, per tant aquesta temporada hi ha 
un equip més.

El Club Hoquei Mataró debuta a 
casa dissabte a les 18:15 hores a 
casa davant l’Igualada

La plantilla 
El tècnic Oriol Feliu comptarà amb les 
mateixes jugadores amb què va comptar 
la temporada passada, ja que no hi hagut 
cap fi txatge. Es tracta d’una plantilla molt 
jove, però que ja té un any d’experiència 
a la categoria i que segur que donaran 
molta guerra. 

Per tant la plnatilla serà aquesta: 
Ariadna Escales i Erika Arellano (porte-
res), Xantal Piqué, Ona Castellví, Carla 
Fontdeglòria, Marta Soler, Júlia Canal, 
Laura Manzanares i Anna Fontdeglòria  

Oriol Gili va ser el millor 
fent marca personal baixant 
de les 9 hores

Diumenge passat quatre triatletes del 
Centre Natació Mataró van participar en 
l’Ironman de Calella on hi havia més de 
2500 atletes vinguts d’arreu del món. Les 
condicions climàtiques van ser òptimes 
per a la prova, poca calor i poc vent 
que van ajudar als participants a nedar 
els 3.800 metres, a fer els 180 km en 
bicicleta i a fer els 42 km de cursa a peu, 
d’aquesta prova només apta per a valents.

Oriol Gili va ser el triatleta més des-
tacat del CN Mataró aconseguint baixar 
de les 9 hores i aturant el crono en 8 hores 
i 54 minuts. El mataroní que va fer la seva 
millor marca personal en un Ironman va 
acabar 42è en categoria absoluta i en 26a 
posició en categoria elit.

David Rovira i Javi Castro també 
van tenir una gran actuació completant 
l’ironman per sota de les 10 hores. Rovira 
va acabar 240è en categoria absoluta i 
34è en categoria elit amb un temps de 9 
hores i 45 minuts. Mentre que Javi Castro  
va acabar 241è en categoria absoluta i 
35è en categoria elit fent el mateix temps 
que el seu company d’equip. 

Per últim el veterà José Luís Cano no 
va tenir el seu millor dia i després d’un 

Aquest cap de setmana 
comença l’OK Lliga 
Femenina

HOQUEI 
OK LLIGA FEMENINA REDACCIÓ

Grans marques dels 
triatletes del CN Mataró 
a l’Ironman de Calella

TRIATLÓ
IRONMAN CALELLA REDACCIÓ
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La jugadora de voleibol mataronina, 
Amaranta Fernàndez, va obtenir aquest 
passat cap de setmana, el títol de la 
Supercopa Estatal de voleibol, formant 
part del Naturhouse de Logronyo, que és 
el millor equip espanyol de l’actualitat, i 
que la temporada passada ja va guanyar 
les tres competicions estatals.

Ha estat una situació sorprenent, ja 
que l’Amaranta, que havia arribat a ser 
la capitana de la selecció espanyola de 
voleibol, es va retirar d’aquest esport ara 
fa tres anys, per passar a dedicar-se al 
vòlei platja on juga el circuit internacio-
nal formant parella amb la santpolenca 
Ester Ribera. Però l’equip de La Rioja la 
va cridar per jugar aquest torneig, ja que 
tenia moltes baixes en la seva posició 
de central, i ella va acceptar de forma 
temporal, i això li ha permès afegir un nou 
títol al seu palmarès, ja que l’equip del 
Naturhouse va superar l’equip navarrès 
del GH Leadernet Navarcable per 3-0 en 
partit disputat a Logronyo. 

Lligues Catalanes
La setmana passada el femení del CV 
Mataró va debutar a 2a Catalana guanyant 
0-3 el Tiana. Ara dissabte a les 20h rep 
la visita del Caldes. El sènior masculí que 
també milita a 2a Catalana comença la 
lliga dissabte a les 16h a casa davant el 
Villadecans.  

Després de la magnífi ca actuació que va 
tenir formant part de la selecció espan-
yola que va assolir l’ascens a la màxima 
categoria, a l’Europeu de seleccions de 
tennis taula, la palista mataronina Gàlia 
Dvorak va tenir també una bona actuació 
en individuals i dobles.

En dobles, formant parella amb la 
xinesa-espanyola Maria Xiao, van pas-
sar la fase de grups en primer lloc per 
davant de la parella suïssa formada per 
Aschwaden/ Moret i la parella formada per 
la gal·lesa Carey i la italiana Colantina. 
Després a 1/16 de fi nal van superar la 
parella formada per les russes Noskova/
Tikhomirova per 11-8, 11-9, 10-12, 11-
6. Però fi nalment, i després d’un dramàtic 
partit, van caure a vuitens de fi nal davant 
les poloneses Grzybowska i Partyka que 
les van derrotar per 11-5, 11-5, 8-11, 
7-11, 12-10, tallant així la possibilitat 
que Gàlia Dvorak repetís el seu gran pèxit 
de fa dos anys quan va obtenir el bronze.

A la competició individual Gàlia Dvorak 
va quedar segona a la fase de grups per 
darrere l’hongaresa Ambrus, davant la 
qual va perdre, i per davant de la bielo-
russa Barakov i la turca Uzel, a les quals 
va guanyar. Però va obtenir la classifi cació 
per a la fase fi nal a la repesca guanyant 
3-0 a la bielorussa Arlonskaya. Però 
venint de la repesca li va tocar una rival 
molt forta a la ronda de 1/32 de fi nal, 
l’alemanya-xinesa Xiaona Shan, cap de 
sèrie número 2 i número 15 del rànquing 
mundial que la va derrotar clarament per 
4-0 (11-4, 11-7, 11-3, 11-3). 

El passat cap de setmana es va celebrar 
en la localitat de Sant Cugat del Vallès 
sota l’ombra del seu monestir mil·lenari, 
el concurs de perxa urbana. 

En categoria femenina absoluta, la 
gran favorita, Marta Cot, es va imposar, 
tal com va fer a Tarragona, amb un salt 
de 3,61, saltant onze centímetres més 
que en aquella ocasió. 

Adrià Puig acaba quart
Per l’altra banda Adrià Puig també del 
CA Laietània en categoria absoluta mas-
culina, es classifi cà en la quarta posició, 
saltant 4,41. 

Marta Cot guanya la 
prova de perxa urbana 
de Sant Cugat

ATLETISME
PERXA URBANA REDACCIÓ

Gàlia Dvorak arriba 
als vuitens de fi nal de 
l’Europeu en dobles 

TENNIS TAULA
EUROPEU REDACCIÓ

Amaranta Fernàndez 
guanya la Supercopa 
amb el Naturhouse 

VOLEI
SUPERCOPA REDACCIÓ

La central mataronina va 
reforçar el millor equip estatal 
temporealment 
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Cinemes Arenys
93 792 33 90 · Golfes:  dissabtes.

El Coro 

Pan. Viaje a Nunca Jamás 

Segon origen 

La playa de los ahogados 

Regresión

Irrational man

El desconocido

Pinocho y su amiga Coco

Everest

Mientras seamos jóvenes

Ático sin ascensor

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

16:00  18:00   22:30

[En català] 16:00  18:00   20:15   22:30

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

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

18:00

20:15

16:00

20:15   22:30

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

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

Cinesa Mataró Parc

Vacaciones

Inside out (Del revés)

[ds.-diu.] 21:45            00:30

 12:15   17:00

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

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

cinemescinemes www.totmataro.cat/cinema

Cinema Foment

Mientras seamos jóvenes

Bernie (VO)

18:00   20:00 (11 i 12 d’octubre)

20:30 (15 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

Barça Dreams 

El Coro 

Golpe de estado 

Pan. Viaje a Nunca Jamás 

Segon origen 

The wall 

The who

Regresión

Hitman: Agente 47

Irrational man

El desconocido

Pinocho y su amiga Coco

El corredor del laberinto: las pruebas

Everest

La visita

Anacleto: agente secreto

Atrapa la bandera

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

12:00                [dv.+dm.-dj.] 22:00

12:15   16:10   18:20   20:30   22:40   00:50

12:15   16:15   18:25   20:35   22:45   00:55

[dv.-dll.+dmc.] 19:15
12:00   12:30   16:00   18:15   20:30   22:45   00:25

[En català] 12:15   16:30   18:45   21:00   23:15

[dll.] 22:00

[dj.] 19:30   22:00

12:00   16:00   17:00   18:15   19:15   20:30   22:00   22:45   00:15   01:00

[dv.+dm.-dj.] 16:00   18:10   20:20   22:30   00:40
[ds.-dll.+dmc.] 12:15   16:20   21:30   23:45

[excepte dj.] 20:15   22:20   01:00

22:00               [dm.+dj.] 19:15

[excepte dj.] 18:05

12:15   16:20   19:15   22:00   00:45         [ds.-dll.+dmc.] 18:30

12:15   17:00   19:30   22:00   00:30

20:00   00:15

16:00

12:15   16:00   18:00
[Continua]

twitter.com/totmataro

facebook.com/totmataro

Siguis on siguis i sempre que vulguis, pots estar connectat a 
l’actualitat de la teva ciutat entrant a totmataro.cat  
o des la xarxa social  
que prefereixis!

www.totmataro.cat
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que si l’any passat va ser la ciència 
fi cció i el low cost les protagonistes 
del Sitges 2014, en aquesta edició 
“domina el terror. Els directors han 
anat a fer pel·lícules de terror i es 
veuran de diferents tipus”. Sala ha 
dit que la programació del certamen 
demostra que el gènere fantàstic és 
el “més ric i fèrtil i que dóna opor-
tunitat als nous talents”.

El punt i fi nal a la 48a edició del 
Festival de Sitges el posarà la cinta 
canadenca ‘Into the Forest’, de Pa-
tricia Rozema, un thriller apocalíptic 
on unes magistrals Ellen Page i Evan 
Rachel Wood interpreten dues ger-
manes que intenten sobreviure en 
un món futur en el qual una apagada 
massiva precipita la humanitat cap 
al seu fi nal.   

En quin llibre es basa la pel·lícula 
‘Segundo origen?

Pregunta de la setmana:

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

Resposta del núm. 1690
‘4’

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 
Juani Jimenez Ruiz,
Aniol González Alfonso.

Arrenca el festival de Sitges  

El terror en les seves diferents for-
mes serà el gran protagonista de 
la 48a edició del Sitges-Festival 
Internacional de Cinema Fantàs-
tic de Catalunya, que es farà del 9 
al 18 d’octubre. Un certamen que 
arrencarà amb l’aclamada cinta de 
terror ‘La Bruja’ del debutant Robert 
Eggers i en el qual s’han programat 
169 pel·lícules, 37 de les quals són 
a la secció ofi cial. També seran pro-
tagonistes els 20 anys de ‘Seven’ i el 
director nord-americà Oliver Stone, 
qui rebrà el Gran Premi Honorífi c 
del certamen. Sala ha ressaltat que 
en aquest moment estan a un nivell 
de venda d’entrades molt similar al 
de l’any passat.

El director del Festival de cinema 
de Sitges, Ángel Sala, ha recordat 

CINEMA
NOTÍCIA REDACCIÓ-ACN

UNA SECCIÓ 
PATROCINADA PER

 Més cinema a: www.totmataro.cat

Concurs de Cine
2 entrades dobles

cinemescinemes NÚM. 1692
DEL 9 AL 15 D’OCTUBRE DE 2015
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Les estrenes
Yo, él y Raquel

 

En Greg està passant l’últim any de 
l’institut de la forma més anònima 
possible, evitant les interaccions so-
cials, mentre secretament fa 
pel·lícules amb l’Earl. Tot començarà 
a canviar quan la seva mare l’obliga 
a fer-se amic d’una companya amb 
leucèmia.
Direcció: Alfonso Gomez-Rejon 
Intèrprets:  Thomas Mann, Olivia 
Cooke, RJ Cyler
105min

Segundo origen

L’Alba i en Dídac són els únics su-
pervivents d’un holocaust que ha 
arrasat el planeta. Mentre es recu-
peren hauran de començar de zero 
per reconstruir les seves vides i les 
de tota la humanitat.
Direcció: Carles Porta 
Intèrprets Marcel Barrena, Carmen 
Chaves, Bigas Luna
102min

Golpe de estado 

En un país del sud-est asiàtic, la 
casa d’una família nord-americana 
es troba atrapada enmig d’un violent 
cop d’estat. Tots ells, desespera-
dament intentaran escapar d’un 
ambient en què els estrangers, com 
ells, són immediatament executats 
per la seva condició.
Direcció: John Erick Dowdle 
Intèrprets: Pierce Brosnan, Owen 
Wilson, Lake Bell
101min

Las playa de los ahogados

Un matí apareix el cadàver d’un ma-
riner amb les mans lligades. Sense 
testimonis ni rastre de l’embarcació 
del mort, l’inspector Leo Caldas in-
tentarà aclarir el crim que el portarà 
a unes conclusions inesperades.
Direcció: Gerardo Herrero 
Intèrprets Carmelo Gómez, Antonio 
Garrido, Tamar Novas
96min

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

El Club

Quatre homes conviuen en una casa 
d’un poble costaner, sota la mirada 
d’una cuidadora. Els quatre homes 
són capellans i hi són per purgar els 
seus pecats. Quan arriba un cinquè 
sacerdot, reviuran el seu passat. 
Direcció:  Pablo Larraín
Intèrprets: VRoberto Farias, Antonia 
Zegers, Alfredo Castro  
98min 

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

Aconsegueix 
la teva Samarreta 

!
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Papizza
OCI, RESTAURANTS I GASTRONÒMIC
PUBLI REPORTATGE

TEXT: JORDI GOMÀ

FOTOS: JORDI GOMÀ

www.totmataro.cat/restaurantsOci, restaurants i gastronòmic

Des d’abans de l’estiu, a la Plaça 
de Santa Anna, just al costat del 
Frankfurt, tenim una nova opció 
per menjar pizza de qualitat a bon 
preu i sense esperes, ideal pels que 
necessiten menjar alguna cosa rà-
pida, els que volen fer un mos entre 
hores o simplement els que volen 
degustar una bona pizza al tall, 
tant si els agrada de massa fi na o 
prefereixen la gruixuda. L’impulsor 
de Papizza és italià, Paolo Maglia, 
i va portar a Espanya la recepta se-
creta de com feia la pizza la seva 
família a Sicília, més concretament 
el seu avi Carmelo. De fet, tots 
els ingredients, des de la massa 
feta amb ingredients naturals a 

la mozzarella de búfala, passant 
pels tomàquets de Pachino o l’oli 
d’oliva verge extra, vénen directa-
ment d’Itàlia. Podem triar entre la 
massa siciliana, més gruixuda, que 
porta tomàquets incorporats a no 
ser que la pizza demani una massa 
blanca, la massa romana, més pri-
ma i cruixent, i la “focaccia” que 
serveixen com un ‘biquini’.

Un dels gran atractius del Papiz-
za és que els caps de setmana 
obre les 24 hores, de manera que 
qualsevol persona que necessiti 
menjar a deshores o que després 
de fer una copa necessiti omplir 
l’estomac, ho té fàcil, ja que a la 

plaça Santa Anna hi trobarà fi ns 
a 19 varietats diferents de pizza. 
Un altre dels atractius és la seva 
“happy hour”, de 15h a 18h tots 
els dies, ja que tenen tots els seus 
productes a tan sols 1€. Alguna 
de les receptes més atractives són 
la de bolets italians i tòfona, amb 
massa fi na i realment deliciosa, 
la de “crema di zucca” amb cre-
ma de cabassa, bacó i parmesà, 
també amb massa romana, o la 
siciliana vegetariana, amb verdures 
a la graella. Si sou més carnívors, 
segur que la clàssica bolonyesa o 
la New York, amb pollastre, salsa 
barbacoa, ceba i pebrot, us deixa-
ran ben satisfets 
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Papizza

Plaça de Santa Anna, 9. 
Mataró.
Telèfon 93 796 3779
 622 894 935
www.papizza.es

Obert de diumenge a dimecres 
de 10h a 00h, dijous de 10h a 
2h, divendres i dissabte obert
les 24 hores.

restaurants i gastronòmicrestaurants i gastronòmic NÚM. 1682
DEL 9 AL 15 D’OCTUBRE DE 2015

Ofertes del Papizza

La multitud d’ofertes que trobem 
al Papizza ens permeten fer un 
molt bon àpat a preus d’escàndol. 
Per exemple, podem menjar una 
porció de pizza siciliana i un re-
fresc per tan sols 2,50€. Si tenim 
més gana i volem menjar dues por-
cions i un refresc, el preu és de 
4,50€. També tenim tres porcions 
de pizza per 5€, quatre per 7€ i 8 
porcions per tan sols 13€. Per al-
tra banda, si el que ens agrada és 
la clàssica amb tomàquet “cherry” 
i mozzarella, ara la tenen a tant 

sols 1€. Totes aquestes ofertes 
pugen en 50 cèntims si preferim 
la massa fi na romana. En canvi, si 
ens decantem per la “focaccia”, 
l’oferta és de dues per 5€ 
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Dues setmanes després d’un dels 
esdeveniments més multitudinaris 
de l’any, les dades defi nitives de la 
Festa al Cel encara no s’han fet pú-
bliques. De moment només se sap 
que s’esperaven 200.000 persones 
i que fi nalment en van ser 115.000. 
Aquest cop el temps va acompanyar 
i les platges de Mataró es van omplir 
de gom a gom. 

La despesa i els ingressos defi -

nitius encara són a l’aire mentre 
l’Ajuntament de Mataró segueix ela-
borant l’informe a partir del qual el 
govern decidirà si manté l’aposta o 
no. La Festa al Cel ha rebut abans 
d’aquesta segona edició, i també 
després, des d’adhesions i suports 
entusiastes a crítiques pel seu 
caràcter o el seu cost.

 En espera que l’Ajuntament 
confi rmi que la ciutat vol acollir la 

FESTA AL CEL
REPORTATGE FOTOS: ANNA ALUART

TEXT: MARTA GÒMEZ

www.totmataro.cat/reportatge
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Festa els pròxims anys o no,  El Tot 
Mataró ha elaborat un sondeig entre 
les principals entitats, associacions, 
organitzacions, sindicats i partits 
polítics de la ciutat. 

Hem demanat la posició favora-
ble o contrària a la continuïtat del 
festival aeri i l’argument pel qual 
se situen en aquesta posició sobre 
la gran aposta de promoció de la 
ciutat. 

Polítics, entitats i associacions opinen sobre la continuïtat del festival aeri

Preguntem:
Festa al Cel.sí o Festa al Cel.no?

David Bote
(PSC)

SI  “La Festa al Cel és la millor 
eina de promoció de ciutat, 
progrés social i creació d’ocupació 
a Mataró”. 

Joaquim Fernàndez
(CiU)=    “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 
publicació 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 
econòmic de la festa”. 
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Twist your world

CO2: 119 - 153 g/km ∙ Consum: 4,5 - 6,0 l/100 km
Model fotografiat ASX 180 DI-D Kaiteki. Oferta vàlida fins al 31 d’agost de 2015. Preu de l’ASX 160 MPI Challenge, vàlid per a Península i Balears per a clients particulars que financin a través 
de Santander Consumer EFC SA per un import mínim de 9.000� a un termini mínim de 48 mesos. Aquesta oferta inclou: promoció, garantia de 5 anys o 100.000 km, IVA, IM, pla PIVE 8 
(subjecte a disponibilitat i condicions del Pla al moment de la compra) i transport. Finançament subjecte a estudi i aprovació de l’entitat financera. Mitsubishi recomana lubricants

con conducción eficiente, doble ahorro

PIVE 8MITSUBISHI CATALUNYA
BARCELONA - SANT BOI DE LLOBREGAT - MATARÓ - 

GRANOLLERS - MANRESA - REUS - SANT QUIRZE DEL VALLÈS

Tel. 902 450 475 / www.quadis.es

Dóna la volta al teu món i mira les coses d’una altra manera amb el Mitsubishi ASX, el SUV més esportiu, 
amb noves versions altament equipades i cinc anys de garantia. Decideix-te per una tracció davantera o el 
sistema “All Wheel Control”. Escull canvi manual o automàtic de 6 relacions. I tria entre 3 motors d’última 
generació, dièsel o gasolina, de fins a 150 CV, tots amb baix consum i emissions reduïdes de CO2.

ASX gasolina des de 15.350€. ASX dièsel des de 17.600€.

ENS HEM TRASLLADAT!
A partir del 20 de juliol  el seu Concessionari Mitsubishi de Cabrera de Mar 
el trobarà a la Crta. de Barcelona, 49 de Mataró.

MITSUBISHI_ASX_TOT_MATARO_CAT_150X228+3.indd   1 17/07/15   9:42
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Francesc Teixidó
(ERC)

NO    “Actualment Mataró no s’ho 
pot permetre. Si no costés ni un 
duro a la ciutat hi estaríem a 
favor.”

Juli Cuéllar
(CUP)

NO    “Rebutgem la promoció 
de la ciutat mitjançant grans 
esdeveniments aliens als 
interessos del teixit associatiu 
i econòmic de la ciutat i, en 
aquest sentit, considerem 
que aquests diners s’han de 
destinar a necessitats reals 
i més urgents: educació, 
habitatge, serveis socials o 
cultura”.

Esteve Martínez
(ICV-EUiA)

NO    “En aquests moments 
creiem que hi ha temes que 
necessiten amb urgència un 
increment pressupostari mentre 
que a la Festa al Cel s’hi ha 
dedicat tants diners. El tema 
mediambiental tampoc ens 
convenç i posem en dubte 
també el retorn econòmic que 
té l’esdeveniment. Creiem 
que és el moment d’anar tots 
conjuntament per treballar el 
Front Marítim com a element de 
promoció de ciutat.
Ens preocupa també l’aportació 
que ha fet el Mataró Parc a 
canvi de res”.

UGT Mataró
(Lluís Torrents)

SI  ”Endavant amb la Festa 
al Cel sempre que es faci amb 
promotors privats. Aquesta festa 
no s’ha de fer amb recursos 
públics”

Montse Morón
(Volem)

NO    “No ens agrada el tipus de 
festa que és i el protagonisme que 
agafen els avions militars. Mataró 
es mereix festes amb més força i 
més impacte. Els dines que s’han 
invertit es podrien invertir en 
educació o sanitat”

J.M. López 
(PP)

SI  “Esperem que ens donin 
el balanç i el retorn de com ha 
anat aquest any. Entenem que 
cal aprofundir més, veure si es 
consolida i hi ha una atracció 
clara a la ciutat. Se li ha de donar 
una nova oportunitat”. 

Unió de Botiguers
de Mataró

SI  “Apostem per la Festa al Cel 
i qualsevol esdeveniment d’alt 
nivell que siguin avantatjós per a la 
ciutat. Tot el que es faci a Mataró 
és benvingut. Per això demanem 
que es mantingui, es recuperi i es 
multipliquin aquests tipus d’actes 
que fan que Mataró sigui visible arreu, 
podent atraure inversió, atracció 
turística i activitat econòmica”

CCOO
(Xavier Hernández)

NO    “Creiem que contamina 
l’ecosistema, la combustió dels 
avions i el soroll que produeixen 
al veïnat. Es poden fer coses per 
celebrar el que calgui però sense 
contaminar gens”

Xavier Caravaca
(Cs)

SI  “Considerem que és un 
esdeveniment important amb un 
potencial grau de promoció de ciutat. 
Amb el temps s’haurà de veure si 
és una oportunitat per establir a 
Mataró o cal canviar. De moment les 
aportacions privades i els patrocinis 
van endavant. Això és positiu”.

Mònica Lora 
(PXC)

SI  “Apostem per la continuïtat 
de la Festa al Cel per la seva 
singularitat i perquè inverteix en un 
bé per a la ciutat. Com hem pogut 
veure ha ajudat a comerciants 
i restauradors i, en general, als 
ciutadans que van poder gaudir 
d’un cap de setmana diferent”.

Tot Mataró i
Maresme

SI  “És una gran oportunitat pel 
rellançament econòmic de la ciutat. 
Tots els sectors han sortit benefi ciats: 
sector serveis, restauració i turisme. 
Entenem que és una important 
promoció de la ciutat”.

Coordinadora 
Obrera Sindical

NO     “Considerem que és una 
despesa de recursos públics per 
una festa de caràcter classista 
i militarista. Creiem que no 
repercuteix en res a la ciutat sinó 
a la precarietat laboral. Són uns 
diners públics que van destinats a 
benefi cis privats”.
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Plataforma
‘De peus a terra’

NO    “Considerem que és una 
despesa pública que creiem 
que cal en altres aspectes 
com els habitatges socials 
o les beques menjador. 
Constantment ens diuen que 
no hi ha diners però després es 
gasten quasi un milió d’euros 
en aquesta festa.

Federació 
d’Associacions de Veïns
de Mataró

NO    “No estem en contra de 
la festa en si mateixa sinó del 
moment en què es fa i de la 
utilització dels diners públics. 
Creiem que en la situació 
econòmica que es troba Mataró 
no s’hauria de fer”.

Consell Comarcal
del Maresme

SI  “Aquesta edició estava 
molt ben organitzada i sempre 
que hi hagi els recursos 
necessaris donarem el suport 
a totes les iniciatives que 
serveixin per dinamitzar la 
comarca i aquest n’és un molt 
bon exemple”.

Consorci
El Port de Mataró

SI  “Estem determini 
l’Ajuntament. No volem entrar 
en termes econòmics perquè 
desconeixem tot el tema 
pressupostari, però d’entrada 
el que fem és donar suport 
a les iniciatives de promoció 
de ciutat que són del Front 
Marítim. Sabem que els locals 
de restauració i hostaleria van 
treballar moltíssim. Compartim 
el mateix posicionament que 
l’Ajuntament”. 

Societat Pesca i 
Activitats
Subaquàtiques

SI  “És un dinamitzador 
fantàstic de tota l’activitat 
del front marítim. Tot 
i l’inconvenient de la 
massificació de molts espais 
durant el cap de setmana és 
perfecte per donar a conèixer 
tota la zona”.

Gremi d’Hostaleria
i Turisme

SI  “Creiem que és una 
promoció de ciutat important. 
És una manera de donar a 
conèixer la ciutat a nivell 
territorial. Hem demostrat 
ser una capital preparada per 
a grans esdeveniments i ser 
l’aparador dels comerços i de 
la restauració”. 

Hotel Atenea 
Port Mataró

SI  “Estem a favor de la 
continuïtat de la Festa per 
la repercussió que té a nivell 
econòmic i mediàtic a la ciutat”. 

Bulevards de Mataró
SI  “Nosaltres hi som per 

donar suport a tots els plans 
de dinamització de la ciutat. 
Entenem que la Festa al Cel és 
favorable per a tothom perquè 
és un valor a la ciutat i perquè 
acaba generant riquesa. Qui ha 
de valorar la part econòmica no 
som nosaltres i esperem tenir més 
informació sobre això”. 

Joan Salicrú
(Periodista)

SI  “Econòmicament és un 
èxit per a la ciutat, sense 
cap mena de dubte. Estic 
convençut que aquest element 
de promoció que necessita la 
ciutat ha d’estar explícitament 
vinculat a la cultura. El 
festival d’orgue de Santa Maria 
o el de jazz a Torre Llauder 
són bones iniciatives, però jo 
crec que cal alguna cosa molt 
més massiva i que servís per 
cohesionar humanament la 
ciutat i alhora generar activitat 
econòmica”. 

Plataforma d’Afectats
per la Crisi

       “Tenint tots els problemes 
socials que hi ha a la ciutat 
creiem que és qüestió de 
prioritats. S’haurien de modificar 
altres coses, com els sous dels 
polítics, abans de perjudicar 
els ciutadans, aquells que se’ls 
retallen ajudes. Hem de valorar 
què ens treu més la gana, són els 
avions? No”.

NO   
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Els treballadors de Mataró Bus inicien 
un confl icte col·lectiu

   
El comitè de treballadors de Mataró 
Bus ha iniciat un confl icte col·lectiu 
contra l’empresa concessionària del 
servei de Mataró Bus, la Corporación 
Española de Transporte SA (CTSA). 
Dijous es va fer saber al Ple Munici-
pal amb la presència del comitè de 
treballadors entre el públic. La cap 
del grup municipal de VOLEMataró, 
Montse Morón, que portava un prec 
al govern en relació al transport 
públic, va voler mencionar la seva 
presència i en lloc d’explicar que 
estaven en confl icte col·lectiu va 
assegurar que estaven en vaga. El 
desconcert d’altres grups polítics i 
del mateix govern va acabar posant 
sobre la taula l’errada de Morón.

Els treballadors de Mataró Bus 
reivindiquen la recuperació de línies 
de transport, i que la freqüència 
de pas sigui menor a l’actual. Per 
aquest motiu, i davant de no tenir un 
Pla de Mobilitat renovat, el Comitè 
de treballadors va decidir en assem-
blea iniciar el procés de confl icte 
col·lectiu. Aquest procés consta 
d’entrar en diàleg amb l’empresa 
CTSA per arribar a acords. El Pre-
sident del Comitè de treballadors, 
José Antonio Lara, va assegurar que, 
“si tot segueix igual, pot acabar en 
una vaga però de moment estem 
plenament disposats a parlar amb 
l’empresa”.  Lara va voler convidar 
a tots els regidors a què “pugin als 
autobusos conjuntament amb els 
usuaris i vegin tot el que està pas-
sant”. En aquest confl icte col·lectiu 
no es veurà alterat cap mena de ser-
vei i l’usuari no notarà els efectes. 

PLE MUNICIPAL
NOTÍCIA MARTA GÒMEZ
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La unió dels partits de Convergència, 
Esquerra Republicana, VOLEMataró, 
la CUP i ICV-EUiA ha fet possible 
que el Ple de l’Ajuntament  de Ma-
taró aprovés, en la sessió plenària, 
una declaració en suport al Presi-
dent de la Generalitat, Artur Mas, 
a la ex vicepresidenta Joana Ortega 
i la consellera Irene Rigau. Un su-
port que arriba després de saber-se 
que han estat imputats per haver 
deixat posar les urnes en el procés 
participatiu del 9N, l’any 2014. El 
cap de grup d’ERC, Francesc Teixi-
dó, va voler expressar el suport i va 
denunciar “l’escassa qualitat demo-
cràtica de l’estat espanyol” davant 
d’aquesta decisió.

El Partit Socialista, Ciutadans i 
PP van votar en contra de la de-
claració. La regidora de Plataforma 
per Catalunya, Mònica Lora, no va 
assistir al Ple Municipal.

El govern, dividit
Es dóna la circumstància que aques-
ta votació en Junta de Portaveus va 
suposar el vot en sentit contrari dels 
dos socis de govern, el PSC i CiU 
-que manté aquesta denominació 
com a grup municipal– . La no coin-
cidència en temes d’abast nacional 
està recollida al pacte de govern. 

PLE MUNICIPAL
NOTÍCIA M.G.

El Ple dóna suport a Artur 
Mas, Joana Ortega i Irene 
Rigau davant la imputació    

CIU, ERC, VOLEM, la CUP 
i ICV-EUiA fan possible la 
declaració de suport 

El Pla de Mobilitat torna 
a reclamar-se mentre el 
govern el fi xa pel 2016 

ALUART TOT

  Pla de Mobilitat

VOLEMataró va demanar una resposta ferma al govern pel que fa al Pla 
de Mobilitat. Una petició que es va repetir per part d’altres grups muni-
cipals com ICV-EUiA que van remarcar que era un Pla “imprescindible” 
o ERC assegurant que és una “necessitat imperiosa”. La portaveu del 
govern, Núria Moreno, va assegurar que està previst treballar aquest Pla 
de Mobilitat de cara al primer trimestre de 2016. I que, de cara al 14 
d’octubre, hi ha una nova reunió amb el cap de serveis per posar sobre 
la taula les condicions laborals dels treballadors i la millora del servei. 
Pel que fa al confl icte col·lectiu Núria Moreno es va dirigir a la premsa 
per assegurar que “el problema que tenen els treballadors el tenen amb 
l’empresa i que, des del govern, es vetllarà perquè tot sigui correcte”. 
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RANGE ROVER EVOQUE

NOMÉS CAL UNA MIRADA

Consum combinat (l/100 km) 5,0. Emissions de CO2 (g/km) 133.
*Quota corresponent a Range Rover Evoque 2,2 l eD4 Diesel 150 CV 4x2 Pure Manual 5 portes. PVP recomanat: 33.790,75 €. Inclou 
IVA, transport, impost de matriculació (IEMT) calculat al tipus general, descomptes de concessionaris i fabricant. Despeses de 
matriculació no incloses. Import total del crèdit: 22.373,88 €. Tin 6,99%. Comissió d’obertura (3%): 671,22 € al comptat. Preu total a 
terminis: 38.745,09 €. Import total endeutat: 27.328,22 €. Finançament ofert per FCA CAPITAL ESPAÑA, EFC SAU Preu promocionat en 
exclusiva per a unitats finançades amb FCA Capital España EFC, SAU segons condicions contractuals, amb un import mínim a finançar 
de 19.000 €, a un termini mínim de 37 mesos i una permanència mínima de 24 mesos. Oferta vàlida per 140 unitats disponibles a la 
Península. El vehicle mostrat pot no coincidir amb el vehicle de l’oferta. Prova realitzada per professionals en circuit tancat.

EMPORTA’T UN EVOQUE PER 260 € AL MES
Entrada: 11.416,87 €. 36 quotes. Última quota: 17.297 €. TAE 8,54 %*
I per 2.600 € més emporta’t aquest equipament addicional: Park Assist, 
navegador Premium, pantalla tàctil en color de 8”, sensor davanter d’aparcament, 
llandes d’aliatge de 18”, equip de so Meridian Hi-Line de 380 W, 11 altaveus i 
doble connexió USB, seients de pell, reposabraços de darrera, il·luminació interior 
ambient configurable.

Land Motors
Concessionari Oficial Land Rover
Ctra. N-II Km. 643. Pol. Ind. Sta. Margarida
CABRERA DE MAR
Tel. 93 741 80 25

www.landroverbarcelona.com

Solmòbil 4x4
Concessionari Oficial Land Rover
Pallars, 1 (cantonada Ctra. Granollers El Masnou km.15)
GRANOLLERS
Tel. 93 861 48 99

www.landrovervalles.com

Landmotors_evoqueQUOTA_TOTMATARO150x228.pdf   1   30/6/15   11:07



Talking Runners és la iniciativa so-
lidària de la Isabel i la Maria, dues 
mataronines que van començar a 
córrer amb l’objectiu d’ajudar als 
qui més ho necessiten. Com a su-
pervivents de càncer, volien enviar 
tot el seu suport a les persones que 
també estaven vivint aquesta dura 
experiència i mostrar-los que és pos-
sible guanyar la batalla. Així que fa 
dos anys van començar a sumar els 

www.totmataro.cat/empentaamb empenta

1.000 kilòmetres pels animals sense llar

1

seus primers kilòmetres a través de 
Ponteenmarchaya, un equip solidari 
que corre pel somni d’una leucèmia 
100% curable.

El primer dia només van aconse-
guir atrapar 900 metres i semblava 
impossible poder arribar més lluny. 
Però van descobrir que, curiosa-
ment, tot i l’esforç i el cansament, 
no havien deixat de parlar durant 

l’entrenament. Van seguir entrenant 
i van aconseguir realitzar la seva pri-
mera cursa de 5 kilòmetres i sense 
deixar de parlar! Va ser aleshores 
quan va sorgir el nom de Talking 
Runners i es van proposar que tots 
els kilòmetres que realitzessin els 
destinarien a reptes solidaris a favor 
de grans causes.

Una d’aquestes grans causes és la 
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amb empenta 2

Dues ex pacients 
de càncer sumen 
kilòmetres solidaris 
a favor de la 
Protectora de 
Mataró

protecció dels animals abandonats. 
Així que, un any després de la seva 
primera cursa, van decidir crear el 
seu propi repte: 1.000 kilòmetres 
pels animals sense llar. Un repte 
durant el qual, a cada entrenament 
i a cada cursa que realitzessin, co-
rrerien pels animals que més ho 
necessiten. També volien agrair la 
gran feina que duu a terme la Socie-
tat Protectora d’Animals de Mataró 
i per això s’han proposat recaptar 
1.000 euros pels animals sense llar 
de la seva ciutat a través de la plata-
forma Migranodearena.org.

Però el repte no acaba aquí, perquè 

aquests 1.000 kilòmetres culmi-
naran d’una manera molt especial, 
amb els 21 kilòmetres de la Mitja 
Marató Ciutat de Mataró. Serà la pri-
mera vegada que aquestes runners 
solidàries participin en un esdeve-
niment d’aquestes característiques, 
suposant un veritable repte per elles 
ja que fi ns ara només han realit-
zat curses de 10 kilòmetres com a 
màxim. Però la seva principal moti-

vació és la mateixa que les va animar 
a començar a córrer, poder ajudar 
als qui més ho necessiten. Així, el 
pròxim 6 de desembre, entre els 
3.500 participants de la cursa, dues 
corredores començaran l’última eta-
pa d’un llarg repte solidari a favor 
dels animals sense llar i continua-
ran mostrant als seus companys de 
batalla que tot és possible, per molt 
difícil que pugui semblar.

tot empenta 1,2 1691.indd   3 7/10/15   17:33



“No cal saber idiomes per parlar 
sobre salut mental, trenca el si-
lenci”. Aquest és el claim de la 
nova campanya d’Obertament amb 
motiu del Dia Mundial de la Salut 
Mental. Quan tenim a prop algú 
que té o ha passat per un problema 
de salut mental sovint no sabem 
com adreçar-nos-hi o ens “fa cosa” 

www.totmataro.cat/empentaamb empenta 3

preguntar pel tema. Aquest com-
portament tan comú pot comportar 
l’aïllament de les persones que han 
viscut una experiència de salut men-
tal. De fet, el nivell d’estigma de la 
societat catalana encara continua 
sent força alarmant, tot i que de 
mica en mica va millorant. Segons 
l’estudi que mesura la intenció de 

conducta de l’enquesta de salut de 
Catalunya (RIBS: Reported Intended 
Behaviour Scale), gairebé la meitat 
de la població catalana no sap què 
contestar o directament no tindria 
una bona disposició a conviure amb 
una persona que tingués algun pro-
blema de salut mental.

El tret de sortida de la campanya 
va ser el 6 d’octubre amb la difusió 
d’una col·lecció de postals que vol 
trencar amb la idea preconcebuda 
que  parlar de salut mental amb al-
guna persona que hagi tingut algun 
trastorn és complicat. Està previst 
difondre 50.000 exemplars de 8 
models diferents de postals que bus-
quen cridar l’atenció mitjançant un 
joc de paraules. El concepte combi-
na frases fetes en català traduïdes 
incorrectament a l’anglès amb 
l’objectiu principal de fomentar la 
conversa donant-li un toc d’humor 
que faciliti trencar el gel. 

La campanya culmina el dissabte 10 
d’octubre amb la gran trobada anual 
de la salut mental que enguany se 
celebra a Valls.

Sense estigmes en el Dia 
Mundial de la Salut Mental

FEMCRÉIXER 
LES IDEES

TÀCTIC.CAT MÉS QUE WEBS
www.TACTIC.CAT - 93 790 97 73
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La tributació del pla de pensions 
ha estat modifi cada diverses vega-
des en els darrers anys. Us volem 
explicar a continuació com tributa 
el rescat del pla de pensions en 
l’impost sobre la renda.

En primer lloc, hem de dir que 
l’import que es cobra d’un pla de 
pensions és, des del punt de vista de 
l’impost sobre la renda, rendiment 
del treball.

Si l’import que es cobra es fa en for-
ma de renda, vitalícia o temporal, la 
quantitat cobrada cada exercici tri-
butarà íntegrament com a rendiment 
del treball, i per tant, se sumarà a 
la resta de rendiments del treball de 
l’exercici, sigui perquè hem estat 
treballant o perquè s’ha cobrat una 
pensió de jubilació.

Si l’import es cobra en forma de ca-
pital, és a dir, un import únic per la 
totalitat del diner estalviat al llarg 
dels anys, s’integrarà també com a 
rendiment del treball a l’impost so-
bre la renda. En aquest cas, i per a 
aquelles quantitats que provinguin 
d’aportacions fetes abans del 31 de 
desembre de 2006, tindran una re-
ducció del 40%, i per tant, només 
s’integraran a la base imposable el 
60% de l’import cobrat.

L’última modifi cació de la llei de 
renda, introdueix noves limitacions 
temporals a aquesta reducció:

• Si encara no hem arribat a l’edat 
de jubilació, tenim 2 anys per cobrar 
l’import en forma de capital des del 
moment que es produeixi.

• Si la nostra edat de jubilació es 

va produir entre el 2011 i el 2014, 
tenim 8 anys des del moment de la 
jubilació per poder cobrar en for-
ma de capital i aplicar la reducció 
del 40%.

• Si la nostra edat de jubilació va 
ser el 2010 o anterior, tenim fi ns al 
31 de desembre de 2018 per poder 
rescatar el pla de pensions i gaudir 
de la reducció del 40%.

L’última cosa a destacar, és que si 
tenim més d’un pla de pensions 
en entitats diferents, la reducció 
s’aplica sobre la totalitat de l’import 
cobrat en forma de capital en un 
sol any.

Conclusió: Si hem de rescatar un 
pla de pensions i tenim aportacions 
fetes abans del 31 de desembre del 
2006, tenim dret a una reducció del 
40% en l’import que tributarà en la 
renda, però dins un període limitat 
de temps des de l’edat de jubilació.

GESTORIA LUIS
ARTICLE OPINIÓ

WWW.LUIS.CAT

El rescat d’un 
pla de pensions
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 M.R. COLLDEFORN
Rda. O’Donnell, 13    93.757.92.93

COMPRA  VENDA

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

COMPRA  VENDA  
IMMOBILIÀRIA

¿LE URGE VENDER su piso? dispo-
nemos del dinero al contado para 
comprarlo inmediatamente a partir 
de 3 días. F. escrituras y entrega 
de llaves. Cualquier zona. Su Casa 
93.757.12.82 
VENC PÀRQUING. Avda. Recoder (co-
txe petit). 93.799.17.29 de 20 
a 22h. 
RAMÓN BERENGUER. Piso alto con 
ascensor, 90m2. 3h. amplias, salón 
comedor, cocina con salida a gale-
ría, sol todo él día, suelos de parket, 
calefacción, ocasión, 90.000€. 
651.862.517 
ROSELLÓN. Piso segundo, 3h. bien 
conservado, económico, solo 
53.000€. 626.529.009 
ROCAFONDA ZONA MERCADONA Ave-
nida Perú. Alquilo o vendo plaza de 
parking coche grande + moto. Eco-
nómico. Tlf. 617.211.637
COMPRAMOS CASAS. Centro de Ma-
taró, o garajes, locales, pequeños 
solares, etc. No importa estado. 
Buscamos cualquier sup. edifica-
ble para promoción de viviendas. 
También Permutas, buscando la 
mejor rentabilidad para Ud. Máxima 
seriedad y discreción demostrada. 
Pago inmediato contado. Su Casa 
93.757.12.82

TRASPASSOS 
LLOGUERS

ES LLOGUEN VIVENDES a diferents 
zones de Mataró, cases, naus in-
dustrials. Opcions de compra. 
607.444.232 
CERDANYOLA. Local de 80m2. econó-
mico, 230€. 626.529.009
AV. GATASSA. Piso alto con ascensor, 
3h. comedor, cocina officce, baño, 
amueblado, 570€. 626.529.009
FRANKFURT NO S’HI CAP. Traspaso. 
Zona Llantia. Económico 20.000€. 
Interesados telf. 605897493 
LOCAL 80M2 .  93.798.81.06 
/635.969.910 
ALQU I LO  HAB ITAC IÓN  mu je r. 
616.061.302 

TRASPASO NEGOCIO en calle Rosse-
llón. El mejor local de la calle por 
situación. Hace esquina y tiene una 
gran visibilidad. Actualmente es una 
Charcutería. 637.566.409 
ALQUILO HABITACIÓN señor/a . 
634.741.131 
CAFETERÍA-BAR-RESTAURANTE. Tras-
paso por no poder atender. En pleno 
funcionamiento. Muy buena cliente-
la. Entrar y facturar. 627.998.905 
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. 
SE PRECISA FISIOTERAPEUTA para 
cubrir baja maternal en consulta 
particular. Zona Maresme. Intere-
sadas tel. 628.510.078 
TALLER MECÁNICO PRECISA fresador 
con conocimientos de CNC. Enviar 
CV a: mecanico847@gmail.com 
ES PRECISA PERRUQUERA. Arenys de 
Mar 680.162.466
SE OFRECE MASOVERO. 696.102.962
F R E G A P L AT O S  S E  O F R E C E . 
696.102.962
SE OFRECE SEÑOR trabajos agricultor 
696.102.962
CHICA CUIDA PERSONAS mayores, 
limpia. Por horas / fines semana. 
687.099.964
CHICA BUSCA TRABAJO limpie-
za, canguro, ayudante cocina. 
632.177.778
47 ANYS, CATALANA, cotxe, dinàmi-
ca, feines de casa, avís, jardí, molt 
bona cuinera, etc.. Permanent a la 
casa si és precis, festius, referèn-
cies. Tel. 657.228.421 
SE OFRECE SEÑORA para cuidar per-
sonas mayores. 645.798.292 
BUSCO PROFESOR DE gramática ca-
talana. ¡Urgente!. 619.613.375. 
Clases particulares. 
SE OFRECE SEÑORA cuidado ni-
ños. Zona Mataró y Argentona. 
685.193.495 
BUSCO TRABAJO. EXPERIENCIA: 
Ay.restaurante, limpieza, hotel, agra-
rio, cuidado mayores. 631.203.437

TRASPASSOS 
LLOGUERS

OFERTA DE TRABAJO

T. 675 514 214

Empresa de contrastada 
solvencia selecciona 

PERSONAS:

Concierta tu entrevista personal 
a través del

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

 CENTRE: PUBLICITAT FERMALLI MARESME: Muralla Sant Llorenç, 2

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

 MOLINS: LLIBRERIA NINOTS: Ps. Carles Padrós, 91

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

anuncis econòmicsanuncis econòmics

 MATARÓ
www.totmataro.cat/economics

PER INSERIR ANUNCIS A:
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SENYORA CATALANA CUIDA persones 
grans. 616.300.800 
BUSCO CANGURO NATIVA en inglés. 
646.226.548 
BUSCO TRABAJO limpieza, cuida-
do niños, mayores, ay.cocina... 
632.798.061

CLASSES

REFORÇ ESO, BATXILLERAT. Matemàti-
ques, ciències. 650.960.680 

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  
TRABAJOS PALETA, PINTOR, mante-
nimiento. 10€/hora. Presupuesto. 
658.647.075 

TREBALL

PARA PUESTO FIJO DE TRABAJO
FORMACIÓN A CARGO DE 

LA EMPRESA
Ingresos entre:

470€ y 1120€

ÚLTIMAS PLAZAS

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

(junto estación)

COMPRA -VENTA 
SEGUNDA MANO

 CERDANYOLA: 
             ESTANCO INDIANO: Carrer Roselló, 4

   NÚM. 1692

PER INSERIR ANUNCIS A: NO ET 
POTS DESPLAÇAR? 

TRUCA AL 93.796.16.42
T’HO POSEM FÀCIL!

 VIA EUROPA: 
             LLIBRERIA PAPERERIA MEDITERRANI: 

                                                                 Carrer Alemanya, 2

DEL 9 AL 15 D’OCTUBRE DE 2015
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M U D A N Z A S  E C O N Ó M I C A S . 
632.340.265 Sr. Abel
GRATIS: RECOGIDA MUEBLES y vacia-
do de pisos. 632.340.265
PINTOR, PLADUR Y YESO. Pinta pisos 
500 euros. 657.405.527 
INFORMÁTICO A DOMICILIO. Re-
para tu ordenador desde casa. 
607.665.679. Sergi. 
LAMPISTA, FONTANERÍA, electrici-
dad, aparatos eléctricos, reparación 
lavadoras, calentadores, calderas. 
697.725.158 
M U D A N C E S  E C O N Ò M I Q U E S . 
692.021.141 
MASAJE ORIENTAL 688.009.231 
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 
PALETA, PINTOR, LAMPISTA, fontane-
ro. Económico. 649.131.920 
MASAJE CON PIES ,  re la jante 
622.640.875 
PA L E TA  S U P E R E C O N Ó M I C O . 
671.198.330 

TAROT  VIDÈNCIA...

TAROT MATARÓ 666.639.976 

VARIS

JOSÉ. BUSCO PAREJA. 674.471.893 
CASA PER COMPARTIR al centre Ma-
taró. 603.304.665

CONTACTES

LAIA 42 CATALANA. 687.072.165
JAVI 70 AÑOS, buena posición. Soy 
pasivo, deseo chico activo. Máxi-
mo 45 años. Deportista, moreno. 
682.462.579 
SEÑORA PARTICULAR ESPAÑOLA no 
profesional, en Mataró. Horas con-
certadas 630.992.979 
MATARÓ RUBIA SUPER cariñosa 110 
pecho natural 609.158.823 
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

NOU PUNT
JA POTS POSAR

ANUNCIS ECONÒMICS
A LA VIA EUROPA A: 

Llibreria Papereria
Mediterrani

C/Alemanya 2
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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.

Importante Empresa Textil  
ubicada en Mataró,

    Por ampliación de plantilla precisa cubrir de 
forma urgente los siguientes puestos:

  > AUX. ADM. DEPT. EXPORTACIÓN <
Persona dinámica con dominio del paquete office.  

Imprescindible nivel alto de inglés, valorándose otros 
idiomas.

> AYUDANTE PATRONISTA <

> DISEÑADOR/A GRÁFICO <
> COMERCIAL DEP. EXPORTACIÓN <
Experiencia en empresa de moda. Idiomas inglés 

y francés. Se valorará cartera de clientes propia. 

> ELECTRICISTA AUTÓNOMO <
Persona para mantenimiento de tiendas.

Incorporación inmediata.

SE ASEGURA MÁXIMA DISCRECIÓN 
A PERSONAS EN ACTIVO

Interesados enviar currículum vitae a:
Dep-producto@waipai.com

L’empresa recorda que no té 
competències sobre el Pla de 
Mobilitat 

 Mataró Bus surt al pas de les decla-
racions que el comitè de treballadors 
va fer al Ple Municipal i assegura 
que “les úniques reivindicacions de 
la plantilla” que coneix són de tipus 
“salarial”. El comitè de treballadors 
va amenaçar l’altre dia amb una 
vaga si no s’avançava en les nego-
ciacions per a la millora del servei.

Mataró Bus recorda que s’està en 
plena negociació del Conveni Provin-
cial de Transport per Carretera de la 
Província de Barcelona i emmarca 
les protestes en aquest sentit. Així 
mateix, la direcció, diuen, “no pot 
entendre cap tipus de negociació 
que no s’estigui produint a nivell 
provincial”.

Sense incidència al Pla
El comitè de treballadors va re-
clamar l’aprovació del nou Pla de 
Mobilitat que ha de gestionar el des-
plegament de Mataró Bus. En aquest 
sentit, Mataró Bus afirma que “no 
té competències sobre aquesta 
qüestió”, però que treballarà colze 
a colze amb l’Ajuntament per nego-
ciar les millors condicions possibles, 
al mateix temps que recorda que el 
seguiment i estudi del temps dels 
recorreguts és una tasca que for-
ma part de “l’operativa diària” de 
l’empresa i que l’únic objectiu és el 
d’adaptar “la velocitat comercial del 
bus a les situacions canviants de la 
nostra ciutat”.  

ciutat

Mataró Bus matisa que 
l’únic confl icte amb els 
treballadors és “salarial”

SOCIETAT
NOTÍCIA REDACCIÓ
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L’Ajuntament dóna suport a les 
persones afectades de talidomida

   
El Ple Municipal de dijous, dia 1 
d’octubre, es posicionava unànime-
ment en suport de les persones de 
tot l’estat espanyol afectades per 
talidomida. El punt extraordinari 
de l’ordre del dia era afegit per la 
Junta de Portaveus pocs minuts 
abans d’iniciar el Ple. L’Alcalde, Da-
vid Bote, va instar la farmacèutica 
Grünenthal, responsable de la me-
dicació, a indemnitzar als afectats 
i, per altra banda, a l’estat espan-
yol a què reconegui els afectats per 
aquesta malaltia.

En aquest punt va intervenir, a tra-
vés de la Federació d’Associacions 
de Veïns de Mataró, una de les afec-
tades per la talidomida: Josefi na 

Mompeó. L’afectada va assegurar 
que “les institucions públiques són 
de molta ajuda” perquè els afectats 
“hem sobreviscut oblidats”. Mom-
peó assegurava que no busquen 
culpables sinó justícia però que 
“hem de ser conscients que estem 
davant de la catàstrofe més gran per 
part de les farmacèutiques”.

La talidomida
La talidomida és un fàrmac que va 
ser receptat entre els anys 1956 i 
1963 per apaivagar les nàusees dels 
primers mesos d’embaràs. Aquest 
medicament, que en el moment 
era molt popular entre amplis sec-
tors de la societat, va provocar que 
en milers de naixements els nens i 
nenes naixessin sense extremitats. 
Naixien sense braços, sense cames 
o en algun cas, sense cap de les 
quatre extremitats. 

PLE MUNICIPAL
NOTÍCIA MARTA GÒMEZ

ciutatciutat www.totmataro.cat/ciutat
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La Candidatura d’Unitat Popular 
(CUP) i Ciutadans (C’s) per primera 
vegada van units per una sola causa. 
Dijous passat en el Ple Municipal 
van presentar conjuntament una 
proposta de resolució per impulsar 
un nou model de gestió del litoral 
i la regeneració de les platges. La 
regidora de la CUP, Carme Polvillo, 
va assegurar que “el litoral ha patit 
intervencions insostenibles” que as-
segura que “han alterat els alguers 
de Mataró”.  

La proposta va decaure per 
l’empat a 13 vots. La CUP, C’s, 
VOLEMataró, ERC, ICV-EUiA i la 
regidora No Adscrita van votar-hi a 
favor mentre que el govern i el PP ho 
van fer en contra. Des de Ciutadans 
es va demanar que s’escoltés a les 
persones implicades amb el litoral 
mentre que Esquerra va assegurar 
que el territori, referint-se a Mataró, 
“hauria d’intervenir més”. 

Per la seva banda, des del govern 
es va explicar que “a nivell munici-
pal no hi ha competències” sobre 
aquest tema i que “qualsevol acord 
que es tiri endavant no es podria 
avançar”. Per tirar endavant aquesta 
resolució calia la majoria dels vots, 
cosa que la CUP i C’s no van acon-
seguir.  

PLE MUNICIPAL
NOTÍCIA M.G.

La CUP i Ciutadans, 
junts per preservar el 
litoral    

La proposta d’impuls d’un nou 
model de gestió de la costa 
decau per l’empat de vots 

Bote insta a la farmacèutica 
Grünenthal a indemnitzar 
tots els afectats 

ALUART A.A.

  Ciutat solidària amb l’Alzheimer

Tres dies abans de la Caminada popular i a rebuf del Dia Internacional 
de l’Alzheimer, la Junta de Portaveus i el Ple van aprovar amb la unani-
mitat dels diferents grups Municipals que l’integren declarar-se “Ciutat 
solidària amb l’Alzheumer” i  unir-se així a la crida a la sensibilització 
i conscienciació de la societat, institucions i polítics sobre aquest pro-
blema socio-sanitari de primera magnitud. La nota declara que “a la 
ciutat de Mataró existeix una important incidència de la malaltia entre 
els seus veïns, als quals els manquen recursos específi cs, essent un fet 
que la població local de Mataró està envellint i que això comportarà im-
portants riscos a l’hora de patir una demència” i es compromet a donar 
suport a l’atenció als malalts i a la investigació mèdica. 
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L’acusat de matar Piedad Moya es 
nega a fer-se el ‘test de la veritat’

   
Mohamed T., acusat de matar la 
seva exparella, Piedad Moya, a 
Mataró l’abril de 2014 i d’enterrar 
el cos en un bosc a Dosrius, es va 
negar dimarts passat a sotmetre’s 
a la prova P300, un examen neu-
rològic conegut com el ‘test de la 
veritat’. La prova és voluntària i 
inicialment l’acusat hauria signat 
l’autorització per fer-se-la amb 
l’objectiu d’intentar demostrar la 
seva innocència, però poc abans de 
començar s’hi va negar. L’home està 
empresonat des del maig de 2014 
davant les evidències de la inves-
tigació, que van dur la jutgessa a 
concloure que era culpable. Un any 
i mig després dels fets, però, el cos 
encara no ha aparegut. La família ha 
demanat ara que es pugui reprendre 
la recerca del cos amb un sistema 
de georadar.

L’home hauria mort i enterrat la 
dona en una zona boscosa del mu-
nicipi de Dosrius, on la família tenia 

uns terrenys. Tot i això, el cos encara 
no s’ha trobat. En un primer moment 
es va mobilitzar, sense èxit, la Uni-
tat Canina dels Mossos d’Esquadra i 
també es van fer batudes ciutadanes 
per intentar trobar el cos.

“El test de la veritat”
Una de les vies per poder intentar 
trobar el cos i aclarir els fets era 
sotmetre l’acusat al test P300, una 
prova neurològica voluntària que 
analitza la resposta dels senyals del 
cervell davant determinats estímuls. 
Pocs minuts abans que se li prac-
tiqués la prova, però, l’acusat s’hi 
va negar. Tancada aquesta porta, la 
família confi a ara en què la jutgessa 
fi xi data per reprendre la recerca del 
cos sobre el terreny amb un sistema 
de georadar, ja que sospiten que 
l’home hauria enterrat la víctima en 
un dels pous de la fi nca familiar, on 
haurien descobert un doble fons.

Aquest sistema és capaç de 
detectar la presència de restes 
humanes en un indret concret i 
l’objectiu inicial de la família era 
recorre-hi un cop el ‘test de la veri-
tat’ hagués permès als investigadors 
acotar la zona de recerca.  

SUCCESSOS
NOTÍCIA REDACCIÓ - ACN
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El Ple Municipal de dijous passat 
va autoritzar l’Ajuntament a tirar 
endavant diversos nous projectes 
i inversions per valor d’1,9 mi-
lions fi ns a fi nals d’any. Aquestes 
inversions arribaran a rebuf d’una 
modifi cació pressupostària –la ter-
cera d’uns comptes prorrogats– per 
generar crèdit, anul·lar despeses 
previstes i dur a terme operacions 
d’endeutament. Aquest paquet 
de mesures permetrà la compra 
d’actius de PUMSA per part de 
l’Ajuntament en la línia del pla de 
viabilitat de l’empresa municipal i 
la disposició d’aquesta xifra d’1,9 
milions per a inversions, les prime-
res en força mesos. 

La paga de Nadal 2012
Entre les fi nalitats a les quals es 
destinaran destaca el compromís de 
pagar la part proporcional de la paga 
extra de Nadal que es va suprimir 
als funcionaris municipals el 2012, 
obres de millora a la via pública, un 
paquet d’inversions per a l’institut 
municipal Miquel Biada per valor 
de 150.000 euros, diverses actua-
cions de reposició d’equipaments 
esportius, i una actuació de millora 
en l’enllumenat públic.  

AJUNTAMENT
NOTÍCIA REDACCIÓ

Paquet d’inversions per 
valor d’1,9 milions fi ns a 
fi nals d’any    

El Ple valida l’aprovació 
pressupostària que permetrà 
diferents projectes i serveis 

La família de la víctima 
demana reprendre la recerca 
amb un sistema de georadar 

ARXIU A.A.

  La família no es rendeix

La família de Piedad Moya no es rendeix i vol trobar el cos de Piedad 
Moya. Amb el P300 descartat, la petició a la jutgessa es manté i espe-
ren que la recerca es pugui reprendre aviat per la zona boscosa on tot 
apunta que el sospitós hauria amagat el cos. 
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Aquest 2015, l’AFAM celebra 20 anys 
de presència a la comarca, dues dè-
cades donant suport a més de 400 
famílies en el camí de l’Alzheimer i 
altres demències neurodegeneratives. 
Per celebrar-ho, el 22 d’octubre, de 
9h a 14h, l’AFAM organitza una jor-
nada de refl exió i debat sobre aquest 
tipus de malalties a l’Hospital de Ma-
taró. Amb el lema “20 anys avançant 
junts”, la jornada s’adreça a fami-
liars, cuidadors, persones afectades 
i professionals de l’àmbit de la salut 
i la dependència.

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

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

SALUT

Instruccions:
El Sudoku és un joc d’origen  
japonès que consisteix en 
una quadrícula 9x9 (81 ca-
selles) dividit en 9 caixes 
de 3x3. L’objectiu del joc 
es omplir les caselles buides 
amb números del 1 al 9, de 
manera que en cap casella 
3x3 ni en cap fila ni colum-
na es repeteixi cap número.  
Per omplir les caselles que 
resten els números ja intro-
duïts serveixen de guia per 
a resoldre el joc. 
Nivell: Mig

 9    7 1    

 7  5    3 1  

    4 5 6  8 9 

 2 6   3  1  7 

 4 5  7 1   6  

 3    9  5   

      3    

  7 3 1   6   

  9     2 3 5 

sudokusudoku www.totmataro.cat
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s’hi podran veure balls com el Ball 
de Gitanes, la Polca de Pedretes, el 
Ball de Pescadors, els Balls a Plaça, 
Rigodons, Balls de Bastons, Balls 
Vuitcentistes i els Llancers.

Any Amades
L’acte també vol commemorar el 
125è aniversari del naixement de 
Joan Amades. Des de Mestres del 
Gai Saber creuen que “gràcies a la 
tasca de recollir que féu el conegut 
folklorista, avui en dia conservem 
moltes dades dels balls populars 
que es feien anys enrere a la nostra 
ciutat”. És per això que diumen-
ge també hi haurà un record en la 
seva fi gura.

L’associació Mestres del Gai Sa-
ber és una de les més actives en 
l’àmbit de la cultura popular de la 
ciutat. 

L’Associació Cultural i d’Esbarjo 
Mestres del Gai Saber presenta 
l’espectacle “Mataró Dansa al Tea-
tre Monumental!”. Un espectacle 
que fa pujar a l’escenari al projec-
te, que s’encapçala amb el mateix 
nom, que van iniciar a principis 
d’any. “Mataró és una ciutat que 
balla, una ciutat on hi ha nombroses 
escoles de dansa, cases regionals, 
esbarts,… la gent balla al carrer i 
dansa a casa: Mataró dansa!”, així 
justifi ca l’Associació el seu projec-
te. L’espectacle però, es presentarà 
aquest diumenge 11 d’octubre al 
Teatre Monumental i comptarà amb 
la col·laboració de l’Esbart Dansai-
res d’Iluro, la Sala Cabanyes i el Ball 
de Bastons de Mataró. Entre tots ells 

CULTURA POPULAR
NOTÍCIA MARTA GÓMEZ
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Mestres del Gai Saber organitza 
‘Mataró Dansa al Teatre Monumental’ 

Es presentarà el CD dels 
Balls Tradicionals de Mataró, 
enregistrat l’any 2010 

Una exposició per 
recordar l’Escola d’Arts 
i Ofi cis  

Aquest divendres s’inaugura al 
Museu de Mataró “Arts i Oficis 
1886-1960. Una escola a la me-
mòria”, una exposició promoguda 
per la Comissió de Memòria Històri-
ca de Gent Gran de l’Ajuntament de 
Mataró, produïda pel Museu de Ma-
taró i comissariada per l’historiador 
mataroní Víctor Ligos. La mostra, 
que es podrà veure a Can Serra 
fi ns al 21 de febrer del 2016 vol 
recuperar una part de la història 
de la ciutat d’uns anys claus per 
a l’educació de Mataró, durant els 
quals la capital del Maresme va 
desenvolupar un gran potencial en 
la branca d’arts i ofi cis.

La mostra vol aprofundir en els 
antecedents de l’Escola, l’edifi ci 
del Carreró, el pla d’estudis adreçat 
als treballadors per cobrir les ne-
cessitats de la construcció i de 
la indústria, les matèries que 
s’impartien, els serveis que acollien 
i el perquè del seu fi nal. S’exposen 
documents originals, objectes i tam-
bé treballs i entrevistes dels antics 
alumnes. 

S’exhibiran objectes de la 
col·lecció del Museu de Mataró, com 
el violí del professor i director de 
l’escola de música Jaume Isern. 

EXPOSICIONS
NOTÍCIA REDACCIÓ

La mostra, al Museu de Mataró, 
repassa la trajectòria d’aquest 
centre històric

CEDIDA

  Presentació del nou CD

Enmig de l’espectacle hi haurà sorpresa. La presentació del CD dels 
Balls Tradicionals de Mataró sortirà a la llum i, 5 anys després, les mú-
siques que es van enregistrar l’abril de 2010 en la cloenda de l’acte on 
Mataró era Ciutat Pubilla de la Sardana, podran tornar a ser escoltades 
per a tothom. Des de Mestres del Gai Saber asseguren que, aquelles 
cançons enregistrades al mateix Teatre Monumental cinc anys endarrera 
i interpretades per la Cobla La Principal del Llobregat, “van quedar arra-
conades en algun indret del consistori”. És ara quan han volgut treure-les 
a la llum i presentar-les “amb un vestit de gala” diumenge vinent. 

CEDIDA
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concert de proximitat en un terrat, 
mentre fas el vermut amb cervesa 
Estrella Damm o amb el vermut 
de Casa Mariol. En la proximitat i 
a l’aire lliure, la música de grups 
emergents arriba millor. Vermut So-
nat és un èxit i ja hi ha desenes de 
persones interessades en els seus 
concerts.

Surf-pop mataroní
Els mataronins Black Fanegas i Twin 
Drama seran els encarregats aquest 
dissabte de posar música al ver-
mut. Els dos grups mostraran dues 
propostes de surf-pop. L’aforament 
als vermuts és limitat i l’entrada és 
gratuïta amb taquilla inversa. Per 
accedir als concerts del cicle que 
impulsa l’associació Reviu cal fer 
la reserva a través de la web o el 
Facebook del festival i seguir les 
instruccions. Fins 24 hores abans no 
es coneix el terrat escollit. 

gaudint de la música en directe de 
Jo Jet i Maria Ribot en un terrat del 
centre de Mataró. La idea d’aquest 
festival, que segueix aquest dissabte 
10 és tan senzilla com efi cient: un 

Tot i que un xàfec a primera hora 
de dissabte el va posar en perill, el 
primer dels concerts del nou festi-
val Vermut Sonat va ser tot un èxit, 
amb una cinquantena de persones 

CULTURA
NOTÍCIA REDACCIÓ
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Bona acollida del debut de Vermut Sonat
Aquest dissabte torn per Twin Drama i Black Fanegas 

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

Àries (21/3 al 20/4)

Una amiga pot posar-te en pro-
blemes. Sigues prudent i valora 
la vostra amistat. Estàs més meti-
culós del que és normal. Aprofi ta 
per fer el que normalment evites 
i que trobes feixuc.

Taure (Del 21/4 al 20/5)

T’aniria bé fer alguna activitat 
on treguis els teus dimonis. Tots 
tenim morts a l’armari, tu també. 
Si no fas net, et resultarà més 
difícil ser feliç en l’amor. Cal 
seguir aprenent.

Bessons (21/5 al 21/6)

Una persona que has conegut 
darrerament t’ha deixat una mica 
tocat. No et vols enamorar. Tens 
por i t’has allunyat. Però no s’ha 
acabat. Tornareu a trobar-vos en 
les pròximes setmanes.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

Trobades familiars que et faran 
més feliç. Cuida el teu estomac 
d’emocions negatives. Practica 
la relaxació i passeja a prop del 
mar o del mitjà aigua. No mengis 
compulsivament.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

Nous projectes laborals. La teva 
ambició va en augment i vols 
expandir-te. En l’amor les coses 
van bé, però has de posar una mica 
més de la teva part. No et quedis 
esperant i mou fi txa.

Verge (Del 24/8 al 23/9)

En un llibre trobaràs una connexió 
molt especial. Sentiràs que el que 
diu sembla fet per a tu. Dies de 
metges i amb l’agenda una mica 
plena. Si encara fumes, t’anirà 
bé deixar-ho.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Una persona et fa tilín. Si tens pa-
rella, vés amb compte. Assegura’t 
de saber on poses els peus. El teu 
encant personal és ara mateix molt 
evident. Usa’l pel que creguis 
convenient.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

No et tanquis a l’amor. No sempre 
ha de sortir malament. Surt més 
de casa, vés a concerts i viatjar 
una mica. Un canvi de paradigma 
mental millorarà la teva vida en 
general.

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)

Tens el cor dividit. T’agrada més 
d’una persona i no saps què has 
de fer. Al fi nal s’endurà el teu cor 
qui tingui més paciència. Valora 
especialment a qui està amb tu 
en els mals moments.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

Et pots trobar en situacions com-
plicades si no mires el que dius. 
Procura ser més diplomàtic. Estàs 
molt seductor i no et mancaran 
persones interessades a tenir una 
aventura amb tu.

Peixos (Del 20/2al 20/3)

Tens una sensibilitat extrema. 
Aprofi ta per manifestar tot allò 
que no saps com dir de paraula. 
Bon moment per començar acti-
vitats relatives a l’art, la música, 
la fotografi a..., etc.

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

Lleó 
Nous projectes laborals. La teva 
ambició va en augment i vols 

www.facebook.com/dhannaastro dhannaastro@hotmail.com
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58.000€
ATENCIÓN!!!

REF. 12243 CTRA. MATA. Excelente oportuni-
dad!!.Piso bien distribuido de altura media con 
ASCENSOR. Bien ubicado junto principales 
avenidas. 3 dorm. Salón comedor cuadradito, 
amplio y buen balcón exterior. Cocina conser-
vación original. Galería. Baño completo. Buen 
precio comprar pagando como un alquiler.

T

137.000€
CON PATIO

REF. 12239 JTO. ROCABLANCA. Perfecta-
mente ubicado, calle de poco tránsito junto avda. 
comercial. 90m2  con terraza de 30 m2. Planta 
baja sin barreras arquitectónicas. Salón come-
dor 26 m2.Cocina office de grandes medidas.3 
dor.+ estudio(antes 4). 2 baños - 1 suitte-. Suelos 
gres. Calefacción. Comunidad pequeña.

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

45.000€

CB11265-ROCAFONDA MOLT BO!!  

Primer pis de 65m2 de 3habitaci-

ons. Ideal inversió, més econòmic 

que llogar. 

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. 

CB10703-PTGE. CABANELLES. 

Ampli pis 3 habs, lluminós saló amb 

balcó. En carrer tranquil.

178.000€

CB11725-CAMÍ SERRA. Pis gran, 

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

menjador 30m2 + parking. Oportunitat! 

89.000€

CB10951-MOLINS. Primer pis amb 

terrasseta, 3 habitacions, exterior, 

estat molt bó!!

99.000€

CB12438-CAMÍ DEL MIG. Pis molt 

exterior, 3 habs, amb ascensor, cuina 

i bany reformats.  Ocasió!!

115.000€

CB5154-MOLINS. Planta baixa 

única. Tot reformat juvenil, tres 

habitacions + vestidor!!

119.000€
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L’Associació de Municipis per la 
Independència (AMI), l’Associació 
Catalana de Municipis (ACM), 
l’Assemblea Nacional Catalana i 
Òmnium Cultural estan preparant 
una resposta conjunta perquè “la 
gent expressi de forma clara el re-
buig per les imputacions del 9N”. La 
proposta, que es donarà a conèixer a 
principis de la setmana vinent, serà 
“ciutadana” i “de caràcter institu-
cional”. El president de l’ANC, Jordi 
Sànchez, ha assegurat que “Mas, 

Rigau i Ortega no estaran sols quan 
pugin les escales del TSJC”. El pre-
sident de l’AMI, Carles Puigdemont, 
ha qualifi cat les imputacions com a 
“agressió col·lectiva” cap al país.

L’executiva de l’AMI es va reu-
nir aquest passat dimecres al matí 
a Argentona per valorar els resul-
tats electorals i parlar sobre les 
imputacions del president Mas, la 
consellera d’Ensenyament Irene 
Rigau i l’exvicepresidenta Joana Or-
tega pel 9N. “La indignació ha anat 
creixent durant aquestes darreres 
hores. Els nostres associats ens han 
demanat una resposta”, va explicar 
el president de l’AMI, Carles Puig-

POLÍTICA
NOTÍCIA REDACCIÓ - ACN

Asseguren que Mas, Rigau i 
Ortega “no estaran sols quan 
pugin les escales del TSJC”

argentonaargentona www.totmataro.cat/argentona

Entitats municipalistes, ANC i Òmnium respondran a les 
imputacions amb un acte “ciutadà i institucional”

demont en una atenció als mitjans 
de comunicació.

És per això que el president de 
l’ANC, Jordi Sànchez, va assistir 
també a la reunió, quan inicialment 
la seva presència no estava prevista. 
Sànchez va avançar que vehicularan 
una resposta clara que molt probable-
ment es tracti d’un acte “ciutadà”, 
“de caràcter institucional” i que re-
cuperi “la transversalitat al voltant 
del dret a decidir”.

En aquest sentit, va assegurar que 
Mas, Rigau i Ortega “no estaran sols 
quan pugin les escales del TSJC” i 
que la gent podrà mostrar el seu re-
buig a la imputació.  

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: ISAAC RODRÍGUEZ VARGAS

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.amidacocinas.com

+

COMPROMÍS
• 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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Alcaldes bolivians s’interessen 
per la recollida “porta a porta”

Divendres passat, Argentona va re-
bre la visita de dos alcaldes bolivians 
de la província de Cochamba. En 
aquesta regió, formada per quinze 
municipis on viuen 150 mil perso-
nes, no tenen resolta la recollida de 
la brossa.

Per tant, amb l’objectiu de conèi-
xer models efi cients de gestió de 
residus, la delegació boliviana visita 
aquests dies Catalunya i va decidir 
fer parada a Argentona per conèixer 
de primera mà el sistema de recolli-

da porta a porta que des de fa temps 
es realitza a la ciutat.

L’alcalde de Tolata a la Cochabam-
ba i president de la mancomunitat 
de Valle Alto, Walter Vargas de Val-
delomar: “Creiem que el porta a 
porta és una molt bona política que 
s’ha implementat amb èxit aquí”. 
L’alcalde va afegir que “volem re-
collir idees per a portar-les a Valle 
Alto i després a l’àrea metropolitana 
de Cochamba. 

La setmana passada, Argentona 
va rebre una aportació de més de 
100.000 euros en concepte de la 
bona gestió de la fracció d’orgànica 
durant el 2014. 

Volen implantar un model 
similar a la mancomunitat de 
Valle Alto i Cochabamba

Crema l’interior d’una nau 
de 600 metres quadrats a 
Argentona

El foc calcina cinc camions, 
dos d’ells completament, una 
grua i sis cotxes

Un incendi va cremar aquest dime-
cres a la nit l’interior d’una nau de 
600 metres quadrats i les fl ames 
van calcinar cinc camions, dos d’ells 
totalment; una grua i sis cotxes, se-
gons els Bombers de la Generalitat, 
que van rebre l’avís quan faltaven 
cinc minuts per a les onze de la nit. 
En el moment dels fets, no hi havia 
ningú a la nau, que es troba al qui-
lòmetre 1,1 de la C-60, i per tant no 
es van produir ferits ni va haver-hi 
desallotjats. 

SUCCESSOS
NOTÍCIA REDACCIÓ

tota l’actualitat  
de Mataró  
a Facebook!

facebook.com/totmatarofacebook.com/totmataro
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La companyia A Kop de Kap arriba 
als escenaris i ho fa amb el musi-
cal Cop de Rock de Dagoll Dagom. 
Després de quatre anys de la seva 
estrena ofi cial al Teatre Victòria de 
Barcelona, i per primera vegada, un 
grup de teatre amateur presenta el 
musical del rock català. A Kop de 
Kap és una companyia jove i novell 
que ha volgut iniciar-se amb un gran 
projecte. “Il·lusió, valentia, una 
mica de bogeria, d’inconsciència i 
les moltes ganes de fer teatre han 
estat ingredients claus per arribar 
fi ns aquí”, asseguren.

Cop de Rock es podrà veure els 
dies 10 i 11 d’octubre a l’envelat de 
Vil·la Flora de Canet de Mar. Les en-
trades es poden comprar de manera 
anticipada a Ceràmiques Raquel al 
preu de 10 euros i a taquilla a partir 
d’una hora abans de l’espectacle al 
preu de 12 euros.

El musical del rock català
A Kop de Kap asseguren que “Cop 
de Rock és un missatge d’amor al 
Rock català, per a nosaltres és molt 
més que això, és tornar al teatre, 
fer per primera vegada un musical, 
endinsar-nos en un projecte que ens 
ha portat a viure un munt d’il·lusions 
i és que el rock és el llenguatge de 
les emocions. No us sembla que 
sense la música la vida seria bastant 
avorrida?”. 

CANET DE MAR
CULTURA REDACCIÓ

Una companyia jove 
s’atreveix amb el musical 
Cop de Rock

L’obra de Dagoll Dagom 
s’estrena a l’envelat canetenc 
aquest cap de setmana

El Consell Comarcal vol coordinar 
l’acollida de refugiats sirians

El Consell Comarcal s’ha ofert al 
Fons Català de Cooperació al des-
envolupament per coordinar a la 
comarca els oferiments que fan 
els ajuntaments del Maresme per 
a l’acollida de refugiats sirians. 
En aquest sentit, ha transmès als 
30 ajuntaments la recomanació 
del FCCD de “no prendre accions 
unilaterals ni desconnectades del 

MARESME
SOCIETAT REDACCIÓ

Es reunirà amb els municipis 
seguint les directrius del Fons 
Català de Cooperació 

dispositiu que la Generalitat de 
Catalunya i les entitats supramuni-
cipals estan ultimant”.

S’ha de tenir en compte que 
l’acollida no serà “ni breu ni limi-
tada en el temps”, per tant caldrà 
donar resposta a les necessitats 
logístiques i de serveis que es de-
rivaran. El Consell Comarcal del 
Maresme té previst reunir els ajunta-
ments per coordinar el territori amb 
criteris d’homogeneïtat i efi càcia en 
el moment que es conegui la quota 
de refugiats per a cada comarca.  

Col·lector embussat a Vilassar de Mar 

L’embussament d’un col·lector va 
provocar diumenge un abocament 
d’aigües residuals a la platja de Vi-
lassar de Mar. Segons va informar 
l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), 
les intenses pluges de la matinada 
de dissabte van produir el tap en 
aquest col·lector d’aigües residuals 
urbanes i l’abocament d’una part 
d’aquestes aigües a la platja de 

VILASSAR DE MAR
SOCIETAT REDACCIÓ

Vilassar, concretament a l’alçada 
de la desembocadura de la riera 
de Cabrils. 

La Direcció General de Protecció 
Civil va emetre una prealerta del pla 
especial d’emergències per conta-
minació accidental de les aigües 
marines i recomanava evitar el bany 
a la zona afectada fi ns a la reparació, 
que s’havia de completar dilluns. 

Tot maresme 1692.indd   1 6/10/15   16:27



64.000€

T

Ref. 2177: ZONA PERAMÀS: Piso 

de mediana altura para actualizar 

a su gusto, cuadrado y bien distri-

buido, cocina independiente con 

galería anexa, 3 habitaciones, baño 

completo. Soleado y alegre.

72.000€

Ref. 2174: ZONA PUIG I CADAFALCH: 

Reformado, nuevo a estrenar. 3 hab. 

Cocina indep. con galería, 1 baño con 

ducha, balcón exterior a la calle, suelos 

de porcelanato. No le falta ni un deta-

lle, y lo mejor su precio!!!

T

118.000€

Ref. 2178: Z. AVDA. PERU: 1er piso 

en comunidad reducida soleado y 

con vistas a zona verde. 85m2 , 3 

hab. (2 dobles), 1 baño con bañe-

ra, amplio salón comedor con bal-

cón, suelos de terrazo, calefacción, 

puertas de sapelly. Orientado a mar. 

Parking opcional.

T

128.000€

Ref. 2179: ZONA CIRERA: Casa para 

reformar a su gusto con muchas 

posibilidades, actualmente consta 

de planta baja y primer piso, con 3 

habitaciones y terraza superior de 

65m2. Totalmente exterior y ha-

ciendo esquina.

T

Ref. 2159: ZONA ROCAFONDA: Piso 

de mediana altura en edifi cio con 

ascensor y de grandes dimensiones.

4 hab. (2 dobles), cocina reformada, 

amplio salón comedor con balcón tipo 

terracita, 1 baño completo. Listo para 

entrar a vivir.

87.000€

T

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 distri-

buido sin pasillo, exterior y soleado.

106.000€

T

131.000€

Ref. 2163: ZONA PARQUE CAN 

TUÑI: Piso todo reformado me-

jor que nuevo. 2 hab. salón comedor 

con balcón, cocina idep. con galería, 

1 baños, ventanas aluminio, suelos 

gres, calefacción. Comunidad redu-

cida y zona muy tranquila.
cida y zona muy tranquila.

T

Ref. 2175: ZONA CERDANOLA NORTE: 

Planta baja en comunidad reducida 

y pequeño patio a nivel. 4 hab. (3 do-

bles), amplio salón comedor, cocina 

indep.reformada y galería, 1 baño con 

ducha, pre-instalación de aire acond. 

y posibilidad de quedar amueblado.

y posibilidad de quedar amueblado.

130.000€

T

131.000€

Ref. 2180: ZONA CERDAÑOLA SUR: 

Piso 1/2 con ascensor y reformado, 

Piso 1/2 con ascensor y reformado, 

Piso 1/2 con ascensor y reformado

suelos de mármol, calefacción y aire 

acondicionado. 3 hab. (2 dobles), cocina 

indep. con galería anexa, salón comedor 

con salida a balcón. Parking opcional 

y zona comunitaria.

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
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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€

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 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€

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€

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€

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€

E
1 2

3
T T

T

GL14000 RDA. CERVANTES: 1º 
de altura a cinco minutos de la playa. 
70 m² distribuidos en 2 habitaciones + 
despacho, salón comedor amplio, cocina 
conservada y baño completo. No dude 
en verlo. PRECIO: 52.000€

GL14073 Z. MOLINOS: Planta baja 
con entrada independiente desde la calle. 
Sala -estar junto a cocina de roble, baño, 
2 habit. dobles. Totalmente exterior a la 
calle. Muy luminoso. Suelos gres y venta-
nas aluminio. PRECIO: 55.000€

GL14077 CERDANYOLA: Atención a 
esta oportunidad. Piso con ascensor con 
gran presencia. Cocina de roble,  galería, 
4 habit. (2 dobles), balcón a la calle, baño 
completo con ducha y salón muy lumino-
so.Entrar a vivir. r. PRECIO: 100.000€

GL14076 VIA EUROPA: Piso 
seminuevo junto a Plaza Italia, 3 habit., 
salón comedor gran balcón -terracita 10 
m², cocina offi ce con galería y 2 baños. 
Acabados calidad, totalmente exterior. 
Posibil. parquing en el edifi cio. Entrar a 
vivir. PRECIO: 185.400€

GL13062 PARC CENTRAL: Piso de 
3 habitaciones (2 dobles), gran salón 
comedor de 25 m² con salida a balcón 
tipo terraza, cocina equipada y 2 baños 
completos (1 suitte). Parquing y trastero. 
Zona comunitaria. Orientado a mar. Gran 
ocasión. PRECIO: 195.000€

TT

1
T

2
T
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Entusiasta de la fotografi a i enamo-
rat de la seva família, Marc Duran 
gaudeix d’aquestes dues grans pas-
sions a parts iguals. Fotògraf des 
d’un moment que no recorda amb 
exactitud, Duran viatja, fotografi a i 
posa tota la seva energia en la feina 
que fa. “Sóc 100 per cent entregat a 
la feina quan treballo i 100 per cent 
entregat a la meva dona i la meva 
fi lla quan sóc a casa”. 

Duran considera que és un 
d’aquests “privilegiats” a qui ena-
mora la seva feina, encara sense 
saber ben bé el perquè. Un dia “fa 
molts i molts anys” va acompanyar 
el seu pare al programa de televisió 
en el qual col·laborava i va quedar 
fascinat: “Tots aquells cables, focus, 
càmeres... em van captivar”. Des 
d’aleshores fi ns avui, no ha abando-
nat la càmera ni un segon i ha tocat 
tantes tecles com ha pogut. Ha tre-
ballat com a director de fotografi a, 
fotògraf, operador de càmera i en 
infi nitat de projectes.

Present ara al Mundial de Motos 
GP, Duran ha estat, durant molts 

anys, el director de fotografi a d’un 
dels programes més cèlebres del 
Canal 33, com ‘Òpera en Texans’. I 
és, encara, l’ull que tot ho veu de les 
passejades de ‘El Foraster’ pels po-
bles més petits de Catalunya. Sense 
oblidar desenes de projectes en els 
quals ha fet d’operador de càmera 
entre concursos com ‘Ahora caigo’, 
videoclips musicals de grups com 
Mishima o espots publicitaris per a 
marques com ‘Pull&Bear’.

“De feina, per sort, no me’n 
falta”, manifesta, entusiasta. Pre-
cisament, l’entusiasme és el que 
l’omple d’energia per afrontar tots 
els projectes en els quals està im-
mers. “Sóc d’aquells que, quan 
m’apassiona la feina que faig, hi 
dedico totes les hores que calgui”.

Duran admet que avui en dia “un 
mòbil pot fer molt bones fotos i et 
permet retocar-les”. Ell mateix era 
contrari a utilitzar els mòbils, però 
ara reconeix que el fa servir a totes 
hores, però “si vols un projecte amb 
cara i ulls, ningú t’ho podrà fer mi-
llor que un fotògraf professional”. 
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Defi neix-te
Entusiasta, perfeccionista, atent

Un llibre
‘L’art de no amargar-se la vida’ de 
Rafael Santandreu

Una pel·lícula 
‘Tierra’ de Julio Medem 

Un viatge
M’encantaria fer la volta al món

Un fotògraf
Chema Madoz

Un somni
Estar tranquil

càmera i acció!
Marc Duran, 

FOTÒGRAF

‘This is opera’

“This is opera t’apropa al món 
de l’òpera des de diversos in-
drets d’Europa” explica Duran 
 
De l’exitós ‘Òpera en Texans’ a 
l’itinerant ‘This is opera’. Marc Duran 
ha format part dels dos projectes, que 
busquen apropar-nos l’òpera i “ho 
aconsegueixen”.  El presentador, Xavier 
Gené, és una d’aquestes persones que 
“et transmeten la seva energia i passió 
per allò que fa”, explica Duran, que ha 
viatjat amb ell per tota Europa per a 
dur a terme aquest nou projecte per a 
Televisió Espanyola: This is opera. Tres 
quarts d’hora de refl exió al voltant del 
món de l’òpera. “És un dels projectes 
dels que estic més content i orgullós” 
perquè, en part, “l’hem fet amb un 
drap i una espardenya” i aquesta “és la 
manera d’espavilar-te i aconseguir que 
tot surti malgrat tenir pocs recursos”.  

Tot perfil 1692.indd   1 6/10/15   10:45
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70.000€

¡SI QUIERE ALQUILAR O VENDER SU PISO, LLÁMENOS!

110.000€

98.000€

REF. 3161 Z.CABANELLAS/ESPERANZA. OPORTUNIDAD. PISO TOTAL-
MENTE REFORMADO. En comunidad reducida y zona muy tranquila, 
3 hab. dobles,  un baño completo, cocina lacada blanca  con galería 
anexa, calefacción y a.a., entrar y vivir. 

€

226.000€

REF. 6174 ZONA SANT OLEGUER.EXCELENTE PISO DE 120M2. REFOR-
MADO. De diseño, con  2 plazas de pk incluidas, 3 hab., 2 baños 
completos cocina offi ce y galería, salón comedor con chimenea, 
parquet, ascensor con entrada directa a la vivienda

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. 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.

95.000€

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.

116.000€ REF. 4383 CERDANYOLA. 
Planta baja con entra-
da independiente, te-
rraza de20m2 soleada, 
3 hab. mas despacho,  
baño  completo, coci-
na offi ce formica, para 
reformar  a su gusto. 
OPORTUNIDAD. 

REF. 6176 ZONA MOLINOS/

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

RES. 

158.000€

REF. 4385 ROCABLAN-
CA.Ático exterior muy 
luminoso con terraza  
de 75m2, con ascen-
sor, 3 hab. 2 dobles, 
cocina baño completo 
y aso, trastero 15m2, 
a.a. y calefacción, pk 
incluido. 

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. 

175.000€ 199.000€

C.E. en trámite C.E. en trámite

C.E. en trámite C.E. en trámite

175.000€
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 07/10/15   09:22



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

Lloguers

T1.10160 - Mataró. Parc Central. Piso alto de 
100m2, 3 habit., 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

T1.06961 - Mataró. Z. Can Gassol. Piso de 115 
m², con 3 habitaciones, 2 baños, calefacción, 
suelos de parquet y balcon grande!!! PARQUING 
OPCIONAL - OPORTUNIDAD!!!!            750€/mes

Truqui’ns: 93 757 83 83
T1.10648 Mataró. Centre. Apartamento 35 m², 
tipo loft, cuina offi ce, galeria, todo elèctrico, aa/
cc frio y calor, ascensor, patio !!!!         425€/Mes

T1.01461 Òrrius. Piso de 90 m² con 3 habitacio-
nes, 1, baño, 1 aseo, cocina offi ce. Para entar a 
vivir!!! Muy soleado!!!!                           500€/Mes

T1.09979 Mataró. Centre. Piso de 46m² de su-
perfi cie, 1 habitación, 1 baño, cocina americana, 
aa / cc, cierres de aluminio, ascensor, muy lumi-
noso cerca de la playa !!!                      500€/Mes

T1.08475 Mataró. El Rengle. Z. Tecnocampus. 
Apartamentos de 40 m² con 1 hab. (Doble) baño, 
pequeña cocina - todo amueblado y equipados - 
parking y trastero y piscina - fabulosas vistas - 
ideal cortas estancias - estudiantes, ejecutivos 
y adaptados para mayores !!              520€/Mes

1.10168 Mataró. Rocablanca. Precioso piso 
amueblado de 65 m² 2 habitaciones,1 baño, coci-
na offi ce, calefacción, parquet, cierres de aluminio, 
galeria, ascensor. ¡Pequeño patio!          550€/Mes

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

T1.10183 Sant Andreu de Llavaneres. Piso 
reformado de 90m², dispone 3 habitaciones do-
bles, 2 baños completos + 1 de servicio, cocina, 
salón comedor con salida a balcón, galería, ca-
lefacción, carpintería de aluminio. Piso muy lu-
minoso para entrar a vivir !!!             690€/Mes

T1.10195 Mataró. Via Europa. Piso con excelen-
tes acabados de 60m², dispone 2 habitaciones, 
1 baño completo, cocina americana, salón co-
medor con salida a balcón, galería, aa / cc, sue-
los de mármol, carpintería de aluminio, ascen-
sor, plaza de parking opcional, muy luminoso 
con buenas vistas !!                                 650€/Mes

T1.10196 Mataró. Via Europa. Piso con excelen-
tes acabados de 70m² de superfi cie, dispone 
de 2 habitaciones, 1 baño completo, la cocina 
americana, salón comedor con salida a balcón, 
galería, aa/cc, suelos de mármol, carpintería de 
aluminio, ascensor, parking opcional. Piso muy 
luminoso y soleado !!!                           700€/Mes

T1.08558 Sant Andreu de Llavaneres. Oferta 
especial espectacular piso de obra nueva de 
85m2., dispone de 3 habitaciones, 2 baños. 
Zona comunitaria con piscina y jardí. Acabados 
de primera calidad. Situado a 2 minutos de la 
playa y la estación. Con unas impresionantes 
vistas al mar y al puerto!!!                  800€/Mes

T2.00758 Òrrius. Casa bien conservada, 225 
m² edifi cados, 4 hab, chimenea, terraza, traste-
ro, garage, fabuloso jardín en parcela semi pla-
na de 700 m². Venga a verla!!!        1.100€/Mes

T2.02334 Sant Andreu de Llavaneres. Espec-
tacular torre a 4 vientos de 150 m², 4 habs. 3 
Baños, cocina offi ce. 1200 M² de terreno, jardin, 
piscina y parquing!!!!                       1.800€/Mes

T1.10189 - Mataró. Centro. Segundo piso sin 
ascensor de origen, dispone de 70m², consta de 3 
habitaciones, 1 baño, cocina office reformada. Piso 
muy luminoso !!                                       450€/mes

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

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

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

  

OPORTUNITAT
DE LA SETMANA

T1.10193 - Arenys de Mar. Piso de 75m², dis-
pone de 2 habitaciones, 1 baño completo, cuina 
americana, terres de parquet, tancaments 
d’alumini, ascensor, pàrquing, ESPECTACULA-
RES VISTAS A MAR !!                            650€/mes

T1.105082 - Mataró. Plaza Fivaller. Piso que dis-
pone de 55 m² de superfi cie, consta de 2 habitacio-
nes, un baño completo, tiene galeria - ESTÁ TODO 
AMUEBLADO!!                                      425€/mes

2P CASTELLÀ (MODEL 2).indd   2 05/10/15   18:41



T1.50338 - Mataró. Centre. Pis de 80m² de 
superfi cie, disposa de 3 habitacions, 1 Bany, 
cuina offi ce, balcó, galeria, terres de gres, 
tancaments alumini, ascensor. Pis molt ben 
conservat!!                                            115.300€

T1.50396 - Mataró. Cirera.  Pis de 55 m² de su-
perfície, disposa de 2 habitacions. Bany complet, 
cuina offi ce amb balco, aa/cc, té garatge opcional 
¡¡Pis molt assolellat!!                                           127.300€

T1.50710 - Mataró. Centre. Espectacular pis 
disseny, costat Riera,65m², 2 hab., terrassa, 1 
bany complet, cuina americ., balcó, calefacció, 
parquet i gres, tanc.d’alumni, mobles opc. Llu-
minós i assolellat!!                               143.000€

Vendes

T1.10160 - Mataró. Parc Central. Piso alto de 
100m2, 3 habit., 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

Un equip de professionals al seu servei

T1.10195 Mataró. Via Europa. Piso con excelen-
tes acabados de 60m², dispone 2 habitaciones, 
1 baño completo, cocina americana, salón co-
medor con salida a balcón, galería, aa / cc, sue-
los de mármol, carpintería de aluminio, ascen-
sor, plaza de parking opcional, muy luminoso 
con buenas vistas !!                                 650€/Mes

T1.10196 Mataró. Via Europa. Piso con excelen-
tes acabados de 70m² de superfi cie, dispone 
de 2 habitaciones, 1 baño completo, la cocina 
americana, salón comedor con salida a balcón, 
galería, aa/cc, suelos de mármol, carpintería de 
aluminio, ascensor, parking opcional. Piso muy 
luminoso y soleado !!!                           700€/Mes

T1.08558 Sant Andreu de Llavaneres. Oferta 
especial espectacular piso de obra nueva de 
85m2., dispone de 3 habitaciones, 2 baños. 
Zona comunitaria con piscina y jardí. Acabados 
de primera calidad. Situado a 2 minutos de la 
playa y la estación. Con unas impresionantes 
vistas al mar y al puerto!!!                  800€/Mes

T2.00758 Òrrius. Casa bien conservada, 225 
m² edifi cados, 4 hab, chimenea, terraza, traste-
ro, garage, fabuloso jardín en parcela semi pla-
na de 700 m². Venga a verla!!!        1.100€/Mes

T2.02334 Sant Andreu de Llavaneres. Espec-
tacular torre a 4 vientos de 150 m², 4 habs. 3 
Baños, cocina offi ce. 1200 M² de terreno, jardin, 
piscina y parquing!!!!                       1.800€/Mes

T2.50145 - Mataró. Vista Alegre. Preciosa casa 
de 280m², 4 habitacions (2 dobles), 3 banys (2 
complets), cuina offi ce, galeria, balcó, terrassa, 
aa / cc, tanc. d’alumini, traster, garatge de 100m², 
estudi 30m² amb llar de foc !!                 350.000€

T1.50759 - Mataró. Eixample. Pis 90m², 3 habit. (1 
suite), 2 banys compl, cuina offi ce, saló menjador 
amb balcó, AA/CC, tancaments d’alumini, ascen-
sor, moblat, terrat comunitari, terrassa de 50m² 
Pis molt lluminós !!!                                              177.300€

T1.50759 - Mataró. Eixample. Pis 90m², 3 habit. (1 
suite), 2 banys compl, cuina offi ce, saló menjador 

T1.10189 - Mataró. Centro. Segundo piso sin 
ascensor de origen, dispone de 70m², consta de 3 
habitaciones, 1 baño, cocina office reformada. Piso 
muy luminoso !!                                       450€/mes

T2.50138 - Mataró. Centre. Casa de poble cos-
tat Plaça de Cuba de 210 m², 6 habit.+ estudi, 
bany complet, lavabo, cuina, galeria, balcó terras-
sa de 20 m², amb dret a vol, jardí de 80 m² ¡¡Pis 
per reformar al seu gust !!!!                          367.500€

T1.50080 - Mataró. Centre. Costat Pl. Tereses.
Atic de 70 m² de superfície, disposa de 3 hab., 
Bany complet, cuina equipada, parket,  tssa 20 
m2 a nivell, compl. reformat, ¡¡Molt bones vistes, 
assolellat!!          Abans 230.000€  Ara  157.300€

T1.50746 - Mataró.  Centre. Excel.lent pis refor-
mat, 130m², 4 habit. (2 dob), 2 banys complets, 
cuina ofi ce, saló menj., llar de foc, balcó, aa/
cc,galeria, tanc. alumini, ascensor, pati 20m², 
tot moblat i molt lluminós!!!                 175.000€

T1.50746 - Mataró.  Centre. Excel.lent pis refor-
mat, 130m², 4 habit. (2 dob), 2 banys complets, 

T1.50717- Mataró. Centre. Espectacular àtic 
costat Pl.Sta Anna 130m², 5 hab., saló menj. llar 
de foc, 2 banys, cuina offi ce, galeria, 2 balcons, 
aa/cc, tanc. alumini, ascensor, parking, traster 
30m², tssa 130m2, vistes!!                    342.000€

T1.50070 - Mataró. Vista Alegre. Magnífi ca opor-
tunitat!! Pis de 100m2 de superfície, disposa de 4 
habitacions, amb terrat de 35m2, molt ben comu-
nicat. No se’l deixi perdre!!!                      187.300€

T1.50070 - Mataró. Vista Alegre. Magnífi ca opor- T2.50043 - Mataró. Can Vilardell. Torre 150m², 
3 hab., Bany complet, aseo, cuina 30 m², llar de 
foc, galeria, balco, salo-menj. 40 m² amb llar de 
foc, terrasses, calefacció, gartage 2 cotxes, tras-
ter ¡¡Jardí 500 m². Vistes! 340.000€

T2.50133 - St. Andreu de Llavaneres. Casa pa-
rellada al centre. 100 M², exterior, cuina offi ce refor. 
3 Habit, 2 banys complets, menjador, terrassa a 
nivell 50 m², piscina com., garatge 2 cotxes grans 
i vistes a mar i muntanya!!                        240.000€
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Judicials

MATARÓ - Molins R 15914

Acollidor i alegre pis compl.reformat 
de 2 habs amb ampli balcó. C.E. T   
123.000 €

MATARÓ - LLàntia R 16022

Gran pis amb vistes panoràm., 4 habs,
lluminós i assolellat saló, balcó. C.E. T 

82.000 €

MATARÓ - Llantia R 16028

Ampli i assolellat 1er pis de 3 habit.,cuina 
independent i saló amb balcó. C.E. T 

137.200 €

MATARÓ - Z. Cabanelles R 13446

Increïble àtic, ascensor, 120m2 i tssa 
80m2. Fantàstiques vistes mar. C.E. T
167.000 €

MATARÓ - Escorxador R 16029

Pis 2 habit. (abans 3), 100% exterior i 
assolellat. Ideal inversors. C.E. T
45.000 €

MATARÓ - Pl. Ajuntament R 15829

Ocasió única! 130m2, 3 dormitoris + 
vestidor, gran sala amb balcó. C.E. T
309.000 €

MATARÓ - Z. Havana

Casa de 2 plantes, gran pati, 5 habs. 
A minuts de centre i platja.  C.E. T

R 40693

Tenim els lloguers més econòmics de Mataró

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

MATARÓ - Via Europa

Pis de 85m2, 3 habitacions, 2 banys i 
pàrquing per a cotxe i moto. C.E. T
189.000 €

R 15998

E
C

O
N

Ò
M

IC
SMATARÓ - Centre R 15806

Producte exclusiu. Àtic de 260m2 amb 
6 habitacions i parking doble. C.E. T
410.000 €

MATARÓ - Pl.Cuba R 15719

Pis compl. reformat de 2 habs, saló 
amb balcó i vistes sobre la ciutat. CE. T 

84.500 €

MATARÓ - Sorrall R 15322

Ampli pis amb ascensor i vistes panor.,
4 habitacions i 2 banys. C.E. T
109.000 €

MATARÓ - Centre R 15193

Espaiós pis de 3 hab., lluminós saló amb 
balcó, cuina independent. C.E. T
119.000 €

L
L

O
G

U
E

R
S

199.000 €
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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 16019MATARÓ - Camí Serra

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 seminou de 60m2, del 2008 as-
censor i pk inclòs. 2 habitacions, cuina 
indep., balcó i calefacció.

MATARÓ - Via Europa R 21239

Pis 65m2, 2 habit.,, 1 bany, cuina indep., 
tssa de 15m2, ascensor, electrodomès-
tics, nou a estrenar al centre de Mataró. 

MATARÓ - Z. Marítima R 22763

Ampli pis compl.exterior, parking, te-
rrasseta, cuina indep., 3 habit.,2 banys, 
calefacció i terres de parquet.

MATARÓ - Rda. Alfons X R 22842

R 22866

MATARÓ - Vallveric

ES TRASPASSA 
CENTRE MÈDIC

ESTÈTIC
Z. CENTRE -  

AJUNTAMENT

Amb llicència per  
activitat:  

Osteopatia, Físio,  
Clínica Dental...

GRAN OPORTUNITAT!!
TOTALMENT NOU!!

900€/mes

800€/mes

750€/mes

650€/mes

Magnífic pis tot exterior, 4 habs dobles, 2 banys, gran cuina, espectacular 
saló amb terrasseta i parking. Comunitat molt tranquil·la. C.E. T

OCASIÓ! 199.000€

950€/mes

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

R 22852

MATARÓ - Rda. Alfons X
Pis de 4 habitacions, 2 banys, terres  
de parquet, amb calefacció, a/a, amb 
plaça de pàrquing. 

2P URBENIA.indd   3 07/10/15   12:05



1P TROCATHLON 1692.pdf   1   6/10/15   19:42


	pag 7 MARESMED 1680
	Página 1




